
întâlnire cu reprezentantul 
firmei Krupp în România

Dl Edgar Hauster, repre
zentantul firmei Krupp în 
România, s-a întâlnit ieri, la 
Prefectura județului Hunedoara, 
cu reprezentanți ai mass
media. Cu acest prilej dl 
Hauster a prezentat câteva din 
obiectivele de interes în țara 
noastră pentru această presti- 

ycjioasă firmă. Din cele spuse în

fața presei am reținut că firma 
dorește colaborare în do
meniile: componentelor auto, 
infrastructură - șine de cale 
ferată și material rulant, precum 
și fabricarea de echipament 
minier (în care sens consideră 
că pot fi identificate posibilități 
de colaborare cu UPSRUEEM 
Petroșani).
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Vorbind despre condițiile 
colaborării cu firme românești, 
dl Hauster, care cunoaște 
foarte bine realitățile noastre, 
aprecia că a găsit deschidere în 
problemele privatizării, că 
dispunem de un potențial tehnic 
și tehnologic consistent, 
precum și de o bună pregătire 
profesională, cu excepția celei

în domeniul economic. Ne
mulțumirile exprimate vizează 
desele schimbări de legislație 
și durata prea lungă a 
climatului de instabilitate 
politică, ceea ce nu poate să 
nu aibă și o influență negativă 
asupra relațiilor de parteneriat 
economic. (N.T.)

Consiliul Județean Hunedoara

în temeiul art. 65, alin 1 și 3 din Legea Administrației 
publice locale nr. 69/1991, astfel cum a fost modificată și 
completată prin Ordonanța de urgență nr. 22/1997 a 
Guvernului României, se convoacă Consiliul județean 
Hunedoara în ședință ordinară, la sediul acestuia, pentru 
data de 8 aprilie 1998, ora 10.00, cu următoarea ordine de 
zi:

1. Informare cu privire la activitatea desfășurată de 
serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale 
celorlalte organe centrale organizate în județ pe anul 1997;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de 
activitate ale unor instituții publice din subordinea 
Consiliului județean Hunedoara pe anul 1997;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regu
lamentului de organizare și funcționare, organigramei și 
statutului de funcții ale Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane - Deva;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regu
lamentului de organizare și funcționare, organigramei și 
statutului de funcții ale Teatrului de Estradă - Deva;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regu
lamentului de organizare și funcționare, organigramei și 
statutului de funcții ale Teatrului Dramatic I.D. Sârbu - 
Petroșani;

6. Proiect de hotărâre privind contul de execuție al 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 1997;

7. Proiect de hotărâre privind contul de execuție al 
fondului de tezaur județean pe anul 1997;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului 
de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului 
județean Hunedoara pe lunile aprilie, mai, iunie ale anului 
1998", precum și plata cheltuielilor aferente realizării 
programului;

9. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către 
Consiliul județean Hunedoara a unei donații.

Președinte, 
Gheorghe BARBU

u câtva timp în 
urmă, scriind aici 

despre perspectiva ameri
canizării Europei, mi-am 
adus în sprijin o declarație 
pro-europeană făcută de 
Alain Delon și reprodusă de 
“România literară” (5/98). 
Cele spuse însă acolo de 
faimosul artist sunt atât de 
multe și de îmbelșugate în 
idei, încât mă recheamă 
irezistibil, mai ales pentru 
că-l arată într-o lumină 
nouă și surprinzătoare. Dar 
întâi, spre a nu fi suspectat 
de adulație, zic că ar fi bine 
să mărturisesc că n-am 
fost niciodată un admirator 
fără rezerve al lui Delon. Mi 
s-a părut dintotdeauna prea 
rece și prea sigur de 
talentul, de frumusețea și 
sex-appeal-ul lui. Asta m-a 
ținut la distanță, prefe- 
rându-l sub toate aspectele 
pe un nearătos și posac, 
care-și disimulează tandre
țea, cucerindu-mi amorul

Surpriza lui Delon
neprecupețit, precum Jean 
Gabin. în plus, în ochii mei 
desigur, Delon se făcea 
vinovat de cosmopolitism 
și frivolitate. Pentru ca 
acum, citindu-i declarațiile, 
să am revelația unui patriot 
grav și chiar “demodat” în 
vremurile acestea atât de 

MENTALITĂȚI
postmoderne și amorale. 
Fiindcă iată ce zice el la un 
moment dat, cu o sfântă, 
ireprimabilă exasperare: 
“Dacă Franța, azi, nu joacă 
rolul pe care ar trebui să-l 
joace, de vină sunt oamenii 
politici. Singurul lucru care 
îi interesează este să 
cucerească puterea si să o 
păstreze (...)■ De câțiva ani 
sunt tot felul de “mișcări” 
pentru mai mult timp liber. 
mai multe vacanțe, mai 
mulți bani, mai multe

avantaje si mai puțină 
muncă. Sunt cu totul de 
acord. Pun doar o întrebare: 
cine plătește? (...) Statul 
providențial e la datorie. 
Vacanțele? Statul plătește. 
Deficitele publice? Statul 
plătește Si care va fi rezul
tatul? Absurd. Cetățeanul e

cel care plătește taxele si 
impozitele crescânde, țigă
rile si benzina tot mai 
scumpe”.

Să schimbăm acum 
numele Franței din prima 
frază cu acela al scumpei 
noastre patrii și iată-l pe 
Delon vorbind chiar despre 
noi, cu “mișcările” noastre 
stradale care vor reformă 
dar să nu se schimbe nimic, 
vor “mai mulți bani, mai 
multe avantaje”, dar nu 
suflă o vorbă despre ce ar

putea face ele, cu puterile 
lor, pentru o mai rapidă 
restructurare, pentru mai 
multă și mai disciplinată 
muncă, pentru înlocuirea 
chiulului cu ambiția de a 
deveni competitivi, pentru 
a abandona mentalitatea 
lui “merge și așa”, care 
ne-a adus faima de țară 
unde holzșurubul se bate 
cu ciocanul. Ca să vezi 
unde-ți pot duce gândul 
spusele surprinzătoare 
ale lui DelonI Numai că 
Franța lui are în spate 
exercițiul a două veacuri 
de democrație și acolo, la 
o nevoie, statul chiar 
plătește, că are de unde. 
Pe când la noi, ideea fixă 
și nătângă că statul 
trebuie să facă totul iar 
“omul muncii” doar să-l 
fure, să muncească dacă 
are kief și să nu

Radu C/OBANU
(Continuare în pag. 8)
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| Accident mortal la J 
I Aurel Vlaicu !

Miercuri seara, în jurul orei 20.30, în localitatea Aurel
I Vlaicu, Lechințean Teodor loan, de 38 de ani, din Geoagiu, I 
| a fost accidentat mortal de către Hort Gheorghe, aflat ta | 
. volanul unui autoturism. Din primele cercetări, rezultă că . 
1 șoferul aflat la volan a fost orbit de lumina farurilor unui ' 
| autovehicul care circula din sens opus. De asemenea, I 
| victima circula neregulamentar pe partea dreaptă a | 
I carosabilului, fiind surprinsă și accidentată mortal de . 
1 către autoturismul condus de către Hort Gheorghe. (C.P.) 1

z DEZVOLTAREA SATULUI ' 
ROMÂNESC

în cadrul acestei acțiuni ce se desfășoară în județele 
Hunedoara, Mureș și Suceava, pe baza unor programe 
realizate cu ajutorul Organizației dezvoltării satului din 
Austria, ieri, o delegație a acestei organizații, condusă de 
dl losef Strummer, s-a aflat în comuna Șoimuș și satul 
Păuliș aparținător acesteia. Cu acest prilej s-a făcut 
evaluarea modului cum se îndeplinesc concret, pornind 
de la inițiativele locale, acțiunile stabilite de către 
locuitorii satului în folosul lor. (N.T.)

' “PRIVATIZAREA POATE FI Șl EȘEC, 
NU NUMAI SUCCES!"

**M©steriteiriiir*
Reluând o afirmație făcută 

și cu alte prilejuri, dl Sorin 
Dimitriu, în calitate de parla
mentar hunedorean și de 
președinte al FPS, a spus la 
conferința de presă organizată 
în după amiaza zilei de 
miercuri, la Direcția teritorială 
din Deva a acestei instituții, că 
“Privatizarea poate fi și eșec, 
nu numai succes!’’, în context 
discutându-se, ca subiect 
esențial, privatizarea side
rurgiei hunedorene, respectiv a 
S.C. Siderurgica S.A. Hune
doara și a S.C. Sidermet Călan. 
De relevat este faptul că, pe 
fondul nemulțumirilor și protes
telor siderurgiștilor, minerilor și 
altor angajați din zona 
Hunedoara și Călan, dl Dimitriu 
a dorit să clarifice câteva 
probleme de importanță vitală 
pentru aceste zone de 
monoproducție și cu implicații 
sociale majore în acțiunea de 
înfăptuire a reformei și 
restructurării.

Două au fost motivele - cum 
spunea președintele FPS - 

^pentru care a dorit să se 

întâlnească, la Deva, cu mass
media locală, după ce anterior 
a avut o întâlnire la Hunedoara 
cu conducerea S.C. Side
rurgica, sindicatul de la această 
unitate și mai multe sindicate 
din zonă, reprezentând angajați 
din firme cu profil minier și 
siderurgic, în mod deosebit. In 

g|o declarație a dluA

primul rând - spunea dl Dimitriu 
- am vrut să văd în ce stadiu se 
găsesc lucrările de investiții și 
modernizare la Siderurgica 
Hunedoara și la Sidermet 
Călan, unde se desfășoară 
ample lucrări în baza unor 
programe și hotărâri ale 
Guvernului. Celălalt motiv al 
vizitei la Hunedoara și Călan I- 
a constituit cunoașterea poziției 
conducerilor și sindicatelor față 
de programul de restructurare 
a siderurgiei, această acțiune 
reprezentând o prioritate a 
FPS. Constatându-se o 
întârziere față de etapele 

stabilite, s-au convenit măsuri 
pentru încadrarea în terme
nele prevăzute. în același timp 
s-a decis să se facă dispo
nibilizarea a 3000 persoane 
(ca rezultat al pensionărilor, 
locurilor vacante și încetării 
contractului de muncă).

în corelație cu cele 
relatate, s-au făcut referiri și 
la programul de dezvoltare 
regională, la care cola
borează și firme străine, 
acesta aflându-se însă în 
întârziere cu circa o lună de 
zile. Pe lângă nucleul și 
fluxurile de bază, se are în 
vedere divizarea activităților 
din siderurgie în 11 societăți 
comerciale. Evident că nu 
există o anume competiție în 
privința privatizării, fiind posibil ca 
abia după modernizări și 
restructurări, deci prin anul viitor, 
să se treacă efectiv la 
privatizarea siderurgiei 
hunedorene. Nu mai este un se
cret totuși ca’față de sectoarele 

________ Nicolae TÎRCOB

(Continuare in pag. 8) y

Casa de Cultură Deva, gazda 
ediției a ll-a a spectacolului-con- 
curs “Tezaur folcloric 
Moștenitorii”, a oferit marți seara 
un decor adecvat evenimentului. 
Scena avea în fundal un motiv 
prezent și în scoarțele românești 
și microexpoziții cu obiecte de artă 
populară. Iar în spațiul de 
comunicare a sălii cu scena, UZO 
Balcan, sponsorul principal al 
manifestării, realizase o expoziție 
cu diverse tipuri de colaci. 
Atmosfera de sărbătoare a fost 
imprimată însă și de publicul

- -------------------------------------------
numeros, în marea lui majoritate 
foarte tânăr, în mijlocul căruia se 
distingea un grup de femei din 
Poienița Voinii, în costume 
pădurenești.

Alături de Societatea Română 
de Televiziune, la realizarea

La Deva, 
Ediția a Il-a a 

spectacolului-concurs
acestei ediții a “Moștenitorilor”, au 
mai contribuit Consiliul Județean 
Hunedoara, Inspectoratul Jude
țean de Cultură și Școala Normală 
"Sabin Drăgoi” Deva. De altfel cei 
trei concurenți sunt elevi ai acestui 
liceu. Ei sunt, în ordinea intrării în 
concurs, Valentin Crainic, Alina 
Popoyici, ambii în clasa a Xll-a 
filologie-teologie, și Cosmina 
Muntean, elevă în clasa a Xl-a, 
secția învățători-educatori. 
Concurenții au susținut inițial 
probe teoretice, practic trei seturi 
a câte trei întrebări fiecare, la care 
au răspuns oral sau în scris. Apoi 
au făcut dovada calităților lor 
vocale, prezentând câte un frag

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,
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ment dintț-un cântec fără 
acompaniament și o melodie 
împreună cu formația 
instrumentală condusă de Ionel 
Coza (care i-a secondat în 
partea a doua a spectacolului pe 
toți interpreții).

Evoluția celor trei concurenți 
a fost urmărită cu atenție și 
"cântărită” de un juriu format din 
dna prof. univ. Emilia Comișel, 
etnomuzicolog, Ana Pacatiuș, 
interpretă de muzică populară, 
Rusalin Ișfănoni, de la Muzeul 
Satului București, Gelu Stan, de 
la Radio Timișoara, și loan 
Sicoe, consilier șef al 
Inspectoratului Județean de 
Cultură. Juriul a decis ca trofeul 
să fie atribuit Cosminei Muntean, 
care a răspuns mai bine la 
probele teoretice, întrucât la cea 
“practică" toți concurenții au 
obținut punctajul maxim. 
Concurenții în funcție de 
punctajul dobândit au primit 
premii în bani. Trofeul, realizat

Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 8)
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12.05 Ultimele știri (s, ep. 20) 13.00 
Avocatul poporului (r) 14.10 Cristal (s/ 
r) 15.00 Opera Mundi. 140 de ani de la 
nașterea lui Leoncavallo; Orașele 
muzicii - Veneția (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.35 Casă de piatră 
(s, ep. 109) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
182) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.15 Baywatch (s, ep. 141)
22.15 Fețele schimbării (talkshow)
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 Scena 
0 00 Canary Wharf (s, ep. 124) 

.2
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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)
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Emisiune pentru persoane cu handicap 
16.00 Em. în Ib. maghiară 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 In flagrant (do) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 183) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială, sport 21.15 O vară de neuitat 
(dramă România/Franța 1994) 23.15 
Jurnalul de noapte 23.30 Universul 
cunoașterii (do) 0.20 Canary Wharf (s,. 
ep. 125) 

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Ecranul (r) 13.15 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine. Engleza 15.35 
Povești celebre (d.a) 16.00 Micaela (s, 
ep. 172) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
85) 17.40 Tribuna partidelor parla
mentare 17.55 Filmele săptămânii 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! Emisiune cu 
liceeni 19.40 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (mag. medical) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 21) 22.00 
Experimentul (f.SF SUA 1995) 23.35 
Ecoturism (do)

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Un băiat de 
treabă (f/r) 12.40 Mizerabilii (d.a) 
13.10 O iubire de neuitat (s) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s) 
15.20 Viață sălbatică (do) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 18.00 
Cafea cu parfym de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Noi suntem îngeri: 
Norocul pică din cer (co. Italia/ 
SUA 1996) 21.30 Știri 21.40 Omul 
cu o mie de fețe (s) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Povești 
celebre (d.a/r) 8.55 Baywatch (s/r)
9.55 Scena politică (r) 10.30 
Vizitatorul (s/r) 11.30 Natură și 
civilizație (do/r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Scena (r) 13.15 Doar o 
vorbă... (r) 14.do Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine. Franceză 15.35 
Povești celebre (d.a) 16.00 Micaela 
(s) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 86)
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.10 
Dosarele istoriei 20.10 Ultimele știri 
(s) 21.00 Sensul tranziției. Păcăleli 
22.00 Teatru liric: opera „Andrea 
Chenier" de Umberto Giordano (II) 

7.00 Dimineața devreme'10.10 
Sirenele (s) 11.00 Noi suntem 
îngeri: Norocul pică din cer (f/r)
12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 O 
iubire de neuitat (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Alondra (s) 15.20 
Viață sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 17.00 Onyx - Jazz 
18.00 Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Purgatoriul 
(dramă SUA 1988) 21.30 Știri
21.40 Goldeneye (f.a. Anglia) 
22.30 Milionarii de la miezul nopții 
0.40 Goldeneye (f/r)

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 Fac ce vreau cu 
viața mea (f/r) 13.05 Știrile PRO TV 13.10 
Procesul etapei (talkshow/r) 14.45 Lumea 
filmului (r) 15.15 Maria (s) 16.15 Nano (s, 
ep. 1) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Vărul din străinătate (s)
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Another You (co. SUA 
1991) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 64) 22.45 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.''5 Audiența națională (talkshow) 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Another You (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Audiența națională (r) 14.30 
Walker, polițist texan (s) 15.15 Maria (s)
16.15 Nano (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 Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Chicago Hope (s, ep. 7) 21.15 Practice 
(s, ep. 2) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld țs, ep. 65) 22.45 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.15 Profesiunea mea, 
cultura 0.45 Dosarele X (s)

6.30 La prima oră (mag.) 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. 72) 16.00 Frecventa radio 
74,5 (s) 16.55 Știri 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri și bogați 
(s, ep. 72) 18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri
19.30 Meșterul casei (s),20.00 Un alt
început (s, ep. 15)21.00 Gideon Oliver 
(s, ep. 5) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow) f

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 
Frecvența radio 74,5 (s) 15.00 Celebri 
și bogați (s, ep. 73) 16.00 Fotbal 
Dinamo-Universitatea Cluj (d) 18.00 
Prietenul nostru Jake (s) 18.30 Lexic 
(cs) 19.00 Știri 19.30 Meșterul casei 
(s) 20.00 Rivalii (do) 21.00 When We 
Were Kings (f. biogr. SUA 1996) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe (talkshow)
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (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! (r) 14.10 Perla Neagră (s/r)
14.55 Fotbal Divizia A: Rapid-Steaua 
(d) 17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă 
de piatră (s, ep. 111) 18.00 Medicina 
pentru toți: Tratamentul formelor 
terminale 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
184) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială
21.30 Fotbal Meci 1 în semifinalele Ligii 
Campionilor (d) 23.30 Jurnalul de 
noapte 23.45 Cultura în lume (mag. cul
tural) 
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 Ultimele 
știri (s/r) 13.00 Sensul tranziției (r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 15.30 Pompierii 
vă informează! 15.45 Lege și fărădelege 
16.00 Conviețuiri 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
Timpul Europei (mag. politic) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 185) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.15 Dr. 
Quinn (s, ep. 19) 22.30 Cu ochii’n 4 
(anchetă) 23.15 Jurnalul de noapte 0.05 
Canary Wharf (s, ep. 126)

6.00 România: ora 6 fix! 9.00 TVR Cluj 
10.05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Ultimele știri (s/r) 13.00 Conviețuiri. 
Din viața romilor 13.30 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 14.10 Ferestre spre 
lume: Secretele mumiei; Ferma ibișilor 
roșii 15.00 De la lume adunate... 15.30 
Em. în Ib. germană 17.10 Mapamond
17.35 Casă de piatră (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 186) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ed. specială 21.15 Noaptea 
bengaleză (dramă Franța 1988) 23.15 
Jurnalul de noapte 23.30 Un secol de cin
ema: povestea filmului „Doctor Jivago" 
0.35 Dramă la Hollywood (f.p. SUA1994) 
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7.00 Bună dimineața de la...lași! 9.05 
Ba Da! Ba Nu! 10.05 Viața ca în viață 
(s, ep. 21) 10.50 Viața pe Mississippi 
12.20 Ecranul 12.50 Serial documentar: 
Mari conducători; Nixon despre Nixon 
(SUA) 13.55 Fotbal: Steaua - Dinamo, 
în etapa a 28-a a Diviziei A 15.50 Tenis: 
România - Norvegia, în Cupa Davis
16.45 Scena politică 17.10 Justiție 
militară (J.A.G.-SUA, 1995) Ep. 5 Criza 
18.00 Povestirile lui Donald Rățoiul
18.25 Hollyoaks (ep. 66 Anglia, 1995)
19.40 Săptămâna sportivă 19.55 Doar 
o vorbă ,,săț-i mai spun!” 20.00 Jurnal, 
Meteo 20.35 Vizitatorul (s, ep. 5) 21.30 
Cum v-ar plăcea să vedeți... o vedetă 
„în gura lumii"? 22.35 Filmele secolului 
- colecția Warner; Doctor Jivago

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 (ep. 13) 10.00 Ala-Bala, 
Portocala! 10.45 Biserica satului 11.00 
Viața satului 12.30 Tezaur folcloric 
13.00 Serial de călătorii : Documentar 
National Geographic ; Munți de flăcări
14.30 Video-Magazin 17.10 Star-Trek 
(ep. 51): O altă Kira 18.00 Aladdin
18.25 Hollyoaks (s, Anglia, 1995, ep. 
67) 19.40 Duminica sportivă 19.55 
Doar o vorbă „săț-i" mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, 7 zile în România 21.00 
întoarcere la Snowy River (f, Australia, 
1988) 22.45 D-na King, agent secret 
(ep. 12) 23.40 Repriza a treia

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Povești 
celebre (d.a/r) 8.30 Canary Wharf (s/ 
r) 8.55 Cu ochii’n 4 (r) 10.25 
Teleenciclopedia (r) 11.00 Varietăți 
internaționale 11.30 Comorile lumii (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 13.15 Doar 
o vorbă... (r) 13.30 Mapamond (r) 
14.00 Emisiune în Ib. maghiară 15.10 
Limbi străine. Germana 15.35 Povești 
celebre (d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 
174) 17.00 Patinaj artistic CM, proba 
de perechi - progr. scurt (înreg.) 18.00 
Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.10 Club 
2020 19.40 Dreptul la adevăr 20.10 
Ultimele știri (s, ep..23) 22.00 Trenul 
fantomă (f. România 1933)

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Universul cunoașterii (r)
9.55 Medicina pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării 11.30 Natură și civilizație (do/ 
r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 13.15 Doar 
o vorbă... (r) 13.30 Dreptul la adevăr (r) 
14.00 Emisiune în limba germană 15.10 
Limbi străine. Spaniolă 15.35 Povești 
celebre (d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 Tri
buna partidelor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora 5... 19.10 Față în față cu 
autorul 20.10 Ultimele știri (s, ep. 24) 
22.00 Patinaj artistic CM: proba de 
perechi - progr. liber; proba masculină - 
progr. scurt (înreg.) Fotbal Semifinalele 
Ligii Campionilor

6.30 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) 11.30 
Comorile lumii (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Debut. Refracția gândului: 
Alexandru Ghildus, designer 13.00 
Patinaj artistic CM proba de dans - 
progr. original (înreg.); Tenis Cupa 
Davis, două meciuri de simplu: 
România-Norvegia (d)18.00 Pentru 
dvs, doamnă! 19.10 Contemp Art
20.10 Ultimele știri (s, ep. 25) 21.40 
Vânare de vânt (div.) 23.00 Jazz Alive 

8.00 Povești celebre (Japonia, Italia, 
1995) 8.25 Lumea sălbatică a 
animalelor: Cocorii din Hokkaido (do)
8.55 Comorile lumii 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Pas cu pas. Suntem 
în aer! 10.35 Documente culturale
11.30 TVR Cluj-Napoca 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Afacerea 
Seznec (s, Franța, 1992) 15.10 Tradiții
15.35 Povești celebre (Japonia, Italia, 
1995) 16.00 Micaela (ep. 175 Italia)
16.45 Magazin sportiv 19.00 Serata 
muzicală 21.30 Ateneu; Un mit al 
pianului: Fr. Chopin 22.40 în plină 
acțiune (s, ep. 22) 23.30 Conviețuiri 
24.00 Opera „Tosca” de Puccini.

8.00 Povești celebre (Japonia, 1995)
8.30 Documentar: Lumea sălbatică a 
animalelor: Prin jungla malaieziană
8.55 Comorile lumii 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Ferestre deschise
10.35 Cinematograful vremii noastre: 
Claude Chabrol 11.30 TVR lași 13.30 
O altă putere 14.00 Magazin sportiv 
Tenis: România - Norvegia 19.15 în 
plină acțiune (L.A. Heat-SUA, 1996, 
ep. 23) 20.00 Ultimul tren 21.00 
Fotbalmania: Western Union World 
Football "1998 23.30 Pop Show 
Nocturn

7.00 Știri/Revista presei 7.10 
întotdeauna băieți (s/r) 8.45 
Model Academy (ep. 89/r) 9.25 
Mizerabilii (r) 10.20 Ultimele 5 
minute (ep. 13) 12.00 Mileniul 
III: Spaime, soluții, speranțe 
13.00 Viață sălbatică (ep. 36) 
14.20 Viața de la zero (ep. 15)
16.30 Emisiune pentru tineret: 
între prieteni 17.30 Club Hawaii 
(ep. 81) 18.00 Telenovelă 19.00 
Observator/Sinteză știri 20.00 
Tenis Cupa Davis SUA - Rusia
21.30 Știri 21.40 Și fantomele 
iubesc (comedie SUA, 1990) 
23.15 Joc sălbatic (dragoste, 
Marea Britanie 1996)

7.00 Știri 7.05 Model Academy (ep. 
90/r) 7.35 Viața de la zero (ep. 15/r) 
8.35 Spirit și credință 9.10 Connan 
(ep. 26) 9.40 O echipă fantastică 
(ep. 15) 10.05 Animal Show (șp. 44)
10.30 Mighty Max (ep. 6) 11.00 
Controverse istorice 11.30 Orașele 
lumii - Dakar (ep. 2) 12.10 Onyx 
Music - voci de legendă 13.00 
Tarzan (ep. 20) 14.00 Duminica în 
familie 18.00 Telenovelă 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 Wai
ting for the light (SUA, 1990, 
comedie) 21.30 Tenis Cupa Davis 
SUA - Rusia (înreg. primul meci) 
23.00 Tenis Cupa Davis SUA - 
înreg. celui de-al doilea meci

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Purgatoriul (f/r) 
12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 O 
iubire de neuitat (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Alondra (s) 15.20 
Viață sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 17.00 Onyx - 
Muzica de vis 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s, ultimele ep.) 
19.00 Observator/Sinteză știri 
19.45 Knut Hamsun: viața unui 
rătăcitor (f. biogr. Norvegia ’96) 
21.30 Știri 21.40 Voi cuceri Man- 
hattan-ul (s, ep. 3) 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 Marker (s, ep. 
1) 11.45 De partea legii (s) 12.30 Stan și 
Bran 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r) 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria (s) 16.15 
Nano(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 Chestiunea 
zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 The Bourne Identity (f. 
spionaj SUA 1988) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 66) 22.45 Știrile PRO 
TV. Prima pagină 23.15 Pro și contra cu 
Octavian Paler 0.20 Dosarele X (s) 

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Kurt Hamsun: 
viața unui rătăcitor (f/r) 12.40 
Mizerabilii (d.a) 13.10 O iubire 
de neuitat (s, ep. 104) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s, 
ep. 16) 15.20 Viață sălbatică 
(do) 16.00 Onyx - culorile mu
zicii 17.00 Onyx Oldies 18.00 
Telenovelă 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Ucenicie 
pentru o crimă (dramă SUA 
1988) 21.40 Falsă identitate (s, 
ep. 8) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Vise și oglinzi (s) 11.00 Ucenicie 
pentru o crimă (f/r) 12.40
Mizerabilii (d.a) 13.15 O iubire de 
neuitat (s, ep. 105) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Cartonașul galben 
(mag. sportiv) 15.20 Model Aca
demy (s)16.00 Clubul „Hai 
România" 17.00 Onyx Music - 
pentru îndrăgostiți 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Cel mai bun câștigă (co. 
SUA 1990) 21.40 Puterea banilor 
(s, ep. 17) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit 10.00 Vărul din străinătate (s/ 
r) 10.3u M.A.S.H. (s) 11.00 The Bourne 
Identity (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Pro și contra cu Octavian Paler (r) 14.30 
Walker, polițist texan (s) 15.15 Maria (s)
16.15 Nano (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 Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Melrose Place (s, ep. 69) 21.15 Nikita (s, 
ep. 4) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 67) 22.45 Știrile PRO TV 
23.00 întâlnire cu presa (talkshow) 0.00 
Știrile PRO TV. Prima pagină

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Beverly Hills (s/r) 11.45 Melroșe Place (s/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13,00 întâlnire cu 
presa (r) 14.30 Walker, polițist texan (s)
15.15 Maria (s) 16.15 Nano (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 Chestiunea zilei
18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Dosarele X (s, ep. 107)
21.15 Dead again (dramă SUA 1991) 
23.20 Știrile PRO TV 23.45 Poltergeist 
(s, ep. 3) 0.30 Zona Crepusculară (s, ep. 
76) 1.00 Aventuri în casa morții (s) 

7.00 PRO TV Junior: Aventurile lui Teddy 
Ruxpin (ep. 12); Battletech (ep.3); Povestea 
magică 9.00 Superboy (ep. 34) 9.30 Poveste 
fără sfârșit II 11.00 PRO MOTOR 11.30 
Secretele bucătăriei 12.00 Punctul pe 112.55 
Știrile PRO TV 13.30 Să mori de râs (s, ep. 
7) 14.00 Generația PRO 15.40 Gillette - 
Cupa Mondială 16.10 Hercule (ep. 57) 17.00 
Xena, prințesa războinică (ep. 56) 17.50 
PRO Fashion - magazin de modă, lifestyle și 
atitudine. 18.20 Adevărul gol goluț (ep. 1, 
seria a lll-a) 18.50 Te uiți și câștigi! 19.30 
Știrile PRO 1V 20.00 Căpitanul Chisholm 
(aventuri, Anglia/Spania) 21.50 Știrile PRO 
TV 22.00 Millennium (s, ep. 29) 23.00 Știrile 
PRO TV - un alt fel de jurnal 23.30 N.Y.P.D. 
Blue - viață de polițist (ep. 27) 0.15 Spaimă 
mortală (dramă, SUA, 1994) 

7.00 D.a. 8.00 G.I.Joe (ep. 21) 8.30 
Connan, Aventurierul (ep. 22) 9.00 Lassie 
(ep. 22) 9.30 Super Abracadabra 11.00 
Se întâmplă în Waikiki (ep. 12) 12.00 
Profeții despre trecut (talkshow) 12.55 
Știrile PRO TV 13.05 News Radio (ep. 
10) 13.30 Să mori de râs (ep. 8) 14.00 
Chestiunea zilei cu Florin Călinescu15.00 
Formula I - Marele premiu al Braziliei
16.40 Lumea filmului 17.10 Al șaptelea 
cer (ep. 18) 18.00 Beverly Hills (ep. 116) 
19.00 Prețul corect 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Joc de culise (dramă, comedie, 
SUA, 1992) 22.10 Știrile PRO TV 22.15 
Cybil (s, ep. 7) 22.45 Știrile PRO TV - un 
alt fel de jurnal 23.05 Procesul etapei 
1.00 Gillette - lumea sportului

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. 
73) 16.00 Frecvența radio 74,5 (s)
18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s) 20.00 Atingerea 
îngerilor (s, ep. 15) 21.00 Trail of Tears 
(dramă SUA ’95) 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. 74) 16.00 Frecvența radioî 
74,5 (s) 17.00 Prietenul nostru Jake (s)
18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s) 20.00 911: Apel de 
urgentă! (s) 21.00 Rainbow Drive 
(f.a.SUA ’90) 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 
pt. copii) 14.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 15.00 Pretutindeni cu tine (s, ep. 
75) 16.00 Frecvența radio 74,5 (s)
16.55 Știri 17.00 Prietenul nostru Jake 
(s) 18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s) 20.00 Christy (s, ep. 
16) 21.00 Another Woman’s Child 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

6.30 Videodipuri muzicale 7.00 Show 
pentru copii: Elefănțelul (ep. 57) 7.30 
Lumea lui Eric (ep. 39) 8.00 Bailey Kip
per 8.30 Justițiarii (ep. 16) 9.00 
Apărătorii Galaxiei (ep. 10) 9.30 
Inspectorul Gadget (ep". 14) 10.00 Un 
cuplu irezistibil (ep. 23) 10.30 Daria 
11.00 1999 (ep. 11) 12.00 Eurofotbal - 
emisiune sportivă 13.00_Zona M - 
emisiune muzicală 14.00 în căutarea 
dreptății (ep. 4) 15.00 Masada (ep. 6)
16.45 Lumea lui Dave (ep. 14) 17.15 
Fotbal: Oțelul Galați - Universitatea 
Craiova 19.10 Știri 19.45 Incursiuni în 
imprevizibil 20.15 Misterele din New 
Orleans (ep. 15) 21.00 Chicago Joe și 
dansatoarea (thriller, SUA, 1989) 23.00 
Știri 23.30 Ne vedem la anu’! (comedie 
romantică, SUA, 1978)

6.30 Videodipuri muzicale 7.00 Show 
pentru copii: Elefănțelul (ep. 58) 7.30 
Lumea lui Eric (ep. 40) 8.00 A doua 
familie - Documentar National Geo
graphic (ep. 16) 8.30 Căutătorii de aur (ep. 
9) 9.00 Echipa de fotbal (ep. 15) 9.30 
Gașca lui Betty 10.00 Aventurile lui Rocko 
(ep. 17) 10.30 Lumea lui Dave (ep. 14/r) 
11.00 Duminica la prânz 13.00 Misterele 
din New Orleans (ep. 15/r) 14.00 Napo
leon (dramă, Franța) 16.00 Față în față la 
Hollywood (ep. 16)16.30 Din culisele 
modei 17.00 Videofashion. 17.30 
Exploratorii 18.30 O lume nebună (ep. 14) 
20.00 Călătorii în lumi paralele (ep. 16) 
21.00 Casa părintească (comedie, SUA, 
1987) 23.00 Știri 23.30 Starea de veghe
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ACASĂ

LUNI 30 MARTIE
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Scorpio (f/r) 
15.00 Marile bătălii ale celui de-al 
ll-lea război mondial (r) 16.00 
Fotbal Hat-Trick 17.00 Antonella 
(s) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 70) 18.45 
Marielena (s, ep. 74) 19.30 New 
Spiderman (d.a) 20.00 Dragoste 
și putere (s) 21.00 Verdict: crimă! 
(s) 21.45 Nimic personal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: Moarte la 
Veneția (dramă Italia 1970)

MARȚI 31 MARTIE
■'0.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Dragoste și 
putere (s/r) 13.30 Cinemateca de 
acasă: Moarte la Veneția (f/r) 16.00 
Secrete de familie (s/r) 17.00 Anto
nella (s) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s) 18.45 Mari
elena (s) 19.30 New Spiderman 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 Cine
mateca de acasă: Divina Creatură 
(melodramă Italia 1975)

MIERCURI 1APRIUE
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Cinemateca 
de acasă: Divina Creatură (f/r) 
16.00 Secrete de familie (s/r) 
17.00 Antonella (s, ep. 73) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 Anto
nella (s, ep. 74) 18.45 Marielena 
(s, ep. 76) 19.30 New Spiderman 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 21.-45 
Nimic personal (s) 22.45 Cine
mateca de acasă: Honkytonk Man 
(dramă SUA 1982)

JOI 2 APRILIE
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Cinemateca 
de acasă: Honkytonk Man (f/r) 
16.00 Secrete de familie (s/r) 
17.00 Antonella (s) 17.45 Con
cursul de Acasă 18.00 Antpnella

(ș) 18.45 Marielena (s, ep. 77) 
19.30 New Spiderman (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 Ver- 
diqt: crimă! (s) 21.45 Nimic per
sonal (s) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Giulieta degli spiriti (dramă 
It/Fr./RFG 1965)

VINERI 3 APRILIE
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Cine
mateca de acasă: Giulieta degli 
spiriti (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s)
17.45 Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s) 18.45 Marielena (s, 
ep. 78) 19.30 New Spiderman 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s, ep. 40) 22.45 
Cinemateca de acasă: Ediție 
specială (dramă România 1978)

SÂMBĂTĂ 4 APRILIE
7.30 Nimic-personal (ep. 40, 

41,42,43 și 44/r) 11.15 Antonella 
(r) 12.45 Marielena (r) 13.30 
Ediție specială (r) 15.15 Omul 
mării (ep. 23 și 24) 17.00 Anto
nella (ep. 79) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (ep. 80)
18.45 Marielena (ep. 79) 19.30 
Noile aventuri ale omului 
păianjen (ep. 7) 20.00 Noaptea 
Iguanei (dramă, SUA 1964)22.00 
Marile povești de dragoste: Ava 
Gardner- Howard Hughes 22.30 
Dantela (partea a Hl-a)

DUMINICĂ 5 APRILIE
9.45 Sport extrem 10.00 Motor 

sport magazin 10.30 Baschet NBA 
Action 11.00 Rugby Turneul celor 5 
națiuni: Anglia-lrlanda 12.30 
Baschet NBA: Orlando-Houston 
14.00 Ghetele de aur- Poveștile lui 
Gary Lineker 15.00 Gillette World 
Cup Special 15.30 Golazo - Top 
Gol Europa 16.45 Retrospectiva 
sportivă a săptămânii 17.00 Fotbal: 
II Caleb - repriza I (live) 17.45 Sport 
la minut- știri sportive 18.00 Fotbal: 
II Calcio - repriza a ll-a (live) 18.55 
Faza zilei 19.15 Sport la minut
19.30 Noile aventuri ale omului 
păianjen (ep. 8) 20.00 Arhiva 
neagră (ep. 8) 20.45 Incoruptibilii 

■(ep. 8) 21.30 Marile bătălii ale celui 
de-al ll-lea război mondial (ep. 8)
22.30 Dantela (ultima parte)

DIVIZIA C3
[ Minerul Certej - Severnav Tr. Severin
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înaintea acestei partide, 
credeam că Minerul Certej - 
având în vedere valoarea lotului 
de jucători, “primenit" cu câteva 
transferări bine cotate - nu numai 
că va învinge cu ușurință pe 
Severnav (locul 15 în clasament) 
dar își va mai îmbunătăți 
golaverajul. Prima repriză, în 
întregime, a fost promițătoare, 
gazdele creăndu-și câteva situații 
bune de a deschide scorul, lăsând 
impresia că o să cadă și golul atât 
de așteptat pe banca tehnică și în 
tribună. în minutele 5, 11, 20, 22, 
25, 29, 31 și 41, Tăgărță, Sârghie, 
Gheară, Stroia, Ciobanu, Popa, 
Șerban și Pisoiu s-au aflat în 
careul oaspeților în situații 
aproape de gol. Dintre centrările 
în careu, unele au fost ratate la 
preluare, șuturile expediate spre 
poartă fie că au fost apărate de 
Negru, fie că nu și-au găsit ținta.

Oricum, cu toții au așteptat cu 
încredere repriza a doua, golul 
“plutind" mereu. Numai că nu a 
fost așa. Pentru că fotbaliștii din 
Certej în loc să “accelereze” 
cursele spre poarta adversă, ele 
au devenit mai rare, acțiunile pe 
atac scăzând vizibil și în

1-0
periculozitate. în aceste condiții 
oaspeții au prins mai mult curaj și 
contraatacurile lor au început să 
dea frisoane gazdelor. Nici 
schimbările produse la Minerul n- 
au avut darul cristalizării acțiu
nilor de atac, creșterii eficienței 
lor. La numai trei minute de la 
reluarea jocului, Tăgârță ratează 
o rarisimă ocazie, la numai câțiva 
metri de poartă întârziind să 
șuteze. îl imită în ratări Gheară 
min. 56, Șerban min. 76 și Stroia 
min. 83 (foarte sigur în apărare, 
mereu prezent și în careul 
oaspeților). Și totuși, golul va 
"veni” în min. 84: la o nouă 
acțiune de atac în careul 
aglomerat al oaspeților, Gheară 
șutează printre apărători și 
mingea scutură plasa 1-0. O 
victorie binevenită pentru moralul 
echipei atât de ghinionistă în 
ultimele meciuri.

A arbitrat bine N. lordache 
(Buc.).

Minerul: Dobre, Popescu, 
Stroia, Ohâi, Stănilă, Gheară, 
Șerban, Sârghie (73 Bozga), Cio
banu (49 Moldovan), Tăgârță, 
Pisoiu (57 Ov. Marin).

Sabin CERBU

In finala Cupei României 
RAPID Șl UNIVERSITATEA

CRAIOVA
Miercuri, 25 martie, în semifinalele Cupei României la 

| fotbal, la București, Rapid a câștigat în fața formației 
I Dinamo cu scorul de 2-1 prin golurile înscrise de 
. Șumudică și Cătălin Munteanu.
I La Râmnicu Vâlcea, Univ. Craio va a în vins pe FC Argeș
| cu 1-0. Golul a fost marcat de Ganea.

Deci, pentru finala Cupei s-au calificat Rapid și Univ. 
Craiova. (S.C.)

ARBITRII Șl OBSERVATORII - 
DIVIZIA D

Etapa din 29 martie 1998

CASINO ILIA - VICTORIA CĂLAN, arbitri: Daniel David, Traian 
Melha și Florin Danciu, obs. Dorel Târsa.

CFR MARMOSIM SIMERIA - CONSTRUCTORUL HUNE
DOARA, arbitri: loan Lavu, Eugen Ambruș și Valentin lacob, obs. 
Doru Toma.

ASA AURUL BRAD - FC PAROȘENI VULCAN, arbitri: Sorin 
Chirlă, Adrian Radu și Liviu Precupaș, obs. Grigore Macavei.

MINERUL BÂRBĂTENI - METALUL CRIȘCIOR, arbitri: Vasile 
Capotescu, Beniamin Popescu și Daniel llincea, obs. Mircea 
Pădurean.

RETEZATUL HAȚEG - MINERUL ANINOASA, arbitri: Ionel 
Adam, Valentin Verdeș și Tiberiu Nistor, obs. Petru Spărios.

FC DACIA ORĂȘTIE - MINERUL LIVEZENI, arbitri: Andrei Csiki, 
Silviu Medrea și Mircea Brândușa, obs. Cantemir Buciuman.

MINERUL TELIUC - MINERUL GHELARI, arbitri: Zoltan 
Gergely, Andrei Torok și llie Pană, obs. Cornel Cărare.

CAMPIBNA7UL JUOiWr
CIF ALIMAN BRAD - GLORIA GEOAGIU, arbitri: Daniel 

Haidiner, Ion Mândru și loan Clinei, obs. Achim Nechif
FOTBAL START DEVA - MINERUL II GHELARI, arbitri: Valentin 

Gavrilă, Constantin Dineș și Nicolae Albulescu, obs. Nicolae Sebeș.
FORESTA ORĂȘTIE - AVÂNTUL ZDRAPȚI, arbitri: Claudiu 

Suciu, Tiberiu Haidu și Cosmin Danciu, obs. loan Simion.
UNIREA VEȚEL - VICTORIA DOBRA, arbitri: Marin Ormenișan, 

Daniel Tirt și Răzvan Avram, obs. Nicolae Stanciu.
GLORIA BRETEA ROMÂNĂ - SANTOS BOZ, arbitri: Ion 

Diaconescu, Gheorghe Emilian și Gheorghe Avram, obs. Viorel 
Stanca

OS LA SUBCOMISIA ' 
. DISCIPLINĂ ARBITRI y
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Arbitrul Daniel Lada - Simeria a fost suspendat pe 2 | 
etape pentru semnalizări eronate la meciul AURUL BRAD ■ 
-VICTORIA CĂLAN din 15 martie.

Arbitrul Claudiu Durlescu - Călan, se reține 2 etape » 
pentru semnalizări eronate la meciul DACIA ORĂȘTIF 
MET. CRIȘCIOR din 15 martie.

Arbitrul Teodor Sava - Brad, a fost suspendat pentru 
2 etape pentru neprezentare la meciul MET. CRIȘCIOR - 
DACIA ORĂȘTIE din 7 martie a.c.

CONTEtfHservlciul de Mesaie Scurte)ijRATUG păr« U .’0 lume Ofer ia este valabili numai
i pentru abonat ii CONNEX GSM care IdlowtfKtHMririuInRmănia. în afara teritoriului României se 

taxează conform tarifelor parteoiîdl ăt SCMDț.SSM.
" Cele 100 de minutecroita pem--pitea saUa ran factură

"• Convorbirile tfeatarpisfflriuacita 300Mminute/iunâ se «or u<a atmMCOXKXCtUB 
Nu sunt indtoy. «nwbrile rlmulcr^e $..  .......  _
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LOCUINȚE SOCIALE LA 
HUNEDOARA

Furtul de carte, o nouă 
modă la elevi?

Curățenie generală de
♦

primăvară
La ultima ședință a Consi

liului local Hunedoara a fost 
adoptată hotărârea privind 
folosirea sumelor obținute din 
transmiterea cu plată a spa
țiilor comerciale, proprietate a 
statului, aflate în administrarea 
RAIL Hunedoara pentru lucrări 
de reparații la blocul L1, scara 
B din strada Batiz, în vederea 
utilizării acestor apartamente 
ca locuințe sociale.

în nota de fundamentare 
se arată ca scara de bloc 
vizată are 30 de apartamen
te, 26 cu două camere, și 4 cu 
3 camere. Blocul, de confort 
IV, este în prezent nelocuit 
aflându-se într-o stare avan
sată de degradare. în aceste

Când cel mai tare ii dea re sufletul...
Cu fiecare ușă ce se des

chidea în fața mea aveam 
senzația unei strângeri de 
inimă. Intuiam că dincolo de 
pragul ușii speranțele se-nea- 
că una câte una, în străfundul 
învolburat al suferinței. Fie că 
sunt părinți și bunici, fie că 
rudele ori prietenii i-au uitat de 
mult, aproape toți își asumă 
ca pe un dat soarta și încear
că să-și înfrângă singurăta
tea. Pe unii boala i-a făcut 
neputincioși, țintuindu-i la pat, 
iar alții, ceva mai vrednici, și- 
au găsit aici - cine știe pentru 
cât timp - "casa și masa".

Secția de "Cronici" din ca- 
Idrul Spitalului Municipal Hu

nedoara a fost proiectată pen
tru post-cură (îngrijire medi
cală după faza acută a bolii, 
postoperatorie etc.), preci
zează din capul locului dna dr. 
Lavinia Opriș, medicul șef al 
secției. în prezent, însă, aces
teia îi este propriu mai de
grabă regimul de cămin-spital: 
"Pacienții fie că sunt foarte 
bolnavi și aparținătorii nu pot 
să le ofere asistență medicală 
calificată, fie că sunt bătrâni și 
singuri, practic cazuri sociale".

Nu de puține ori, cele 40 
de paturi, cât reprezintă capa
citatea secției, devin insufi
ciente spre a face față solici
tărilor. în cea mai mare parte, 
pacienții care sunt aduși aici 
prezintă sechele după acci
dente vasculare cerebrale 
(paralizii), cecitate, afecțiuni 
degenerative ale aparatului 
locomotor ori afecțiuni reu
matismale cronice. Impera
tivul referitor la îngrijirea pa
cientului este valorificat aici, 
poate mai mult decât în altă 
parte, sub complexitatea și 
diversitatea aspectelor sale. 
Fiindcă nu doar suferința fi
zică e cea care are nevoie de 
tratament și de îngrijire; "de 
multe ori - menționează dna 
doctor - sufletul îi doare mai 
tare decât orice altceva"...

Și cum să nu-i doară, și 
cum altfel să se simtă decât 
părăsiți și singuri, atunci când 
unii sunt chiar pentru copiii lor 

străini?... Sau poate, ■Jiiște

condiții sunt necesare, pentru 
reabilitarea clădirii, lucrări de 
instalații și refacere a insta
lațiilor electrice, sanitare, de 
încălzire și de gaze. Se re
clamă totodată refacerea ten
cuielii interioare, a pardoselii, 
zugrăvirea și vopsirea pere
ților, precum și montarea de 
uși și ferestre.

Conform hotărârii Con
siliului local Hunedoara, RAIL 
Hunedoara, în calitate de 
persoană juridică achizitoare 
a executării lucrărilor de re
parații la blocul L1, sc: B, 
situat în str. Batiz din muni
cipiul Hunedoara, va orga
niza licitație publică în confor
mitate cu prevederile legale.

totuși, ceva mai mult de-atăt, 
ținând seama că, dacă tot se 
încăpățânează să trăiască, "bă
trânul" sau "bătrâna" continuă 
să aibă dreptul la pensie (dar 
nu și să beneficieze de ea). 
Flori Stana are copii, are și 
pensie, dar spitalizarea este 
neplătită din decembrie anul 
trecut (274.300 de lei pe lună); 
cât despre vizitele mai sus- 
amintiților... în schimb, tanti 
Florica, de doi ani internată la 
"Cronici", nu mai are pe nimeni. 
La fel ca și colega sa de salon, 
tanti Vica (așa le spune perso
nalul), și-au acceptat solitu
dinea și împreună au făcut din 
mica încăpere a spitalului casa 
de fiecare zi, prețuind buna 
îngrijire de care au parte aici. 
Nenea Vasile, când a fost adus 
de la "Medicală" în urmă cu 
șase ani, nu se putea ridica din 
pat; acum n-ar mai avea nevoie 
decât de cineva apropiat cu 
care să poată sta de vorbă. 
Deocamdată, printre "apropiații" 
săi sunt televizorul din micul 
club al secției și radiocaseto- 
fonul cumpărat de "doamnele 
asistente", din modesta sa pen
sie. Pasiunea lui nea Guști este 
poezia lui Eminescu, din care 
știe să recite sute de versuri, pe 
lângă cele improvizate chiar de 
el însuși. Perioada imobilizării la 
pat și a neputinței complete a 
rămas în urmă; în cei trei ani de 
zile s-a restabilit vizibil și în 
prezent este unul dintre cei mai 
activi pacienți ai secției.

Aceștia reprezintă o parte 
dintre "locatarii" etajului al II- 
lea. La primul etaj majoritatea

Se zice că furtul de cărți 
nu e un păcat. Chiar dacă nu 
este, acțiunea în sine nu poa
te scăpa pedepselor pămân
tene, cartea devenind din 
perspectiva comerciantului o 
marfă cu preț din ce în ce mai 
mare. Aflată la confluența 
mai multor școli, Librăria 
"George Coșbuc" din Hune
doara devine spațiul de ma
nifestare a unui fenomen ne
sănătos încurajat de sistemul 
de autoservire al librăriei. 
Prindem lunar un număr des
tul de important de persoane 
cu cărți furate, ne spune dna 
Violina Boldescu, librar șef la 
"George Coșbuc". Majorita
tea acestor șterpelitori sunt

pacienților nu se poate ridica 
din pat, necesitând mai multă 
preocupare din partea între

gului personal (adică un medic, 
6 asistente și 13 infirmiere). O 
îngrijire care trebuie să supli
nească absența atât a unor 
specialiști în recuperarea bol
navului (spre exemplu, logo
ped, fizioterapeut), cât și a ma
terialelor ori a instrumentarului 
considerate indispensabile într- 
o asemenea secție (lipsesc 
chiar și urinarele...). De altfel, 
dotările existente la ora actuală 
provin în mare măsură din 
Dongen (Olanda), prin inter
mediul Asociației umanitare 
"Hypocrate". Aceasta a înzes-, 
trat secția "Cronici" a spitalului 
hunedorean cu 10 paturi, 40 de 
noptiere, 40 de saltele noi, pă
turi groase, cearșafuri, scaune, 
mese, aragaz, recipiente pentru 
gunoi ș.a. Pe lângă acestea, 
ajutoare mai vin și de la câteva 

elevi de școală generală sau 
liceu. Am prins, cu câtva timp 
în urmă, cu două cărți furate, 
o elevă din clasa a Xll-a, ai 
cărei părinți aveau, sur
prinzător, o situație materială 
bună. De aceea, mă gândesc 
că noi librarii suntem victi
mele unei goane a anumitor 
elevi după senzațiile tari, pe 
care le pot trăi din momentul 
ascunderii cărții furate și pâ
nă la ieșirea pe ușa librăriei, 
în aceste condiții, lucră
toarele librăriei devin, vrând- 
nevrând, protagonistele unor 
acțiuni de "filaj" menite să 
depisteze rapid orice 
tentativă de "palmare" a 
cărților.

firme locale (aprovizionare cu 
lapte, mezeluri, pâine), pre
cum și de la unele persoane 

care, cu diferite ocazii, oferă 
câte ceva pacienților, ne spu
ne dna Prodan, de două de
cenii asistentă-șefă a secției, 
în felul acesta ei simt că 
cineva, alții decât copiii, ru
dele ori cunoscuții lor, se gân
dește la ei, înseninându-le 
măcar și pentru câteva clipe 
fruntea brăzdată de riduri și 
de amărăciuni.

"Din păcate, conchide 
dna dr Lavinia Opriș, pentru 
societatea noastră româ
nească bătrânul este consi
derat mai degrabă o povară; 
instituționalizarea celor de 
vârsta a treia este o pro
blemă perpetuă și de actua
litate pretutindeni, cu deo
sebire la noi".

Criza de adaptabilitate, 
sentimentul inutilității, lipsa de 
afecțiune și instabilitatea ce 
însoțesc transferul din propriul 
univers de viață într-unul iden
tificat adesea cu suferința, cu 
abandonul, cu sfârșitul, au 
rezonanțe adânci în conșțiința 
celei de-a treia vârste. Pentru 
cei care au nevoie de ocrotire 
și îngrijire, anii ce se adună nu 
mai sunt aducători de înțelep
ciune, ci mai degrabă simpli și 
neputincioși pași spre ultima 
stație a vieții. Vorba scriito
rului: "Fiecare om dorește un 
trai îndelungat, dar nici unul 
nu vrea să fie bătrân".

Deși anotimpul înmugu
ririlor se lasă încă așteptat, 
ceea ce ține de ritualurile 
primenirii naturii, a mediului 
în care trăim, nu întârzie să 
fie pus în aplicare. Pentru 
oamenii gospodari, curățenia 
generală de primăvară de
vine obligatorie, indiferent la 
ce nivel se realizează. Consi
liul local al municipiului Hu
nedoara a stabilit, prin Hotă
rârea 14/1998, măsurile ce 
stau la baza organizării cură
țeniei generale a municipiu
lui, desfășurată în perioada 
23 martie-10 aprilie a.c.

Se precizează astfel că 
regiile autonome, societățile 
comerciale, instituțiile, aso
ciațiile de proprietari și de 
locatari, agenții economici și 
toți cetățenii municipiului sunt 
obligați să participe la între
ținerea și curățenia clădirilor, 
a curților, căilor de acces și a 
străzilor, a drumurilor și rigo
lelor, a zonelor verzi limitrofe.
------  

z>-

Prin hotărârea Consiliului 
local Hunedoara s-au apro
bat planurile urbanistice de 
detaliu pentru "Spălătorie 
auto și snack-bar" - S.C. "In
ternațional Onix Trans Com
pany" SRL, investiție situată 
la intersecția b-dului Dacia cu 
str. Buituri.

Lansare de carte
La începutul acestei săp

tămâni, Casa de cultură din 
Hunedoara a găzduit un im
portant moment din activi
tatea literar-științifică a profe
sorului Victor Isac. într-un 
cadru festiv, în prezența ofi
cialităților, a prietenilor și 
admiratorilor, a avut loc lan
sarea celei mai recente lu

ff Iubiți și câinii 
vagabonzi"...

Invocând doar titlul cânte
cului (îndoielnic, de altfel) din 
repertoriul muzicii ușoare 
autohtone, facem cunoscută 
o recentă inițiativă a Primăriei 
municipiului Hunedoara, ce- 
și va spori eficiența și pe 
măsura participării... volun
tarilor. Este vorba despre un 
adăpost destinat câinilor va
gabonzi, ce se construiește 
la Grădina zoologică, pentru 
aproximativ 20 de animale.

Purtătorul de cuvânt al 

Pagina realizată de 
Georgeta BlRLA, Adrian SĂLĂGEAN

Obligativitatea este prevă
zută pentru aceleași persoa
ne fizice și juridice și în pri
vința organizării activității de 
deratizare în spațiile și zo
nele deținute, în perioada 13- 
24 aprilie. Nerespectarea 
prevederilor referitoare la 
toate aceste acțiuni de ame
najare, întreținere și înfrumu
sețare a spațiilor verzi, de 
curățire a trotuarelor și alei
lor, a locurilor de joacă pentru 
copii etc. este sancționată. 
Astfel, persoanele fizice vor fi 
amendate cu sume cuprinse 
între 50.000-100.000 de lei, 
iar pentru persoanele juridice 
valoarea este de 500.000- 
1.000.000 de lei.

Ideal și mai ieftin ar fi să 
nu se ajungă la aceste sanc
țiuni și fiecare să acorde im
portanța cuvenită felului cum 
arată și cum se prezintă locul 
unde-și desfășoară activi
tatea sau unde-și duce viața 
de zi cu zi, la urma urmei.

Documentația firmei Onix 
prevede realizarea pe un te
ren în suprafață de 524 m2, 
proprietatea societății, a unei 
clădiri P+1 în care la parter 
este: spălătorie auto, atelier 
și birou, iar la etaj terasă, 
magazin piese-auto și snack
bar.

crări a dlui profesor, intitulată 
" O istorie obiectivă a mișcării 
legionare", publicată la Edi
tura "Călăuza" din Deva. "O- 
magiu eroilor ce s-au jertfit 
pentru un crez politic", testa
mentul moral-politic - cum își 
subintitulează autorul cartea 
- a fost prezentat de prof. Gh. 
Alimpescu.

primăriei preciza că, în acest 
scop, se va lua legătura și cu 
alte asociații pentru protecția 
animalelor din Anglia, în spe
cial, de unde s-a primit deja o 
serie de pliante, broșuri și 
alte materiale specifice. De 
asemenea, sprijinul unor 
sponsori ar fi binevenit pentru 
procurarea medicamentelor 
necesare sterilizării și tratării 
animalelor, a căror înmulțire 
va putea fi astfel oarecum 
controlată.
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r sx. /WimriERiM sx 
SIMERIA 

acorda 5 ani garanție la anvelopele de import 
«mil'll 

dovadă a unei calități deosebite.
■ -------------------- J

Exploatarea Minieră 
Vetel•

Organizează la sediul unității în data de 
09.04.1998, ora 9, licitație publică pentru 
mijloacele fixe aprobate la casare pe 1998. 
Informații la telefon 054-212488, interior 14.

vs ■■ ■ ■ • ............................. ............= --
f-------- -------------=-=•

Piese de schimb auto - DACIA, 
RABA. SAUIEM, ARO, TU și tractor 

Intr-o gamă variată cu un raport preț/calitate deosebit 
Găsiți acum în depozitul specializat al societății 

COMAT S.A. Deva, str. Depozitelor, nr. 5.
Informații la tel: 054-217210; 233137.

Cu noi, staționările datorită defecțiunilor tehnice 
devin o amintire!

K—— — — - —-----------------------------^7

5.C. /UC S.A. HUNEDOARA
Cu sediul in Peștiș, nr. 1 - Hunedoara 

Convoacă in 13.04.1998
A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificării actului constituțional al 

societății (statutul), în concordanță cu noua structură a 
acționariatului rezultată în urma procesului de 
privatizare.

B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Cu următoarea ordine de zi:
1. Raport asupra gestiunii societății în anul 1997.
2. Raportul comisiei de cenzori asupra activității 

societății pe anul 1997.
3. Aprobarea bilanțului pe 1997 și a contului de profit 

și pierderi;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli în 

1998.
5. Alegerea membrilor consiliului de administrație și 

a Comisiei de cenzori.
6. Diverse.
Adunarea se va ține în aula Facultății de Inginerie 

Hunedoara, strada Revoluției, nr. 5, ora 16. în cazul 
neîndeplinirii cvorumului necesar, AGA se va ține în 14 
aprilie 1998, la aceeași oră, în același loc.

----------- --------------- ----

A AGENȚIA IMOBILIARĂ 

Mwai Prima 
Deva,s,r- A- Mure?anu>nr- a 

(lângă Casa de Cultură), tel7 fax 219470 

v Program zilnic: 8-17 sâmbăta 9 -13

Intermediază, 
dispunând de o bancă do date bogată, 

vânzări, ciiniparâ^u închîrierî de 
CASE

APARTAMENTE
SPAȚII COMERCIALE 

- - - - - - - - BIROURI
TERENURI

â peni u intociT rea actelor notariale5 Asigura asistență jur d râ.

1 cu o reducere de 45 ra suta rerentoF la acdste intermedieri

0 întocmește dosare privind obținerea_de_credite.subventipnate 

pentru construcția de locuințe sau cumpărarea de 

apartamente și amenajarea lor. //'

0 Vă informeazădespre societățile^ spuse să^construiasc^ 

locuințe și va asigură asistența dtt.

0 Găidște pentru dumneavoastră, l inei sau pertjv 

împrumută cu bani pe b< i de ipo ?jp 1

\\
VI \\

spuse sa construiasc 
specialitate.

car vă

1.1.□ 7 \
Agenția noastră ^sigură bentru persoanele fizice “publicarea 

GRATUITĂ în ziarul "Oglinda" a anunțurilor imobiliare.

^.PORCELAIN FACTORY- -ATOM
PORȚELAN DE MENAJ Șl HOTELIEROBIECTE DECORATIVE. BIBELOURI

SC IMCOPREST ELSTA SRL 
comercializează prin depozitul situat la demisolul 

COMPLEXULUI COMERCIAL CENTRAL 

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

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

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

I S.C. APROTERRA S.A. |
| Asigură orice cantități de îngrășăminte cu plata prin instrumentele de | 
I decontare cunoscute și prin cupoane agricole.

Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000 tei și 105.000lei/sac, în !
■ funcție de sortiment și conținut de substanță activă. *

De asemenea, livrează întreaga gamă de pesticide, fără adaos comercial. I
I din producția OLTCHIM -Rm. Vâlcea, fiind distribuitor al acesteia. I

Livrarea se face la prezentare, având stoc asigurat, en gros și en detail. 
Pentru această acțiune căutăm distribuitori și remizieri din județ. |

■ informații fa sediul 5. C. APROTERRA 5. A. Simeria, i
l telefoane: 054/260424,260966. y
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 30 ari teren arabil și 20 
ari fânaț în Călanu Mic. Informații 
Almașu Sec, nr. 93 (lângă Deva)

• Vând teren intravilan, cu 
proiect construcție spațiu comercial, 
plus locuință, birouri, zonă bună. Tel. 
092/382205 (2961)

• Vând casă Deva. Tel. 627066
(2938) -

• Vând casă, Brad, str. Oituz, 7. 
Informații tel. 211113 Deva (3151)

• Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral. Tel. 218301 (3153)

• Vând casă și pământ, Almașu 
Mic. Tel. 217295(3195)

• Vând casă Vaidei, nr. 126, com. 
Romos. Tel. 231478(3166)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, zona Astoria. Tel. 218299, 
după ora 18. (3167)

• Vând casă, gaz, apă, grădină, 
Dumbrăvita, nr. 13. Tel. 215973 
(3103)

• Vând apartament trei camere, 
cu îmbunătățiri. Tel. 622937 (3189)

• Vând apartament două camere, 
etaj 2, stare perfectă. Hateq 777409 
(3190)

• Vând apartament 3 camere 
confort sporit, garaj, parter. Tel. 
621609 (3106)

• Vând apartament 4 camere, 
zona Liliacului. Tel. 22'1193 (2953)

• Vând casă, anexe gospo
dărești, grădină (sau numai casă) 
în satul Cernișoara - Florese, com. 
Bunila (ideal casă vacantă). Tel. 
718179 (2952)

• Vând - schimb apartament 4 
camere, ultracentral, cu două camere 
sau garsonieră. Tel. 219089 (3110)

• Vând casă cu grădină, sat 
Fintoag. Tel. 283284, ora 20 (3109)

• Vând casă, curte și grădină 
suprafață 2500 mp, Sîntandrei, nr. 
101, tel.'217469 (3263)

CUMPĂRĂ DE LA ELVIL’A

ÎN PERIOADA 16 MARTIE - 30 APRILIE 

ȘI VEI AVEA ȘANSA DE A CÂȘTIGA

O BUCĂTĂRIE COMPLET LTILATĂ ELV1EA
Universul tău interior

Toți cum părătorii produselor ELVILA vor primi în perioada 16 martie - 30 aprilie 
un cupon înseriat care va participa la o tragere la sorti specială pe data de 8 mai. 

Câștigătorul va fi anunțai în presă.

DIN MAGAZINELE ELVILA
RATE:PUTEȚI CUMPĂRA ACUM ÎN 12 și 24

• canapele • fotolii • colțare • paturi • holuri • mobilier de living
• mobilier de dormitor • mobilier de bucătărie • mașini de spălat

• combine frigorifice • televizoare • corpuri dc iluminat • gresie • faianță

Deva: Mae.iz.in B-dul Decebal bl. 111 Complex Romaila-e’ 1. telefon: OS i-232H2 i.
Depozit - Sir. Apuseni nr. 1. telefon: 054/230912; Orăștie: Nlauazin - Str. Armatei nr. I. telefon 051/M215' 

Hunedoara: Magazin B-dul Traian nr.2. Brad: Magazin - Str. Cuza Vodă nr 12

Consiliul de administrație al SC Țara Hațegului SA 
cu sediul în Hațeg, str. Horea Nr. 7, convoacă pentru data de Ol.04.1998, ora 12.00, în sala mare a Liceului Hațeg, toți 

acționarii, pentru a participa la Adunarea Generală a Acționarilor în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul consiliului de administrație pe anul 1997.
2. Raportul cenzorilor pe anul 1997.
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 1997 și a contului de profit și pierderi.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1998.
5. Diverse.
Dacă ta data convocării nu sunt întrunite condițiile statutare pentru ținerea adunării, aceasta se va ține în data de 

10.04.1998, în același loc.
Informații suplimentare !a telefonul 770169.

• Vând casă Ilia, centru, Inde
pendenței, 64, 3 camere, telefon, 
grădină 2000 mp. Tel. 058 820981 
(2955)

. • Vând apartament 2 camere, 
zona pieței, Deva. Tel. 218991 (3258)

• Vând apartament 3 camere, din 
cărămidă, etaj trei, Gojdu. Tel. 
224544, după ora 20.

• Vând casă, Țărățel, grădină, 
pomi fructiferi, 650989, orele 10-12 
(2774)

• Vând camion IFA L 50,7,5 tone, 
înmatriculat, 8500 DM. Vând Audi 80, 
stare funcționare, neînmatriculat, 
necesită revopsire, 900 DM. Tel. 092/ 
260038 (2946)

• Vând Dacia break, an fabricație 
1992, îmbunătățiri, piese de schimb, 
radiocasetofon auto cu CD, stație 
plus 4 boxe marca Pioneer. Tel. 
225231 (3163)

• Vând Dacia, an fabricație 1997, 
25.000.000 lei. Tel. 672307 (2848)

• Vând combină Eppel Mobil, 
masa 2,2 m, preț 7100 DM și Claas 
Mercator 75, masa 3,5 m, preț 21000 
DM. Tel. 731137, după ora 20 (3182)

• Vând dubă Nissan 1,5 tone. 
Tel. 212527 (3108)

• Vând VW Transporter TD, 
marfă, 1988, înscris, tel. 713487, 
092371757 (1341)

• Vând Volkswagen 1600 cmc, 
TD 4 uși, înmatriculat. Tel. 260992, 
după ora 18. (4403)

• Vând camion MAN, 3,5 t, VW 
Turbo Diesel, 1600 cmc, dubă Mer
cedes 207, motor Nissan de 2000 cmc, 
pe benzină. Tel. 230637,216984 (3260)

• Vând Dacia 1300, fabricație 
1980,tel. 738190, orele 16-20 (4157)

• Vând Fiat Ducato, Turbo Die
sel, fabricație 1990, înmatriculat, 
februarie 1998, lung și supraînăltat. 
Tel. 714224,724393 (4151)

• Vând ieftin motor 1400, plus 
cutie Renault 18 și alte piese. 
Informații Almașu Sec, nr. 93 (lângă 
Deva) (3101)

• Vând tractoare 650 și 445, cu 
utilaje diferite, în Hațeg, str. Cloșca, 
nr. 32. (2574)

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

■ Vindem motoferăstraie, moto- 
coase, minigatere Stihl Germania, 
scule electrice de mână și genera
toare de curent - Bosch, compre- 
soare, hidrofoare, pompe Electra 
Beklim. Informații Deva, b-dul 
Decebal, b.l, parter, Brad, str. Avram 
lancu, bl.43, parter, sau la tel/fax 
054 230613 (2676)

• SC Romavicom SRL Deva
vinde pui carne de la ferma par
ticulară situată în Mintia, platforma 
Mureș, Casa Agronomului. Tel. 
233484 (2923)_________________

• Vând calorifere noi, Germania, 
țevi instalații negre și zincate, toate 
dimensiunile, faianță, gresie - 
românească și import Spania, 
fitinguri armături și accesorii de tot 
felul. Sebeș, tel. 058 733508(3912)

• Vând transformator sudură 
380 W. Informații Mărăști, bl.8, ap. 15 
Deva (3170)

• Vând convenabil motocultor 
Germania, mașină de cusut elec
trică. Tel. 212463 (3178)

• Vând garaj tip Bîrcea, complet, 
nemontat. Tel. 212436, după ora 15 
(2850)

• Vând mixer 12 canale. Boșorod, 
tel. 290 (3185)

• Vând motor electric 2,2 kW, 
220/380, 1500 r/min. Tel. 215627 
(3187)

• Vând pian coadă scurtă. Tel. 
212769 (3193)

• Vând SRL fără activitate. 
Simeriatel. 260027 (3107)

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

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

-PREȚURI INCREDIBILE!Cântare 
electronice, 2.965.000, telefoane 
156.400, mașini de scris 991.800, 
calculatoare cu bandă 505.700. 
NOU! Case marcaj în rate, fără 
dobândă!. Tel. 054/715213 (1329)

• Cumpăr utilaje tâmplărie. Infor- 
mații Deva, tel. 226149. (3044/45)

• Vând îngrășăminte azotat, 
70.000'lei/sac, complexe NP/Ș-16- 
16-16, 100.000 lei/sac, tel. 7161.12 
(1345)

• Cumpăr miere salcâm, poli- 
floră, plata pe loc. Tel. 058/817952, 
058/817775 (3172)

• Vând jocuri de lumini, amplifi
catoare, boxe, mixere, prețuri mici. 
Tel. 058/752321 (2727)

• Vând urgent sobă teracotă, 
nouă rânduri, cazan baie cu lemne. 
Informații tel. 241442 (2723)

• Vând corpuri și rame albine. 
Tel. 241792 (2725)

• Vând convenabil moară cu 
ciocane, motor trifazic, Ludești, nr. 
26 (2726)

■ Vând utilaje cojocărie, prelucrat, 
confecționat, curătat, cusut. Tel. 
724393, 714224 (4151)

• Vând combină cu CD, marca 
Panasonic. Informații la tel. 655104 , 
după ora 16 (2775)

PIERDERI

• Pierdut facturier de la nr. 
0151501 până la nr. 0151550 apar
ținând SC Grundel SRL Călan. Se 
declară nul. (3183)

• Pierdut legitimație serviciu pe 
numele lacob Florin Claudiu eliberată 
de F.E. Mintia-Deva. O declar nulă. 
(3050)

ÎNCHIRIERI

• închiriez garsonieră (ofer), 
vând teren Sântuhalm, aspirator, 
corp bucătărie. Tel. 223958 (3173)

• Caut pentru închiriat apartament 
mobilat central sau ultracentral. Tel. 
094/822470 (3104)

• Caut pentru închiriere spațiu 
20-30 mp, pentru birouri, central, în 
Deva și (sau) Hunedoara. Tel. 092/ 
205803 sau 069/219721, între orele 
19-21. (1350)

OFERTE DE
SERVICII

• SC Electroproiect SRL Deva 
angajează confecționeri textile și 
tricotaje. încadrare 750.000 lei/lună. 
Asigurăm transport Hunedoara- 
Deva. Tel. 231366 (3171)

• Reprezentanță pentru Hune
doara angajăm agenți vânzări. 
Obligatoriu operare PC, engleză, 
studii superioare, permis conducere. 
CV la CP 22, Op 6 Deva. (3175)

• Școlarizăm gratuit 200 per
soane, consilier financiar, asigurăm 
angajare. Informații tel. 651603 Brad 
și Deva 233402 de luni până vineri, 
între orele 8-14. (MP)

DIVERSE

• Asociația familială Contor Gh. 
Iulian Orăștie funcționează în baza 
autorizației 14908/98 cu activitate 
de comerț mărfuri uzate, produse 
alimentare etc. (3192)

• Doamna Armeanu Geta din 
Lupeni a fost autorizată (15166/98) 
să practice activitate de comerț 
produse alimentare, nealimentare, 
croitorie etc. (3196)

• Se anunță deschiderea Aso
ciației Familiale Nicolae Deva cu 
activitate de comerț, în baza auto
rizației 13929/97. (2951)

• In baza art. 46 din Legea 51/ 
1995 BAROUL HUNEDOARA con
voacă ADUNAREA GENERALĂ 
ANUALĂ, în data de 4 aprilie 1998, 
ora 9, la sediul tribunalului Hune
doara. Decanul Baroului, av. IOAN 
ȘTEF (2963)

• Consiliul de administrație al SC
Romfruct SA Orăștie convoacă 
adunarea generală a acționarilor în data 
de 9.04.1998, ora 10, la sediul societății 
din Orăștie, str. A.lancu, nr.1, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Raport de 
gestiune pe 1997. 2.Raportul comisiei 
de cenzori pe 1997. 3.Aprobarea 
bilanțului contabil, a contului de profit 
și pierdere și repartizarea profitului 
net pe anul 1997.4. Bugetul de venituri 
și cheltuieli pe anul 1998. 5.Diverse. 
(1293)__________________________

■ S.C.Talc-Dolomită SA Hune
doara convoacă adunarea gene
rală a acționarilor pentru data de 
04.04.1998, ora 10, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea bilanțului 
și exercițiului financiar pentru anul
1997, în baza raportului de ges
tiune și a raportului comisiei de 
cenzori.2. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 1998. 
Adunarea generală a acționarilor 
va avea loc în aula Institutului de 
Inginerie Hunedoara. (4155)

• S.C.Agromec SA Hunedoara 
convoacă adunarea generală a 
acționarilor pentru data de 08.04.
1998, ora 10, la sediul societății din 
Hunedoara, str. Stufit, nr.4, cu 
următoarea ordine de zi: 1 Aprobarea 
bilanțului contabil pe 1997. 2. 
Raportul consiliului de administrație. 
3. Raportul comisiei de cenzori. 4. 
Aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe 1998. 5.Diverse. (4154)

COMEMORĂRI

• Fiii Paul și Flavius, soțul Carol 
anunță celor care au cunoscut-o 
că au trecut 6 luni de la pierderea 
tragică a celei care a fost cea mai 
bună mamă și soție

DINAPANDURU
(2954)

• Nașii Irina și Ciprian Mariș re
gretă dispariția dureroasă și 
neașteptată a celei care a fost 
iubita lor fină

DINA PANDURU
(2954)

• Colectivul Societății TM 1 Com. 
SRL aduce un gând pios și un buchet 
de flori memoriei celei care a fost

DINAPANDURU
manager al societății, la 6 luni de la 
tragica dispariție. (2954)________

• Se împlinesc 9 ani de când 
dragul nostru

OPRIȘA COSTICĂ
nu mai este. Cu aceeași dragoste și 
durere îl plângem iar timpul nu-l va 
șterge din inimile noastre. Soția și 
copiii. (2771)

• A trecut un an de când ne-a 
părăsit cel ce a fost un minunat 
soț și părinte

VASILE SĂVESCU
din Hunedoara. Fie ca toți cei care 
l-au cunoscut și apreciat, să înalțe 
o rugăciune pentru sufletul lui. 
Veșnic îi vom păstra amintirea și 
recunoștința! Dumnezeu să-l 
odihnească! (4152)

• Familia anunță cu durere că 
se împlinesc șase luni de la 
dispariția dragului lor

dr. EUGEN TODORAN
Parastasul de pomenire va 

avea loc la catedrala orto
doxă, sâmbătă, 28 martie 
1998, (3105)

• Cinci ani au trecut/ M-am dus 
departe în mormânt/ O ce jale și 
durere/ Să mori tânăr, în putere/ 
Să-i lași pe cei dragi plângând/ Tu 
să intri în mormânt. Dumnezeu să 
te odihnească.

MARCELA GRECU
(2568).

• A trecut un an de lacrimi și 
durere de când scumpul nostru 
fiu, tată și frate

ADRIAN LOBONȚ
ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Chipul tău drag nu-l vom uita 
niciodată. Dumnezeu să-ți odih
nească sufletul bun și blând. 
Parastasul va avea loc sâmbăta, 
28 martie, ora 12,1a Cimitirul Bejan. 
(3186)

DECESE

• Soția Hildegard Corfar, pro
fund îndurerată de decesul 
soțului

ing. LIVIU CORFAR
anunță că trupul neînsuflețit se 
află depus la domiciliul din str. 
Ludian Blaga, nr. 24, iar înmor
mântarea va avea loc sâmbătă, 28 
martie, ora 14, de la Capela Cimi
tirului Catolic Deva (nu la Tg. Mureș, 
cum a apărut în ziarul de ieri.) 
(2958)

• Colectivul Secției L5 CFR 
Deva este alături de dna Corfar 
Hildegard la marea durere prici
nuită de încetarea din viață a soțului 
său

ing. CORFAR LIVIU
Dumnezeu să-l odihnească în 

pace! (3262)

• Un ultim pios omagiu celui 
care a fost un om bun, cu un 
suflet deosebit, al nostru fiu, frate 
și unchi

CONSTANTIN SĂLĂȘAN
Familiile Sălășan Emilia, Pantea 

și Tămaș. (2966)
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IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE! l[ QUASAR-R^puori F0RMIDA&ILE. I

În calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

Vă oferă la cele mai mici prețuri:

PHILIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GĂEȘTI

• TELEVIZOARE COLOR» FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 
FRIGORIFICE» MAȘINI DE SPĂLAT» ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI 
• BOILERE ELECTRICE» VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE 

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

Cauto w
etichetele^E&m^^k^

galbene!

Quasar îți oferă în perioada
76 - 37 martie '93

cea mai formidabilă reducere de prețuri!
Caută etichetele de culoare galbenă 

și cumpără cu adaos 
comercial zero! Stoc limitat!

S.C. "CONS TOMMY" S.C.S. HUNEDOARA
Produce și livrează următoarele produse:

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

PLATA IN 36 RATE
B B B

MAGAZINELE NOASTRE:
♦ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A
(la parterul Primăriei) • tel. 213222 

♦ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

Societatea TRACY FRANCE 
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA 
' PROTEUS IMPEX SRL Orăștie - 

tel/fax 054-247978, 247500, tel: 054-241296
Oferă:

Promise electrocasnice cu prețuri reuuse 
cu ocazia Sărbătorilor de Paști:

Preț vechi Preț nou

0 aspirator TRACY 1300 W JJWfHr 599.000 lei 
0" mașină de spălat vase 601 LWWMNHe’ 1.350.000 lei
'■rwfiitlT’ Vindem în rate prin magazinul

' CENTRAL Orăștie, tel: 054-247496.

r ....................
S.C ALUMilîtl U COHiF 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.14, Deva 2700. 
Tel/fax: 054/230531.

tr

Bolțari zgură 298x240x190 mm 3200 lei/buc.
Bolțari zgură 298x120x190 mm 2500 lei/buc.
Cărămidă zgură 240x120x60 mm N 600 lei/buc.
Burlane din tablă zincată 0,5 m/m 29000 lei/ml
Jgheaburi din tablă zincată 0,5 m/m 25000 lei/ml

Societatea execută lucrări de construcții, instalații sanitare, termoficare, 
reparații instalații electrice, paratrăsnete, împămăntări, confecții metalice 
(grilaje, geamuri, porii, ferme etc.).

Executăm ignifugări (protecție împotriva incendiilor) pe material lemnos 
și textil la prețuri avantajoase, în tot județul precum și în județele limitrofe. 
Relații la telefon 054-718645 sau la sediul firmei din Hunedoara, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 1 (bloc TERMOREP)

- _ - ____________ - _ -... ■ ■ - = ■

SC AGROTRANSPORT S-A. HUNEDOARA - DEVA
ANUNȚĂ

Sunt convocați la Adunarea Generală, care va avea loc în data de 09.04.1998, ora 10,00, 
la sediul societății din Devo, str. Portului, nr.2

ACHONARlf SC AGROTRANSPORT S.A. DEVA
Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1. Raportul de gestiune pe anul 1997. 
Raportul comisiei de cenzori asupra bilanțului contabil pe anul 1997.

3. Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi.
4. Casarea unor mijloace fixe și propuneri de dezmembrare a mijloacelor fixe scoase din funcțiune. 

Diverse.

2.

S.C. AGROCOMB S.A.
cu sediul in Șoimnș, nr. 58, 

convoacă Adunarea Generală a 
Acționarilor în ziua de 10 aprilie 

1998, ora 8,00, la sediul societății.
— _________ ■ —— _ ' f

Notă: aceste costuri sunt valabile pentru spălarea unui kilogram de 
rufe, la încărcare maximă de 5 kg (calculate în februarie 1998)

USES"jr

ADUCE CALITATE VIEȚII

Acum un spălat cu mașinile de spălat 
AWM 807 și AWG 640 vă costă doar:

l?C^!’.
PUBLICITATE

O 700 lei pentru rufele albe 
© 400 lei pentru rufele colorate

S-a deschis un HOU magazin en- 
gros cu produse alimentare și 

nealimentare la prețuri atractive 
în Deva, str. D. Zamfirescu 

bl.Q3, parter.

Calitatea vieții 
dumneavoastră 
poate fi influențată 
și de costul 
spălării unui 
kilogram de rufe.

DEVA-SAT - Str. Avram lancu Bl. 111. parter. Deva
DOMUS - Bd. Mihai Vitcazu Bl. 43
ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 85. 'Petroșani
ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44. Vulcan
QUASAR
QUASAR -
QUASAR -
QUASAR -
S1LOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S. parter. Deva
SIMAL - Bd. Decebal, Complex Com. Deva
TRANSERNA - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 109A, Petroșani

Bd. Decebal, Bl. R, parter. Deva
Bd. Dacia nr. 20, Hunedoara
Str. I Decembrie 1918 nr. 59, Petroșani
Bd. Eroilor Bl. E. Orăștie
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(Urmare din pag. 1) Surpriza lui Delon necesce»
gândească defel ne ține nu 
în coada Europei, ci în 
coada Balcanilor. Vedeți 
toate statisticile. Iar Bal
canii, vai, iacă-mi adusei 
aminte, știți ce zicea Petre 
Țuțea despre Balcani? 
Zicea (scuzați!): “Balcanii 
sunt curul Europei. 
’’Magister dixit!

Că toată această men
talitate a haosului și pagubei 
este și un efect fatal al 
proastei educații, o constată 
și Delon, de la care

z
(Urmare din pag. 1)

de prelucrare a metalului există o 
ofertă de cumpărare a pachetului 
de acțiuni deținute de FPS din 
partea unei firme germane.

în context, președintele FPS a 
mai spus că actualul climat poli
tic, cât și semnalele anterioare 
negative legate de mineritul din 
Valea Jiului determină un slab 
interes al investitorilor străini față 
de siderurgia hunedoreană.

Dialogul cu presa a relevat 
greutățile deosebite provocate de 
blocajul financiar, de monopolul 
și deciziile discriminatorii ale 

^Romgaz și Rene! legate de

I'mriii și Patriciu au bătut din nou palma
După cum preziceam în ziarul 

nostru de ieri, conferința de presă 
inițiată de Filiala județeană a Partidului 
Liberal 1993 a reușit oarecum să mai 
limpezească apele tulburi în care se 
scălda mișcarea liberală din județul 
nostru în ultima vreme.

Ziariștii prezenți au fost informați, 
în primul rând, de faptul că la nivel 
central lucrurile s-au liniștit. Este vorba 
de faptul că cei doi lideri liberali, 
Niculae Cerveni, președinte al PNLCD 
și Dinu Patriciu, președinte executiv al 
Partidului Liberal, s-au împăcat. 
Așadar, au bătut palma și au purces 
mai departe cu treburile lor. Dl Cerveni 
pregătește Congresul PNL care se 
pare că va avea loc mâine ,la 
București, iar dl Patriciu trimite 
comunicări filialelor județene. Două 
dintre acestea au ajuns și la Filiala 
Hunedoara.

Prima la care ne referim spune 
așa: "Alegerile care au avutjoc în 
cadrul Filialei PL Hunedoara sunt 
validate, în consecință conducerea 
aleasă are în atribuție sale mențnerea 
contactului nemijlocit cu mass-media 
locală și cu reprezentanții celorlalte 
formațuni politice, cu prioritate cu cei 
din partide liberale. Comunicările date 
în presă de un oarecare domn Paul

Xt/ VINERI
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TVR I

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 
Sailor Moon (d.a) 9.00 TVR Cluj 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Ultimele știri (s/ 
r) 13.00 Conviețuiri. Din viața 
romilor 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. Tirania puterii: 
Washington 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Ora Warner: 
Animaniacs (d.a); Casă plină (s) 
19.00 Sunset Beach (s) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport, ed. 
specială 21.15 Cel mai iubit 
dintre pământeni (dramă 
România 1993) 23.20 Jurnalul 
de noapte 23.35 Planeta Ci
nema. Invitat Dem Rădulescu 
0.25 Experimentul (f.SF SUA 
1995)

pornirăm. Reproduc și zisa 
asta, ca să trag mai multă 
spuză pe turta personală, căci 
chestia cu rolul decisiv al 
educației e obsesia mea:”(...) 
mi se oare grav - zice Delon - 
că, la scoală, copiii sunt 
invitați să-i spună pe nume 
învățătoarei! Nu mai există 
nici un respect!/...) Cred că, la 
scoală, copiilor ar trebui să li 
se insufle simțul datoriei, al 
onoarei, al cuvântului dat, al 
respectului fața de sine si de 
celălalt, al patriei. N-ați 

“PRIVATIZAREA POATE FI Șl EȘEC...**
alocarea cotelor de gaz sau de 
energie electrică stabilite, 
semnalându-se faptul că la agenții 
economici privatizați se sistează 
orice furnizare în caz de neplată 
la termen, cât și unele măsuri de 
spargere a acestui monopol.

Răspunsul la întrebările puse 
din partea ziarului nostru referitor 
la alternativa oferită disponi
bilizărilor și la posibilitățile de 
încadrare a elevilor de la școlile 
cu profil siderurgic din Hunedoara 
și Călan a fost direct și sincer, 
aceasta însemnând că, 
deocamdată, nu se oferă nici o

Botez cu privire la excluderea din 
Partidul Liberal a actualei conduceri a 
filialei, sunt pure invenții irespon- 
sabile".Așadar, Ștefan Dăscăliță, 
Andrei Bozdoc și Victor Bucaleț nu 
sunt exduși din partid, iar comunicatul 
lui Paul Botez, președintele Filialei 
județene a PNLCD (după cum 
semnează) - este un act iresponsabil.

Pentru a nu mai reveni asupra 
acestui subiect, să mai spunem că 
“exclușii" care au inițiat conferința de 
presă aju spus, între altele, că 
“dl.Botez nu reprezintă pe nimeni, nu 
a fost mandatat de nimeni pentru a 
exprima o anumită poziție." 
"Dezinformarea presei de către dl 
Botez s-a făcut deoarece nu s-a dorit 
unificarea". "Singurul vinovat pentru 
ceea ce s-a petrecut în mișcarea 
liberală din județ este dânsul". 
"Dl.Botez riscă să rămână fără 
partid".

S-au mai spus desigur și altele 
legate de această năzbâtie liberală. 
Cert este că alegerile au fost

TVR 2
6.30 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) 11.30 Comorile lumii (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Timpul 
Europei (r) 13.15 Doar o vorbă... 
(r) 13.30 Tezaur folcloric (r) 14.30 
TVR Cluj-Napoca 15.10 Limbi 
străine: Engleză și Italiană 15.35 
Povești celebre (d.a) 16.00 
Micalea (s, ep. 169) 16.50 Cristal 
(s, ultimul ep.) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 
Pentru dvs, doamnă! 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 20) 21.40 
Vânare de vânt (div.) 23.00 Peria 
Coroanei (s, ep. 4)

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme 10.10 

Vise șl oglinzi (s) 11.00 Răul din 
adâncuri (f/r) 12.40 Mizerabilii (d.a)
13.15 O iubire de neuitat (s, ep. 
100) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Cartonașul galben (mag. sportiv) 

remarcat că aceste cuvinte 
au dispărut din voca
bularul nostru?”

Chiar așa: n-ați ob
servat? Dar întrebarea și 
mai dramatică pe care o 
pun cu speranța să vă 
tulbur liniștea măcar 
pentru un sfert de ceas e 
următoarea: ce am făcut 
fiecare din noi și ce am 
putea face pentru ca 
aceste cuvinte să reintre 
nu în vocabularul, ci în 
viața și mentalitatea 
noastră?

șansă de soluționare a 
problemelor respective. în 
termeni vagi s-a amintit doar că 
s-ar putea să fie create ceva 
locuri de muncă în profilul 
prelucrării produselor agricole. 
Ca o părere personală, dl Dimitriu 
a afirmat că nu agreează 
măsurile de liberalizare a 
exportului de fier vechi, de lemn 
și alte materii prime, ce se pot 
constitui și ca surse strategice. 
Important este însă ca astfel de 
considerații să fie auzite și luate 
în seamă atât de către Guvern 
cât și de către Parlament.

validate, iar Filiala Hunedoara a PL 
are conducere.

Un alt subiect asupra căruia s- 
a insistat în cadrul conferinței de 
presă a fost cel privind pozița filialei 
față de decizia Comitetului 
Executiv Central din 21 martie a.c. 
Este vorba de hotărârea de 
"comasare prin absorbție cu 
Partidul Național Liberal”, urmând 
ca un’ colectiv mandatat să 
negocieze condițiile acestei uni
ficări. S-a arătat că Filiala 
Hunedoara susține unificarea, 
considerând că în acest fel liberalii 
vor deveni mai puternici.

Respectivul document cuprin
de însă și o seamă de decizii care 
au invalidat "sancțiunile nestatutare 
date de către președintele Niculae 
Cerveni și a hotărât să i se atragă 
atenția acestuia că orice acțiuni 
ulterioare de acest tip sunt nule de 
drept și fără nici un fel de efect, 
domnia sa riscând să se pună în 
afara partidului prin astfel de 
manifestări".

Ei bine, până la urmă, se pare 
că cei doi lideri liberali s-au împăcat 
- acum așteptându-se Congresul 
PNLCD.

Valentin NEAGU

15.20 Model Academy (s) 16.00 
Clubul „Hai România!” 17.00 
Onyx Music - pentru îndrăgostiți 
18.00 Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 M-am îndrăgostit 
de logodnica mea (co. Franța 
1983) 21 JlO Puterea banilor (s, ep. 
17) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții Talkshow de Marius Tucă

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.15Tânărși 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)
12.30 Stan și Bran 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 întâlnire cu presa 
(r) 14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s, 
ultimul ep.) 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 
Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV

‘•Moștenitorii’*
(Urmare din pag. 1)

în cadrul cercului de artă populară 
tradițională românească, îndrumat 
de profesorul Mircea Lac, a fost 
înmânat cu acest prilej și 
Ruxandrei Pitulice, elevă la Liceul 
"Dinu Lipatti” București, câști
gătoarea primei ediții a “Moște
nitorilor”.

Prima parte a spectacolului a 
fost dedicată “Moștenitorilor", 
adică acelor tineri, care - cum 
spunea dna Marioara Murărescu, 
binecunoscuta realizatoare TV, 
prezentatoarea concertului - prin 
educația primită de la părinții ori 
dascălii lor*s-au apropiat “cu 
dragoste și respect de viața 
satului”. Și între moștenitori 
dumneaei îi consideră nu mimai 
pe cei care au concurat dar și pe 
tinerii spectatori și telespectatori ai 
emisiunii “Tezaur folcloric”.

Pentru acești tineri, cât și 
pentru... tinerii de toate vârstele 
partea a doua a spectacolului a 
oferit un itinerar folcloric românesc. 
Primul “popas” a fost mara- 
mureșan. După ce s-a prezentat o 
înregistrare cu cea care-a fost 
considerată “regina Maramu
reșului", Titiana Mihali, formația 
fraților săi, care-l include și pe 
“tătuca”, a demonstrat că e o 
demnă continuatoare a activității

Tribunalul Hunedoara

ANUNȚ
f

Ministerul Justiției organizează sâmbătă, 9 mai 1998, ora 
10,00, concurs de admitere in magistratură pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

- 2 posturi de Judecător la Judecătoria Hunedoara;
- 4 posturi de judecător la Judecătoria Petroșani;
-1 post de judecător la Judecătoria Brad.
La acest concurs pot participa absolvenții facultăților de 

drept, de stat sau particulare, cu diplomă de licență șl care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 45 din Legea nr.92/ 
1992, republicată, Indiferent de forma de școlarizare (curs 
de zi sau fără frecvență).

Cererile de înscriere, însoțite de actele necesare, vor fi 
depuse la conducerea tribunalului din județul de domiciliu, 
până la data de 28aprilie a.c., urmând a fi înaintate de îndată 
la Ministerul Justiției - Direcția organizarea instanțelor șl 
resurse umane.

Tematica rămâne cea de la concursul care a avut loc la 30 
august 1997, media minimă pentru a putea ocupa un post 
vacant fiind 6,00.

Concursul va consta din susținerea unei probe scrise din 
tematica stabilită și va avea loc la Faculatea de drept - 
Universitatea București. *

Precizăm că posturile scoase la concurs pot fi ocupate 
atât de absolvenți fără vechime în munca juridică, cât și de 
juriști din alte sectoare de activitate.

Informații suplimentare la telefoanele 214574 și 216333.
Președintele Tribunalului Hunedoara 

________Ardelean loan J

20.15 Dosarele X 21.15 Batman 
(co. SUA 1989) 23.20 Știrile PRO 
TV 23.45 Poltergeist (s, ep. 2)

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 10.30 

Prietenul nostru Jake (s/r) 11.00 
Celebri și bogați (s/r) 12.00 Starea 
de veghe (talkshow/r) 14.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 71) 
16.00 Frecvența radio 74,5 (s) 
16.55 Știri 17.00 Prietenul nostru 
Jake (s) 17.30 Celebri Și bogati 
(s, ep. 71) 18.30 Lexic (cs) 19.00 
Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 
72) 20.00 Christy (s, ep. 15) 21.00 
Ultimele zile la Casa Albă (dramă 
SUA 1989, p. I) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow) 1.30 
Identitate pierdută (dramă Ahglia 
1968)

AGASA
10.30 Dragoste și putere (s/r)

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Cinemateca 
de acasă: M.A.S.H. (co. SUA 1970) 
16.00 Secrete de familie (s/r) 17.00 

celei dispărute, s-a prezentat 
spectatorilor ca o numeroasă 
familie muzicală. Următorul mo
ment a fost hunedorean. După un 
potpuriu al ansamblului “Dor" au 
încântat publicul soliștii Ciprian 
Roman, Ana Almășan (fostă 
Banciu), Mariana Deac, Mariana 
Anghel, Ciprian Coza (dansator) 
și Drăgan Muntean. A fost 
reprezentată apoi Muntenia, prin 
familia Pitulice -' Mioara, solistă 
vocală, Ruxandra la nai și tatăl 
său Vasile, instrumentist și el. Din 
același ansamblu "Ciocârlia", 
condus de Drăgan Muntean, 
alături de soții Pitulice a mai fost 
prezentă și Mioara Velicu, 
aducând în scenă un crâmpei din 
folclorul moldovenesc. Vasilica 
Dinu, lansată cu câțiva ani în 
urmă la Festivalul “Maria 
Tănase", și bănățeanca Ana 
Pacatiuș au încheiat un spectacol 
care a prilejuit celor prezenți mai 
multe ore de muzică populară 
autentică, interpretată de soliști 
valoroși. A fost o adevărată 
sărbătoare a folclorului în care 
spectatorii au putut admira 
frumusețea melodiilor, textelor și 
costumelor populare, au aflat 
lucruri interesante despre zonele 
folclorice ale județului nostru.

.............. < 
Antonella (s, ep. 65) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s) 18.45 Marielena (s)
19.30 Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 Ver
dict: crimă! (s, ep. 4) 21.45 Nimic 
personal (s, ep. 40) 22.45 
Cinemateca de acasă: Osânda 
(dramă România 1976) 1.45 Se
crete de familie (s)

ANTENA I- DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-11.00 

Actualitatea (r) 17.30-17.45 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 co
mercial PRO TV Deva 06.45- 
07.00 Știri locale (r) 10.00-10.30 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.15-18.25 „Ghici cine 
bate la ușă!?” - talk show cu 
Alin Bena 23.30-23.45 Știri lo
cale

✓

Vineri, 27 martie 1998

O BERBEC
(21.III-20.1 V)
S-ar putea să sune cam mult 

telefonul, dar asta nu vă 
deranjează. Chiar dacă nu aveți 
nici un chef, ar fi bine să 
acceptați măcar una din invitațiile 
ce vi se propun. Dacă ați rămâne 
acasă, v-ar năpădi gândurile.

O TAUR
(21.IV-21.V)
Pentru astăzi v-am sfătui să vă 

canalizați energia spre 
problemele din căsnicia dv. Nu 
că ar exista ceva deosebit, dar 
sunteți mai receptiv ca oricând la 
acest capitol.

O GEMENI
(22.V - 22.VI)
Activitățile intelectuale vă 

priesc astăzi. Ați putea chiar să 
obțineți rezultate mai deosebite. 
Prietenii vă vor aprecia calitățile 
mintale și își vor propune să fie 
mai atenți la sfaturile dv. Nu uitați 
de treburile gospodăriei.

Z RAC
(23.VI - 23.VII)
Relația cu persoana iubită 

evoluează bine, ceea ce vă (ace 
mai optimist și mai zâmbitor. 
Dacă vi se propune o excursie 
sau o petrecere, nu ezitați să 
acceptați. Vă veți simți minunat.

3 LEU
(24.VII - 23.VIII)
Un prieten vă ajută într-o 

problemă care v-a dat multă 
bătaie de cap până acum. Cel 
puțin în felul acesta se rezolvă 
unele chestiuni pe care le-ați 
demarat, dar nu uitați că acestea 
sunt doar soluții de moment.

O FECIOARĂ
(24.VIII - 22.IX)
Intențiile dv. sunt lăudabile, dar 

în graba în care vreți să realizați 
totul s-ar putea să vă scape un 
amănunt esențial. Ar fi în 
avantajul dv. dacă ați mal asceta 
și sfaturile altora și* nu ați 
întreprinde nimic.

O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)
E foarte posibil să încercați să 

vă implicați într-o acțiune nouă și 
oarecum riscantă. Ar fi de dorit 
ca mai înainte să vă sfătuiți cu un 
prieten.

3 SCORPION 
(24.X-21.XI) 
Veți încerca o evadare în 

cotidian pentru a vă pune în 
ordine gândurile. Un concert ar fi 
tocmai ce vă trebuie; dacă nu, 
îndreptați-vă către o expoziție de 
fotografie. Partenerul de viață vă 
va face un cadou.

Z SĂGETĂTOR
(22.XI - 20.XII)
La serviciu evenimentele se 

precipită, așa că vețravea nevoie 
de toată atenția pentru a fi pe 
fază. Veți primi o scrisoare de la 
niște prieteni. Veștile vă vor 
surprinde și vă vor bucura.

Z CAPRICORN
(21 .XII - 19.1)
Intuiția vă poate ajuta să găsiți 

metodș cea mai bună de 
rezolvare a unei nemulțumiri. Ați 
putea pleca la un drum sau ați 
putea semna niște documente 
oficiale. La serviciu s-ar putea 
întâmpla ceva ce vă va face 
foarte optimist.

O VĂRSĂTOR
(20.1 - 18.11)
Cineva din anturajul dv. este 

într-o agitație deosebită. Nici dv. 
nu sunteți întruchiparea calmului; 
ați putea încerca să-l temperați. 
Un telefon pe care îl așteptați 
întârzie.

O PEȘTI (19.11 - 20. III)
Dorința dv. de manifestare 

este foarte mare și nu sste 
exclus să vă scape niște afirmații 
mai puțin adevărate. Cântăriți-vă 
bine vorbele pentru a nu face 
gafe ce s-ar dovedi ireparabile. 
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