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în toată degringolada 
politică a ultimelor trei luni, 
agravată mereu de la o 
săptămână și chiar de la o zi 
la alta, cu efecte metastazice 
asupra vieții economice și 
sociale, e greu, de nu 
imposibil, să distingi un 
semnal coerent, competent, 
lucid și dezinteresat, care să

A doua întâmplare 
încurajatoare este efer
vescența din lumea liberală. 
Cum ziceam și cu alt prilej, 
cred că doctrina liberală este 
singura care, în plan 
concret, practic, ne poate 
scoate la limanul lumii 
civilizate. Congresul PNL, 
fuziunea cu PAC, textele
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Radu Vasile - noul premier 
al României

^Senatorul PNȚCD a întrunit cele mai multe adeziuni din partidul său. ^Președintele 
țării a acceptat propunerea și i-a desemnat oficial pe Radu Vasile pentru funcția de prim- 
ministru. OToți reprezentanții ia vârf ai coaliției agreează alegerea. »Se așteaptă formarea 
unui guvern puternic, cu personalități capabile și angajante. • Membrii coaliției și-au 
stabilit condiții minimale pentru parteneriatul la guvernare; unele se aseamănă, altele 
sunt divergente, etdeea alegerilor anticipate se amână.

Așa cum era de 
așteptat și cum 
liderii formațiunilor politice 

din coaliția aflată la putere 
au convenit, noul prim- 
ministru al României trebuia 
să provină tot din cadrul 
Partidului Național Țără
nesc Creștin - Democrat. 
Biroul de coordonare, 
conducere și control al 
PNȚCD a dezbătut îndelung, 
miercuri, cele trei can
didaturi pentru înalta funcție 
- Radu Vasile, Soriți Dimitriu 
și Mircea Ciumara - și a 
decis, prin vot secret, 
desemnarea senatorului 
Radu Vasile. S-a considerat 
că este persoana cu o 

puternică platformă politică 
și o solidă pregătire 
profesională - în sectorul 
economic -, este dinamic și 
echilibrat, se bucură de 
simpatie și în alte zone ale 
politicului decât coaliția, ca 
și din partea electoratului.

De altfel, după comu
nicarea desemnării de către 
PNȚCD și numirea de către 
șeful statului a lui Radu 
Vasile pentru funcția de 
prim-ministru, majoritatea 
reacțiilor au fost pozitive, 
favorabile acestuia. La 
rândul său, noul premier și- 
a expus cu claritate câteva 
din gândurile și opțiunile 
sale privind atribuțiile ce-i 

revin și modalitățile de 
îndeplinire a lor. Ni s-au 
părut corecte și pertinente. 
Rămâne de văzut ce echipă 
își va alcătui primul ministru, 
în baza propunerilor 
reprezentanților coaliției - 
normal - și în ce măsură 
politicienii se vor amesteca 
în treburile guvernului.

Și se pare că politicienii 
nu vor sta chiar ia mare 
distanță de executiv. Mai 
ales că unele partide, în 
primul rând PNȚCD și PD, și- 
au expus câteva condiții 
minimale de avut în vedere 
de parteneri pentru par
ticiparea la guvernare. Unele 
dintre aceste condiții 

privesc aceleași probleme, 
necesare și importante 
pentru țară în această 
perioadă. Altele, însă, reiau 
opțiuni mai vechi, care ar 
putea genera noi ne
înțelegeri și dispute 
politice. Bine ar fi să nu se 
întâmple așa, să se facă 
front comun în vederea 
așezării lucrurilor pe un 
făgaș normal, dătător, de 
speranțe. Pentru că 
guvernul, singur, oricât de 
bun ar fi, nu va reuși prea 
multe fără o susținere 
politică echilibrată și 
coerentă, vizând din toate 
unghiurile interesele 
majore ale țării. Ideea 
alegerilor anticipate, pe 
care unii o tot invocă, 
trebuie amânată cât mai 
mult

Dumitru GHEONEA

îndreptățească speranța unei 
grabnice și cât mai puțin 
traumatizante ieșiri din criză. 
Dacă însă reușești să nu-ți 
pierzi cumpătul și să distingi 
corect între aparențe și 
esențe, poți izola din haosul 
aparent câteva întâmplări 
semnificative, cu consecințe 
benefice în viitorul imediat.

Una este mica revoluție 
democrată din PNȚCD, 
săvârșită de grupul celor 
30+10+7. începută atipic, la 
un chiolhan de austeritate în 
cea mai scumpă stațiune a 
patriei, ea e menită să 
reabiliteze imaginea șifonată 
a partidului-amiral al Con
venției, redându-i credibili
tatea subțiată, provocând o 
schimbare de viziune și o 
infuzie de tinerețe în propria 
ierarhie, un aggiornamento, 
cum ar veni, capabil să-i 
redea ponderea din vremea 
liderilor săi istorici atât de 
frecvent invocați. Insurgența 
poate reuși, spre binele 
general, dar poate să și 
eșueze într-o sciziune fatală. 
Suntem asigurați că a doua 
alternativă e exclusă; dar 
tocmai insistența acestor 
asigurări ne îngrijorează. 

programatice dezbătute în 
congres, ebuliția din 
partidele liberale cu pondere 
mai mică sunt toate simp- 
tome ale resuscitării mișcării 
liberale, ale refuzului de a se 
mai situa în adiacența 
PNȚCD sau a oricărui alt 
partid și ale revenirii la 
vechea deviză ..Prin noi 
înșine". Ca reprezentant 
declarat al clasei de mijloc, 
al întreprinzătorilor mici și 
mijlocii, PNL ar trebui să-și 
concentreze acum eforturile 
înspre desăvârșirea unității 
liberale, abandonând vani
tăți și orgolii personale, iar în 
perspectiva viitoarelor 
alegeri, anticipate sau nu, 
înspre atragerea opțiunilor 
electoratului printr-un dis
curs personalizat, inteligent, 
persuasiv, de care a dovedit 
și până acum că este 
capabil.

înainte de toate însă, 
ieșirea din criză nu se poate 
face decât după stabilirea 
diagnosticului ei corect. Căci 
,.criză" e un termen generic, 
abstract, precum „boală".

_______ Radu CiOBANU
(Continuare în pag. 5)
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Prin rubrica ziarului nostru 
consacrată medicului de familie, 
am dorit să oferim cititorilor cât 
mai multe informații despre ceea 
ce înseamnă înscrierea pe liste, 
alegerea medicului de familie și 
rolul acestuia în noul sistem de 
sănătate. Documentarea am 
făcut-o de această dată în 
localitățile Baia de Criș și 
Vălișoara. La Centrul de 
sănătate din Baia de Criș, dna 
dr. Emilia Trifan, director, ne-a 
dat relații privind desfășurarea 
activității celor patru medici de pe 
raza centrului de sănătate, mai 
cu seamă că în Bulzești, unde 
dispensarul este în renovare de 
aproape doi ani de zile, oamenii 
se deplasează cu greu la Baia 
de Criș căci mijloacele de trans
port sunt o altă problemă. 
Firește, ei se și îmbolnăvesc, dar 
dl dr. Grațian Circo își 
desfășoară activitatea și la 
Bulzești, de două ori pe 
săptămână.

La Dispensarul medical din 
comună, am discutat cu dna 
Cecilia Prundaru, medic gene
ralist. Experiența acumulată în 
cei câțiva ani de pediatrie se 
răsfrânge frecvent asupra 
mărturisirilor dumneaei.Deși 
localnică, la început oamenii nu 
știau că este medic de medicină 
generală (toți o cunoșteau ca 
pediatru). S-au înscris, totuși, pe 
lista sa circa 1.000 de persoane, 
în comună nu s-a respectat 
repartiția teritorială, înscrierile 
făcându-se pe lista oricărui 
medic, fie el și din altă 
circumscripție.

“Legea nu a fost gândită 
foarte bine, sau noi nu am fost 
suficient de informați asupra ei; 
cred că ar fi bine ca totul să se 
termine la 15 aprilie, pentru a se 

\ști care pacient la care medic s

a înscris'1, afirma dna Cecilia 
Prundaru. în prezent, dum
neaei consultă și tratează și 
pacienții înscriși pe listele altor 
medici. Volumul de muncă este 
exagerat de mare, iar 
solicitările sunt mai numeroase 
ca până acum. “Ca medic, 
însă, nu îmi pot permite să 
dezamăgesc bolnavii. Am 

MIBIOUk
obligația morală față de 
pacientul care s-a înscris la 
mine și obligația legală față de 
pacienții înscriși pe listele altor 
medici până la intrarea în 
vigoare a Legii asigurărilor 
sociale de sănătate", mai 
spunea dna C. Prundaru.

Deseori, medicul de familie 
este asaltat cu o serie de 
întrebări venite din partea 
pacientului. Ce se va întâmpla 
cu cei fără venit, cu micii 
agricultori? Cum se va 
proceda cu dozele de vaccin 
etc? întrebări la care nici 
medicul nu știe să răspundă.

în ultima perioadă nu s-a 
mai amintit nimic despre data 
limită a înscrierilor, iar o 
prelungire a termenului fixat nu 
este de dorit, oamenii putând 
să-și piardă încrederea în 
noua lege. “Ei doresc să vadă 
că ceva s-a schimbat, această 
lege era necesară. Sperăm că 
totul va fi bine' și suntem 
optimiști cu puterea pe care o

Cristina CÎNDA
(Continuare în pag. 5) j

Vecine, 
niciodată nu mă 
tem de nevastă- 
mea.

-Dea ta, nici eu, 
vecine...

Ocuparea foiței de muncă disponibilizate 
din sectorul minier

Rugându-I pe dl Eugen Ma
niac să ne dea detaliile de 
rigoare privind existența și 
ocuparea celor 800 locuri noi de 
muncă în Valea Jiului, despre 
care am scris lapidar în ziarul 
nostru nr 2108, interlocutorul 
ne-a spus:

- într-un program de 
ocupare a forței de muncă 
disponibilizate din sectorul 
minier, în lucrări de interes pu
blic finanțate din bugetele lo
cale, program ce a fost realizat 
de către Consiliul județean, 
împreună cu Prefectura, acesta 
a fost prezentat de către 
directorul general al D.G.M.P.S. 
Hunedoara, dl Octavian 
Băgescu, și de subsemnatul la 
întâlnirea de la București cu 
reprezentanți ai Agenției 
Naționale pentru Dezvoltarea și 
Implementarea Programului de 
Reconstrucție a zonelor 
miniere, ai Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale și ai Băncii 
Mondiale.

Referitor la prevede'rile 
programului respectiv, dl Maniac 
ne-a relatat că acesta este 
structurat pe două direcții vizând 

1 Polițiștii din Petrila cer- 
|cetează patru indivizi, 
• șomeri sau fără ocupație 
■care, în perioada martie- 
I aprilie 1997, prin forțarea 
| sistemului de închidere au 
pătruns în incinta Stației de

Acum esfe momentul sa câștigi de doua ori cu QUASAR! Pag.

ocuparea forței de muncă 
disponibilizate în Valea Jiului. în 
primul rând este vorba despre 
obiective și lucrări de investiții în 
continuare, iar cealaltă direcție 
se referă la lucrări noi. Toate 
lucrările sunt de interes public 
cum ar fi: extinderea alimentării 

Discuție cu dl Eugen Maniac, director 
general adjunct al D.G.M.P.S. Hunedoara

cu apă, refacerea rețelei de 
alimentare cu apă, alimentarea 
cu gaze naturale, reabilitarea 
rețelelor termice ș.a. în context 
am notat că azi, 3 aprilie, la 
Petroșani are loc o întâlnire între 
reprezentanți ai Prefecturii, 
Consiliului județean și 
D.G.M.P.S cu antreprenorii 
pentru lucrările amintite, în 
scopul de a se confirma numărul 
de personal suplimentar ce va 
putea să fie angajat în 
continuare. După această 
acțiune, în termenul cei mai scurt 
posibil dl prefect va iniția 
demersurile necesare pentru a 
urgenta finanțarea programului.

în cazul în care antreprenorii ■ 
respectivi își vor menține 

Transmisie TV Cimpa, 
aparținând de Direcția de 
Râdio-Televiziune Timi
șoara.

Indivizii au distrus și 
sustras aparatură și articole 
de mobilier în valoare de 

propunerile inițiale, vor putea să 
fie ocupați aproximativ 800 de 
șomeri. în vederea plății 
salariilor există șansa de a se 
obține suma de aproape 3 
miliarde lei din partea Băncii 
Mondiale.

Dl Maniac ne-a mai precizat 
că D.G.M.P.S. a demarat deja 
acțiunea de identificare a 
șomerilor care au pregătirea 
profesională în meserii specifice 
construcțiilor și celelalte lucrări 
aflate în derulare. Pentru cei ce 
nu au astfel de calificări vor fi 
organizate în perioada imediat 
următoare cursuri de calificare 
sau de recalificare, după caz. 
Cursurile vor fi organizate în 
Valea Jiului de către Oficiul forței 
de muncă și șomaj.

Completând cadrul in
formației, interlocutorul ne-a mai 
spus că pentru ocuparea forței 
de muncă și din celelalte zone 
ale județului, D.G.M.P.S. 
organizează în data de 14 aprilie 

aproximativ 10.000.000 de lei. • 
lată și numele hoților: Florin | 
Râul Kulcsar, 18 ani, Artur Or- ■ 
lando Kulcsar, 16 ani, Ionel* 
Doru Damian, 29 de ani și I 
Adolf Marius Matei, 22 de ani. i 
Toți sunt din Petrila.

J
a.c. o licitație pentru imple
mentarea unor măsuri active 
de combatere a șomajului în 
municipiile Hunedoara, Deva, 
Brad și Orăștie, precum și în 
orașul Călan. Măsurile se 
referă la crearea unor 
consultanțe în afaceri, servicii 
de ocupare a unor cursuri de 
recalificare, a unui incubator 
de afaceri și a unui serviciu de 
planificare economică locală. 
La aceste licitații pot să 
participe asociații, fundații 
neguvernamentale speciali
zate în realizarea unor 
asemenea măsuri.

Toate măsurile mențio
nate vor conduce la ocuparea 
a aproape 600 de șomeri în 
maximum zece luni de zile. 
Acest program de măsuri ac
tive a fost avizat de către dl 
prefect Pompiliu Budulan, 
președinte al Comitetului 
județean de coordonare a 
măsurilor active, devenind 
astfel operațional.

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB
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12.05 Ultimele știri (s, ep. 26) 
14.10 Perla Neagră (s/r)15.00 
Meridianele dansului (r) 15.30 O 
altă putere (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.35 Casă de 
piatră (s, ep. 114) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 187) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.15 
Baywatch (s, ep.142) 22.15 Fețele 
schimbării 23.15 Jurnalul de noapte 
23.30 Scena. Primăvara teatrală la 
Târgu Mureș 0.00 Canary Wharf (s, 
ep. 127) 0.25 întâlnirea de la miezul 
nopții

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 handi
cap 16.00 Em. în Ib. maghiară 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră 
(s) 18.00 în flagrant (do) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 188) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială, sport21.15 Pasărea Phoenix 
(dramă SUA 1966) 23.15 Jurnalul de 
noapte 0.05 Universul cunoașterii (do) 
0.55 Canary Wharf (s, ep. 128)

12.00 Sunșet Beach (s/r) 12.45 
Ecranul (r) 13.30 Club 2020 (r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleza 15.35 Povești celebre (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 Perla Neagră 
(s, ep. 87) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.40 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (mag. medical) 20.10 
Ultimele știri (s) 22.00 Rugby Turneul 
celor 5 Națiuni: Țara Galilor-Franța 
(înreg.) 23.30 Ecoturism (do): ,,Chei și 
peșteri în Munții Aninei" 0.00 Ghici 
cine vine la mine?

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (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)
16.30 Tribuna partidelor parlamentare 
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă 
de piatră (s, ep. 116) 18.00 Medicina 
pentru toți 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
189) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.15 Efecte secundare (s, 
ep,. 16) 22.05 Memorialul durerii: 
mișcarea Goma după 20 de ani (p. II)
23.30 Jurnalul de noapte

o

a

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, ep. 112) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 190) 20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ed. specială 21.15 Dr. Quinn (s, ep. 20)
22.30 Cu ochii’n 4 (anchetă) 23.15 
Jurnalul de noapte 0.05 Canary Wharf 
(s, ep. 129)

6.30 TVM: Telematinal 8.55 Baywatch 
(s/r) 9.55 Scena politică (r) 10.30 
Vizitatorul (s/r) 11.30 Lumea sălbatică a 
animalelor (do/r) 12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 12.45 Scena (r) 13.30 Arhive 
românești (r) 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.10 Limbi străine. Franceză 15.35 
Povești celebre (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Peria Neagră (s, ep. 88) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 Hei- 
rup! Hei-rap! (cs) 19.10 Dosarele istoriei: 
un dictator al istoriografiei românești - 
academicianul Mihai Roller (do) 20.10 
Ultimele știri (s) 21.00 Sensul tranziției 
22.00 Patinaj artistic Gala Laureațiior 
Campionatelor Mondiale (înreg.)

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii’n 4 (r) 9.40 
Videocaseta muzicală 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, ultimul 
ep.) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 89) 
18.00 Hei-rup! Hei-rap! (cs) 19.10 Club 
2020 19.40 Dreptul la adevăr 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 29) 21.00 Avocatul 
poporului 21.40 Fotbal Finala Cupei 
Italiei, meciul tur: AC Milan - Lazio 
_RomaJd2_23;35_Meridianele_danșului_

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8 55 Universul cunoașterii 
(r) 9.55 Medicina pentru toți (r) 10.25 
Fețele schimbării (r) 11.30 Lumea 
sălbatică a animalelor (do/r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Impact (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 Veronica și chipul iubirii 
(telenovelă Argentina, ep. 1) 16.50 Tri
buna partidelor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora 5 (div.) 20.10 Ultimele 
știri (s, ep. 30) 21.00 în fața dvs.l 
22.00 Antonieta (dramă Franța ’82)

12.15 Controverse istorice 
(do) 12.40 Mizerabilii (d.a) 
13.10 O iubire de neuitat 
(s)14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s, ep. 23) 15.20 Viață 
sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 5) 19.00 Ob- 
servator/Din lumea afacerilor 
19.45 Noi suntem îngeri: 
Dolarii (co. Italia/SUA 1996) 
21.30 Știri 21.40 Omul cu o 
mie de fețe (s) 22.30 Milionarii 
de la miezul nopții

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Noi suntem 
îngeri: Dolarii (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 Esmeralda 
(s, ep. 6) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Moartea 
unui polițist (f.p. SUA 1991) 
21.30 Știri 21.40 Crime 
misterioase: Păcatul (f.p. SUA/ 
Anglia ’96, p. II) 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 Talkshow: Punctul pe I (r) 11.00 Joc de 
culise (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. 
6) 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) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Nebunii (co. SUA 1990) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 68) 22.45 Știrile PRO 
TV. Prima pagină 23.15 Audiența națională 
(talkshow) 0.20 Dosarele X (s, ep. 5)

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 
Nebunii (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Audiența națională (r) 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria (st 16.15 
Nano (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit îs) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Chicago Hope (s, ep. 8) 21.15 
Avocații (s, ep. 3) 22.05 Știrile PRO TV
23.15 Profesiunea mea, cultura 0.45 
Dosarele X (s, ep. 6)

6.30 La primă 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) 16.00 Frecvența radio 74,5 (s) 
17.00 Prietenul nostru Jake (s) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 77) 18.30 Lexic 
(cs) 19.00 Știri 19.30 Meșterul casei îs, 
ep. 79) 21.00 Detectiv la Hollywood 
(f.a.SUA 1989) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

6.30 La primă 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) 16.00 Frecvența radio 74,5 
(s) 17.00 Prietenul nostru Jake (s)
17.30 Celebri și bogați (s, ep. 77)
18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 79) 21.00 Un 
preț prea mare (dramă SUA 1997) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

•g

V)

JJ.2 
11
S 03 W

7.00 Dimineața devreme 
10.10 Sirenele (s) 11.00
Moartea unui polițist (f/r) 
12.40 Mizerabilii (d.a) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra 
(s, ep. 25) 15.20 Viață
sălbatică (do) 16.00 Onyx- 
culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 7) 19.00 
Observator/Din iumea afa
cerilor 19.45 Zid împotriva 
uitării (dramă SUA 1988) 
21.30 Știri 21.40 Voi cuceri 
Manhattan-ul (s, ep. 4) 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 Chicago 
Hope (s/r) 11.45 Avocații (s/r) 12.30 Ca
mera ascunsă 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 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Identitatea lui Bourne II (f. spionaj 
SUA 1988) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 70) 22.45 Știrile PRO TV
23.15 Pro și contra cu Octavian Paler 0.20 
Dosarele X (s, ep. 7)

6.30 La primă 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) 16.00 Frecvența radio 74,5 (s) 
17.00 Prietenul nostru Jake (s) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 78118.30 Lexic 
(cs) 19.00 Știri 19.30 Meșterul casei (d, 
ep. 80) 20.00 Atingerea îngerilor (s, ep. 
16) 21.00 Fotbal Campionatul Angliei: 
Leeds United^Chelsea (d) 23.00 Știri 
23.30 Starea de veghe (talkshow)

7.00 Dimineața devreme 
10.10 Sirenele (s) 11.00 Zid 
împotriva uitării (f/r) 12.40 
Mizerabilii (d.a) 13.10 O iubire 
de neuitat (s, ep. 109) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s, 
ep. 26) 15.20 Viață sălbatică 
(do) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 8) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Acci
dente (f.a.SUA 1989) 21.30 
Știri 21.40 Falsă identitate (s, 
ep. 9) 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 
Identitatea lui Bourne II (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) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Melrose Place (s, ep. 70) 21.15 
Nikita (s, ep. 5) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 71) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.00 întâlnire cu presa 
(talkshow) 0.00 Știrile PRO TV. Prima 
pagină

6.30 La primă 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) 16.00 Frecvența radio 74,5 (ș) 
17.00 Prietenul nostru Jake îs) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 79) 18.30 Lexic 
(cs) 19.00 Știri 19.30 Meșterul casei (s, 
ep. 81) 20.00 911: Apel de urgență! (s) 
21.00 Spiritele nopții (thriller SUÂ ’89, 
p. I) 23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

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 Perla Neagră (s/r) 
15.00 De la lume adunate... 15.30 
Emisiune în Ib. germană 17.10 Mapamond 
17.35 Casă de piatră (s) 18.00 Ora Wamer 
Animanicas (d.a); Casă plină (s, ep. 5) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 191) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.15 Biblia: 
Avram (dramă Italia/ Germania/SUA 1995, 
p. I) 23.00 Reflecții rutiere 23.15 Jurnalul de 
noapte 23.30 Un secol de cinema (do) 0.25 
Cădere liberă (f.a.SUA ’96)

7.00 Bună dimineața... de la lași! 
9.05..Feriți-vă de măgăruș! (em. con
curs pt. copii) 10.00 Viața ca în viață 
(s, ep. 22) 10.45 Surfiștii aerului (d.a) 
11.05 Povestea unei campanii 
eșuate (f.SUA ’80) 12.30 Ecranul 
(mag. cinema) 13.00 Mari 
conducători: Nelson Mandela, omul 
(do) 14.30 Video-Magazin 15.00 
Fotbal Divizia A: Rapid-Oțelul Galați 
(d) 17.50 Justiție militară (s, ep. 6) 
18.00 Povestirile lui Donald Rățoiul 
(d.a) 18.50 Teleenciclopedia 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport 20.35 Vizitatorul 
(s, ep. 6) 21.35 Cum vă place... (div.) 
22.30 Regele regilor (f.biogr. SUA 
.1961, p. I)

7.00 Bună dimineața de la... București
8.30 Lumină din lumină: Floriile 9.05 
Colț Alb (d.a) 9.30 Fetița cu pistrui (s) 
10.00 Ala-bala, Portocala! (em. pt, 
copii) 10.45 Biserica satului (do)11.00 
Viața satului 12.55 Lumină din lumină - 
ediție specială: -Urbi et Orbi. 
Transmisiune directă de la Vatican
14.30 Campionatele internaționale de 
gimnastică ale României - Finalele pe 
aparate (înreg.) 15.40 Dintre sute de 
catarge... (div.) 17.10 Star Trek-Deep 
Space Nine (s) 18.00 Aladdin (d.a) 
18.25 Hollyoaks (s, ep. 68) 19.40 
Duminica sportivă (mag. sportiv) 19.55 
Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, 7 
zile în România 21.00 Un capriciu al 

-deșținuluiJdramă^UAJ942^^^

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) 10.55 
Ecoturism (r) 11.30 Comorile lumii (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Timpul 
Europei (r) 14.30 TVR Cluj 15.10 Limbi 
străine pentru copii. Italiană. Engleză 
15.35 Povești celebre (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s, ep. 2) 17.00 
Gimnastică: Campionatele Interna
ționale ale României - concursul indi
vidual masculin (d) 20.10 Ultimele știri 
(s, ep. 31) 21.40 Vânare de vânt (div.) 
22.20 Box: Turneul „Centura de aur", 
gala finalelor (înreg.)

8.00 Povești celebre (d.a/r) 8.30 
Lumea sălbatică a animalelor (do) 
9.00 Comorile lumii (do) 9.30 Pas cu 
pas (em. de știință) 10.35 Documente 
culturale: Corpus Christi - Răstignirea 
(do, p. II) 11.30 TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Afacerea 
Seznec (s, ep. 2).15.10 Tradiții 15.35 
Povești celebre (d.a) 16.00 Veronica 
și chipul iubirii (s, ep. 3) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 90) 17.30 Campio
natele Internaționale de Gimnastică 
ale României - concursul individual 
feminin (d) 19.00 Serata muzicală TV 
21.30 Ateneu 22.30 Stop cadru 22.40 
în plină acțiune (s/r) 23.55 Lumină din 
lumină. Ediție specială: Paștele 
romano-catolice (d, de la Catedrala 
Sf. Iosif)

8.00 Povești celebre (d.a/r) 8.30 
Natură și civilizație (do) 8.55 Comorile 
lumii: orașul Santo Domingo; 
Fontenay (do) 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Ferestre deschise 
(do) 10.35 Cinematograful vremii 
noastre 11.20 TVR lași 13.30 Memo
ria exilului românesc: Sergiu 
Celibidache 14.00 Afacerea Seznec 
(s, ep. 3) 15.10 Din albumul celor mai 
frumoase melodii populare 15.35 
Povești celebre (d.a) 16.00 Veronica 
și chipul iubirii (s, ep. 4) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 91) 19.00 în plină 
acțiune (s, ep. 24) 20.00 Ultimul tren 
(mag. economic) 21.00 Fotbalmania. 
Meci din Campionatul Italiei: Lazio 
Roma - Juventus Torino (d)

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Vise și oglinzi (s, ep. 29) 11.00 
Accidente (f/r) 12.40 Mizerabilii 
(d.a) 13.15 O iubire de neuitat (s, 
ep. 110) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Cartonașul galben (mag. 
sportiv) 15.20 Model Academy (s, 
ep. 91) 16.00 Clubul ,,Hai 
România” 17.00 Onyx Music - 
pentru îndrăgostiți 18.00 
Esmeralda (s, ep. 9) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Prințul din Bel Air (co.SUA 
1985) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

7.00 Știri/Revista presei 7.10 
Prințul din Bel Air (f/r) 8.45 Model 
Academy (s/r) 9.25 Mizerabilii (d.a) 
9.50 Muzică populară 10.20 
Ultimele cinci minute (s, ep. 14) 
12.00 Mileniul II113.00 Documentar 
13.30 Model Academy (s, ep. 92) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Viața de 
la zero (s) 14.50 _ Povestirile 
prietenilor mei 16.30 între prieteni 
(em. pt. tineret) 17.30 Club Hawaii 
(s, ep. 81) 18.00 Esmeralda (s, ep.
10) 19.00 Observator/Sinteză știri 
19.45 Dacă s-ar fi știut (dramă 
SUA 1995) 21.30 Știri 21.40 A treia 
planetă de' la soare (s) 22.05 
Beavis și Butthead (s) 22.30 
Scandalul Heidi Fleiss (dramă SUA 
1994)

7.00 Știri 7.05 Model Academy 
(s/r) 7.35 Viața de la zero (r) 
8.10 Poveștile prietenilor mei 
(r) 8.45 O echipă fantastică 
(d.a) 9.15 Animal Show (s) 9.45 
Mighty Max (d.a) 10.25 Spirit și 
credință 11.15 Orașele lumii: 
Dakar’ (do, p. II) 13.00 

Concertul de pe Wembley (p. I) 
14.00 Duminica în familie 
(mag.) 18.10 Esmeralda (s, ep.
11) 19.45 Promisiuni (co. SUA 
'91) 21.30 Sparks (s, ep. 29) 
22.00 Cape Canaveral (s, 
ultimul ep.) 22.50 Concertul de 
pe Wembley (p. II)

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 Hils 
(s/r) 11.45 Melrose Place (s/r) 12.30 Ca
mera ascunsă 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 18.00 Vărul din străinătate 
(s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Dosarele 
X (s, ep. 108) 21.15 Frankestein
dezlănțuit (f. gr. SUA 1990) 23.15 Știrile 
PRO TV 23.45 Moștenirea (s, ep. 4) 0.30 
Zona Crepusculară (s, ep. 77) 1.00 
Aventuri în casa morții (s)

7.00 PRO TV Junior: D.a.; Povestea 
magică 9.00 Superboy (s) 9.30 Peștera 
monstrului sacru V (f. a. Italia ’97) 11.00 
PRO Motor 11.30 Secretele bucătăriei 
12.00 Punctul pe I (talkshow) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 News Radio (s) 
13.30 Să mori de râs (s, ep. 9) 14.00 
Generația PRO 15.40 Gillette - Cupa 
Mondială 16.10 Hercule (s) 17.00 Xena 
- prințesa războinică (s) 17.50 PRO 
Fashion 18.20 Adevărul gol-goluț (s, ep. 
2) 18.50 Te uiți și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Sechestrați în tren 
(f.ă SUA 1995) 21.50 Știrile PRO TV 
22.00 Millennium (s, ep. 30) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.30 NYPD Blue (s, ep. 29) 
0.15 Cele zece porunci (f.SUA 1956)

7.00 D.a. 8.00 G.I.Joe (d.a) 8.30 
Connan, aventurierul (d.a) 9.00 Lassie 
(s) 9.30 Super Abracadabra 11.00 Se 
întâmplă în Waikiki (s) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO TV 
13.05 News Radio (s) 13.30 Să mori 
de râs (s, ep. 10) 14.00 Aprilie în Paris 
(co. SUA 1952) 16.00 Chestiunea zilei 
16.40 Lumea filmului 17.10 Al șaptelea 
cer (s, ep. 19) 18.00 Beverly Hills (s, 
ep. 117) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Cu totii sunt bine (dramă Italia 1990) 
22.10 Știrile PRO TV 22.15 Cybill (s, 
ep. 8) 22.45 Știrile PRO TV - un alt fel 
de jurnal 23.05 Procesul etapei 
(talkshow) 1.00 Gillette - lumea 
sportului

6.30 La primă 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) 16.00 Freqvența radio 74,5 (s) 
17.00 Prietenul nostru Jake (s) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 80) 18.30 Lexic 
(cs) 19.00 Fotbal Campionatul Angliei: 
Manchester United-Liverpool 21.00 
Spiritele nopții (thriller SUA ’89, p. II) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

6.30 Videoclipuri 7.00 Elefănțelul 
(show. pt. copii) 7.30 Lumea lui Eric 
(s) 8.00 Bailey Kipper (s) 8.30 
Justițiarii (d.a) 9.00 Apărătorii galaxiei 
(d.a) 9.30 Inspectorul Gadget (d.a) 
10.00 Un cuplu irezistibil (d.a) 10.30 
Daria (d.a) 11.00 în căutarea dreptății 
(s) 12.00 Eurofotbal (em. spor- 
tivă)13.00 Zona M (em. muz.) 14.00 
Masada (s, ep. 7) 16.00 Fotbal F.C. 
Argeș-Steaua București 18.30 Lumea 
lui Dave (s) 19.00 Știri 19.30 
Incursiuni în imprevizibil (s) 20.00 
Misterele din New Orleans (s) 21.00 
Amenințare din umbră (thriller SUA 
’95) 23.00 Știri 23.30 Paradisul 
spulberat (dramă Ger. ’87)

6.30 Videoclipuri 7.00 Elefănțelul 
(show pt. copii) 7.30 Lumea lui Eric (s) 
8.00 A doua familie (do) 8.30 Căutătorii 
de aur (s) 9.00 Echipa de fotbal (d.a) 
9.30 Gașca lui Betty (s)10.00 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.30 Lumea 
lui Dave (s/r) 11.00 Duminică la prânz 
(mag.) 13.00 Misterele din New Or
leans (s/r) 14.00 Apărătorii pădurii 
(f.a.1952) 16.00 Față în față la Holly
wood (s) 16.30 Din culisele modei 
(mag.) 17.00 Videofashion (s) 17.30 
Exploratorii (do) 18.30 O lume nebună 
(do) 19.00 Știri 19.30 Nimeni nu e per
fect (s) 20.00 Călătorii în lumi paralele 
(s) 21.00 Amintiri periculoase (thriller 
SUA ’91) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)
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ACASĂ
Luni 6 aprilie

10.30 Dragoste și putere (s/r) 
11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Copie la in
digo (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. 82) 
18.45 Marielena (s, ep. 80) 19.30 
Noile aventuri... (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 Ver
dict: crimă! (s) 21.45 Nimic per
sonal (s) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Hair (f. SUA 1979)

Mărfi 7 aprilie
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 Marielena 
(s/r) 13.30 Cinemateca de acasă: 
Hair (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) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 Nimic per
sonal (s) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Zâzania (co. Franța 1978) 
1.45 Secrete de familie (s)

Miercuri 8 aprilie
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 Marielena 
(s/r) 13.30 Cinemateca de acasă: 
Zâzania (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, ep. 
85) 17.45 Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s, ep. 86) 18.45 
Marielena (s, ep. 82) 19.30 Noile 
aventuri... (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Verdict: crimă! (s) 
21.45 Nimic personal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: Aventurile 
fratelui mai istet al lui Sherlock 
Holmes (co. SUĂ 1975)1.45 Se
crete de familie (s)

Joi 9 aprilie
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Cinemateca 
de acasă: Aventurile fratelui... (f/r) 
16.00 Secrete de familie (s/r) 
17.00 Antonella (s) 17.45’Con
cursul de Acasă 18.00 Antonella

(s) 18.45 Marielena (s, ep. 83) 
19.30 Noile aventuri... (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: 8 1/2 
(dramă Italia 1963) 1.45 Se
crete de familie (s)

Vineri IO aprilie
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Cine
mateca de acasă: 8 1/2 (f/r) 
16.00 Secrete de familie (s/r) 
17.00 Antonella (s) 17.45 
Concursuf de Acasă 18.00 
Antonella (s) 18.45 Marielena (s, 
ep. 84) 19.30 Noile aventuri... 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere 
(s) 21.00 Verdict: crimă! (s)
21.45 Nimic personal (s, ep. 49)
22.45 Cinemateca de acasă: 
Băieții noștri (co. România 1960)
1.45 Secrete de familie (s)

Sâmbătă 11 aprilie
7.3C Nimic personal (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Băieții 
noștri (f/r) 15.15 Omul mării (s, 
ep. 25, 26) 17.00 Antonella (s, 
ep. 91) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s, ep. 
92) 18.45 Marielena (s, ep. 85) 
19.30 Noile aventuri ale 
Omului Păianjen (d.a) 20.00 
Puiul (f. a. SUA 1946) 22.00 
Marile povești de dragoste 
(do): Vivien Leigh - Laurence 
Olivier 22.30 Hotelul Grand I

Duminică 12 aprilie
9.00 Sport la minut 9.45 

Sport extrem 10.00 Motor 
Sport Mag. 10.30 Baschet 
NBA: Action 11.00 Rugby 
Anglia-lrlanda 12.30 Baschet 
NBA: Orlando-Huston 14.00 
Ghetele de aur (mag.) 14.30 
FIFA Mag. 15.00 Gillette World 
Cup Special 16.00 Italia în 7 
zile 17.00 Fotbal II Calcio (d) 
18.55 Faza zilei 19.30 D.a. 
20.00 Arhiva neagră (s) 20.45 
Incoruptibilii (s) 21.30 Marile 
bătălii... (do) 22.30 Grand I 
(dramă SUA 1984, p. II) 0.00 
American Flyers (dramă SUA 
1985)
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Rezultatele etapei de miercuri. 1 aprilie: Rapid - Steaua 1-1; 

Foresta - Oțelul Galați 1-0; Univ. Craiova - Jiul 7-0; FCM Bacău - 
FC Național 2-2; CSM Reșița - Ceahlăul P.N. 5-1; Dinamo - “U” 
Cluj 2-1; CF Chindia Târgoviște - Sportul Stud. 2-1; FC Argeș - 
Gloria Bistrița 3-0; Petrolul PI. - Farul C-ta 1-2.

CLASAMENTUL
1. STEAUA 27 20 3 4 62-29 64
2. RAPID 27 19 5 3 55-18 62
3. FC NATIONAL 27 16 5 6 49-27 53
4. OTELUL GALATI 27 17 1 9 47-23 52
5. FC ARGEȘ 27 16 3 8 40-29 51
6. DINAMO 27 15 2 11 50-37 47
7. CSM REȘIȚA 27 13 4 10 44-41 43
8. UNIV. CRAÎOVA 27 13 2 12 53-35 41
9. FARUL C-TA 27 11 4 12 28-41 37
10. CEAHLĂUL 27 10 6 11 33-38 36
11. GLORIA BISTRIȚA 27 10 3 14 41-47 33
12. FCM BACĂU 27 8 7 12 28-32 31
13. PETR. PLOIEȘTI 27 8 6 13 31-37 30
14. “U” CLUJ 27 8 8 15 29-32 29
15. FORESTA FĂLT. 27 8 8 11 26-30 29
16. CHINDIA TÂRG. 27 7 7 13 29-53 28
17. SPORTUL STUD. 27 5 3 18 26-48 18
18. JIUL PETROȘANI 27 2 1 24 15-89 7

Etapa viitoare SÂMBĂTĂ, 4 APRILIE: FC Național - Foresta; 
Oțelul - Univ. Craiova; Jiul - Rapid; CSM Reșița - FCM Bacău; “U” 
Cluj - FC Argeș; Steaua - Dinamo; Ceahlăul - Farul; Sportul - 
Petrolul; Gl. Bistrița - CF Chindia.

în etapa intermediară de miercuri:

MINERUL CERTEJ -
MINERUL URICANI 2-0
Se pare că Minerul Certej începe să-și revină, miercuri - în 

etapa intermediară a Diviziei C, seria a treia - obținând o nouă 
victorie pe propriul teren, cu 2-0 prin golurile înscrise de Sârghie 
în minutul 25 și Preda în min. 80. Un joc plăcut, cu prestații 
apreciabile, îndeosebi din partea gazdelor, dar și a oaspeților.

Minerul Certej a aliniat formația: Dobre, Popescu, Stroia, Ohâi, 
Stănilă, Gheară (Ciobanu), Sârghie, Șerban (Moldovan), Preda, 
Tăgărță, Pisoi (Duță).

ARBITRII Șl OBSERVATORII
DIVIZIA D

ETAPA DIN 5 APRILIE 1998

VICTORIA CĂLAN - MINERUL GHELARI, arbitri:
Mândru, Vasile Pintilei și loan Clinei, obs. Lazăr Kelemen.

CONSTRUCTORUL HUNEDOARA - CASINO ILIA, arbitri: 
Daniel Dudaș, Gheorghe Emilian și Gabriel Bașta, obs. Viorel 
Stanca

FC PAROȘENI VULCAN - CFR MARMOSIM SIMERIA, 
arbitri: Nicolae Hârâci, Marian Lucaci și Sorin Ciotlăuș, obs. 
Vasile Nemeș

METALUL CRIȘCIOR ■ ASA AURUL BRAD, arbitri: Daniel 
Haidiner, Virgil Gherghel și Constantin Dănilă, obs. Grigore 
Macavei

MINERUL ANINOASA - MINERUL BĂRBĂTENI, arbitri:
Claudiu Suciu, Petre Popa și Tiberiu Haidu, obs. Emil Muntean

MINERUL LIVEZENI - RETEZATUL HAȚEG, arbitri: Adrian
Costea, Marius Mureșan și Sorin Corpadi, obs. Sever Bogdan

MINERUL TELIUC - FC DACIA ORĂȘTIE, arbitri: Petru 
Zlate, Florin Bulgaru și Remus Azamfirei, obs. Alexandru Groza.

Ion

c____________
SANTOS BOZ - UNIREA VEȚEL, arbitri: Ionel Adam. 

Constantin Dineș și Valentin Gavrilă, obs. Marian Dima.
VICTORIA DOBRA - FORESTA ORĂȘTIE, arbitri: Liviu 

Precupaș, Valentin lacob și Eugen Ambruș, obs. Pavel 
Marincău.

AVÂNTUL ZDRAPȚI - FOTBAL START DEVA, arbitri
Traian Melha, Nicolae Sebeș și Adrian Boldor, obs. Doru Toma

MINERUL II GHELARI - GLORIA GEOAGIU, arbitri: Vasile 
Capotescu, Cornel Pop și Erno Magyari, obs. Ilie Ștefăniță.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

DE LA SUBCOMISIA 
DISCIPLINĂ ARBITRI

Arbitrul Cristian Kupzai - Petroșani - se reține 4 etape pentru 
semnalizări eronate la meciul VICTORIA CĂLAN - CFR MARMOSIM 
SIMERIA din 22 martie 1998. Arbitrii Emo Magyari și Cornel Popescu 
- Hunedoara se rețin o etapă pentru necolaborare la meciul 
METALUL CRIȘCIOR - RETEZATUL HAȚEG din 22 martie 199: 
Arbitrii Octavian Ungureanu și Stelian Chiriță - Brad se rețin 2 etape 
pentru aplicarea eronată a regulamentului de joc la meciul METALUL 
CRIȘCIOR - RETEZATUL HAȚEG - JUNIORI din 22 martie 1c

NOTĂ: Expresia “se suspendă” a fost înlocuită cu “se reține’ 
noul regulament.

Rubrică realizată de Sabin CERBU
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CONNEX

CONTEXT (Serviciul de Mesaje Scurte) se oferâ GRATUIT până la 30 iunie Oferla esle valabilă numai 
pentru abonații CONNEX GSM care folosesc acest serviciu în România în afara teritoriului României se 

taxează conform tarifelor partenerilor de Roaming CONNEX GSM.
* * Cele 100 de minute se vor credita pentru prima sau a doua factură.

•** Convorbirile efectuate peste limita celor 300 de mlnute/luna se vor taxa la tariful CONNEX CLUB. 
«SA Nu sunt incluse convorbirile Internationale si Roaming. _________ '
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va dura maximum șase luni
"Noi facem lobby și Valea 

Jiului primește banii"
Discuția avută cu dl ing. 

, Constantin Buzea, viceprimar 
j al municipiului Hunedoara, și dl 

: ing. Laviniu Christian, director 
la R.A.I.L. Hunedoara, a fost de 

, natură să prezinte o serie de 
aspecte ce îngreunează achi- 

' tarea datoriei de peste 10 mili
arde de lei pe care R.A.I.L. le 
are către ROMGAZ. Una din 
concluziile la care s-a ajuns în 
urma unor controale făcute de 
echipe mixte, Primărie, Poliție, 
R.A.I.L., la câteva asociații de 
locatari a fost aceea că între 
sumele de bani pe care le-a 
plătit populația asociațiilor de 
locatari și deconturile făcute 
de acestea către R.A.I.L. e- 
xistă diferențe. "Am controlat 6 
asociații de locatari găsind 
nereguli mari, unele consti
tuind chiar cazuri penale. Am 
găsit asociații care nu își pot 
justifica cheltuielile neexistând

Românii nu mai au bani decât pentru mâncare
După Revoluție, nivelul 

de trai al românilor a scăzut 
continuu. Raportul dintre pre
țuri și salarii a fost mereu 
defavorabil acestora din ur
mă. Comerțul reflectă, poate, 
cel mai bine sărăcia în care 
se zbate marea majoritate a 
conaționalilor noștri. Magazi
nele care comercializează 
mărfuri scumpe sunt frec
ventate tot mai puțin. în ulti
mele luni s-a constatat, chiar, 
o reducere drastică a vânză
rilor la articolele de îmbră
căminte și încălțăminte, ro
mânii fiind nevoiți să cheltu
iască cea mai mare parte a 
salariului pentru a cumpăra 
alimente. Nici măcar maga
zinele care comercializează
—.... — - 

nici o evidență contabilă pri
mară care să evidențieze cir
cuitul banilor. La una din aso
ciații nu se pot justifica 200 de 
milioane de lei situația fiind în 
prezent cercetată de poliție. 
Acest gen de controale va con
tinua până la verificarea tuturor 
celor 70 de asociații câte avem 
în municipiu", precizează dl 
Buzea. Ca urmare a verifică
rilor făcute, la asociații se poa
te vorbi în prezent de o oare
care fluidizare a intrărilor bă
nești la R.A.I.L. Prin protocolul 
semnat între această regie și 
ROMGAZ, lunar în perioada 
martie-septembrie R.A.I.L. se 
angajează să plătească 1,3 
miliarde de lei regiei de gaz. 
Din păcate, ținându-se cont de 
consumurile curente această 
sumă nu e suficientă pentru 
diminuarea datoriei care 
există.

haine la mâna a doua, apă
rute, după cum știm cu toții, 
într-un număr foarte mare în 
ultimii ani, nu mai rezistă da
torită lipsei de clienți.

in plină tranziție

Domnul M.C., patron al so
cietății comerciale "Como" 
SRL din Hunedoara, ne spune 
că obiectul de activitate al a- 
cesteia îl reprezintă comer
cializarea hainelor la mâna a 
doua:"Din păcate, lucrurile nu 
merg bine deloc. Nu mai vin
dem aproape nimic, deși hai
nele pe care le aducem sunt 
foarte ieftine și de bună cali
tate. Pur și simplu oamenii au

"După calculele făcute, ne 
spune dl Christian, pentru a 
începe să atenuăm din datorie, 
asociațiile, respectiv populația, 
ar trebui să suporte pe lângă 
costul prestației lunare curente 
și cca 5 la sută din datorie în 
plus la plată. Gândiți-vă că 
suma pe care ar trebui R.A.I.L. 
să o plătească lunar 
ROMGAZ-ului pentru a stinge 
datoria depășește bine două 
miliarde de lei. Referitor la 
rezultatele campaniei de con
trol ce este în curs, pot spune 
că în ultima lună s-au dublat 
sumele plătite de asociațiile de 
locatari către R.A.I.L.". Cu toa
te acestea, previziunile interlo
cutorilor sunt sceptice pentru 
perioada următoare. Chiar da
că vine sezonul estival situația 
nu pare a se ameliora de o 
manieră decisivă. "în primul 
rând vor dispărea tichetele 

renunțat să mai cumpere hai
ne fiindcă toți banii din salarii 
se cheltuie pentru mâncare ." 
Domnul M.C. are dreptate și, 
ca o confirmare, am consta
tat că în minutele în care am 
stat de vorbă cu dânsul doar 
doi oameni au intrat în maga
zin, s-au uitat dar nu au cum
părat nimic. "Acesta nu este 
un caz particular, a continuat 
domnia sa, ci se generali
zează pentru majoritatea ce
lor care fac comerț. în scurt 
timp vom ajunge să dăm fali
ment cu toții. " Probabil, a- 
ceastă situație reflectă foarte 
bine gradul de "stoarcere" a 
românilor și faptul că majo
ritatea trăiește la limita sub
zistenței.

calorice care reprezintă, Ju- 
nar, cca. 600 de milioane de 
lei. Apoi, urmează perioada 
concediilor când, de obicei, 
un număr mai mare de ce
tățeni neglijează achitarea 
taxelor comune pentru sal
varea unui plus financiar în 
deplasările care se fac." Ca 
ultime soluții de adoptat 
pentru recuperarea datorii
lor de la populație se re
marcă, în opinia interlocu
torilor, crearea pârghiilor 
prin care să se poată sista 
prestațiile R.A.I.L. către rău 
platnici și intervenția în jus
tiție inițiată de asociațiile de 
locatari împotriva celor cu 
datorii mari. Conform preve
derilor legale începând cu 
această lună întârzierile la 
plata taxelor comune se vor 
penaliza cu 0,2 la sută pe zi 
din suma datorată.

z

Pagină realizată Oe 
Georgeta BÎRLA,

Adrian SĂLĂGEAN, 
Andrei NiSTOR

Investiția Shell în 
faza obțineriit

avizelor
în asociere cu Primăria 

Hunedoara , firma Shell va 
construi în municipiu o stație 
modernă de alimentare cu 
combustibili. După cum se 
știe investiția va fi amplasată 
la intersecția străzilor Avram 
lancu și Mihau Viteazul. Eva
luată la peste un milion de

Una din nemulțumirile vice- 
primarului Hunedoarei, dl ing. 
Constantin Buzea, vizează 
schimbările de "macaz" pe care 
unii din banii pentru investiții 
așteptați la Hunedoara le su
portă. "Avem în cartierul Micro 7 
2900 de apartamente locuite 
de peste 10000 de oameni ca
re nu au de ani buni căldură și 
apă caldă. Sunt obținute toate 
aprobările și documentația 
pentru a reabilita rețeaua ter
mică în acest cartier cu trans
formarea punctelor termice în 
centrale termice. Există și o 
hotărâre de guvern în susți
nerea acestei investiții, HG 
115/1997. Partea cea mai grea 
în promovarea unui proiect de 
investiții este, firește, identi
ficarea surselor de-finanțare a 
acestuia. Fiind vorba de sume 
importante, câteva zeci de mili
arde de lei, am făcut mai multe 
drumuri la București pentru a 
convinge de importanța socială 
a acestei investiții și de necesi
tatea acordării unor fonduri 
pentru demararea ei", ne spu
ne dl Buzea. S-a reușit obț

inerea unor fonduri BERD dis- 

dolari, investiția se află în pre
zent în faza de proiectare și de 
obținere a avizelor necesare. 
Din această asociere primăria 
orașului va câștiga patru dolari 
pe tona de combustibil ali
mentat dar nu mai puțin de 
22000 de dolari pe an.

Un inedit club sportiv 
la Hunedoara

Sâmbătă (28 martie), sta
dionul "Constructorul" din Hune
doara a găzduit inaugurarea 
oficială a unei inedite asociații 
sportive. Este vorba despre 
Clubul Sportiv al Persoanelor

tribuite județului Hunedoara cu 
înțelegerea că se va porni in
vestiția de la Hunedoara. "Din 
păcate, existând și un interes la 
nivelul administrației publice 
județene pentru acești bani, 
Bucureștiul a lăsat la decizia 
conducerii acesteia repartizarea 
fondurilor. Și așa pe filiera Pre
fectură, Consiliu județean, banii 
au cotit-o spre alte destinații, în 
speță, pentru lucrări de reparații 
la rețeaua termică din Petro
șani, neexistând,din câte știu 
eu,la momentul solicitării banilor 
de Consiliul județean, documen
tația și aprobările necesare 
investiției. Este clar că în lipsa 
unei reale autonomii locale sin
gura pârghie a primarului prin 
care își poate administra urbea 
este umblatul cu pălăria în mâ
nă pe la București pentru alo
carea unor fonduri suplimen
tare. Și nici acest lucru nu e 
destul atâta timp cât de la ni
velul administrației județene 
banii iau alte destinații, ca și 
când doar în Valea Jiului sunt 
probleme și oameni nemulțu
miți", precizează în încheiere dl 
Buzea.____________________ J,

I

Handicapate Neuromotor "Cu
tezătorii" Hunedoara, care, în 
prezența invitaților unor aso
ciații similare din țară, și-au 
început activitatea sportivă cu 
un cros de cărucioare și carturi 
urmat de alte demonstrații.

Pulsurile viețiir

în municipiul Hunedoara 
sunt înregistrate în prezent 
275 de nașteri (mai multe, 
comparativ cu cele din primul 
trimestru al anului trecut), 
218 decese, în timp ce căsă
toriile încheiate până acum 
au fost în număr destul de 
mic-75.

Operele de artă au fost reamplasate
Așa după cum se știe, iar 

cotidianul nostru a reflectat pe 
ilarg acest fapt, Castelul Corvi- 
neștilor a intrat intr-un amplu 
program de restaurare. Bene
ficiind de sprijinul financiar al 
autorităților locale, în special de 
cel al dlui primar Remus Mariș, 
precum și de cel al Ministerului 
Culturii, s-a reușit demararea 
lucrărilor care, după cum esti
mează specialiștii, se vor întinde 
oe o perioadă de cel puțin 5 ani. 
Pe de altă parte, este cunoscut 
și scandalul provocat de către 
organizarea la Hunedoara a fes
tivalului "Castelul studențesc". 
Organizatorii lui nu au respectat 
cererile Direcției Monumentelor 
Istorice din cadrul Ministerului 
Culturii care, în fapt, interzisese 
desfășurarea acestuia în zona 
monumentului istoric, opunându- 
se și amplasării unor opere de 
artă în curtea castelului. Deciziile 
D.M.I sunt conforme cu preve
derile Legii nr. 41/1995. Trebuie 
menționat faptul că, la ampla
sarea lor, respectivele statui nu 
au fost predate spre gestiune 
cuiva din conducerea muzeului, 
fiind deci ale nimănui.

Zilele trecute Primăria Muni
cipiului Hunedoara a primit o 
adresă din partea Ministerului 

Culturii, document care face lu
mină în toate problemele care au 
legătură cu Castelul Corvineștilor. 
Desigur, una dintre cele mai im
portante este cea privind ampla
samentul ilegal al statuilor. Docu
mentul precizează că:" Deoarece 
organizatorii festivalului studen
țesc nu au respectat condițiile 
impuse prin avizele Direcției Mo
numentelor Istorice, Consiliului 
Local Hunedoara, Inspectoratului 
pentru Cultură al județului Hune
doara și al OJPCN, atât în ceea ce 
privește programul cât și faptul că 
au amplasat în zona de protecție a 
monumentului un număr de statui 
care fac notă discordantă cu a- 
cesta, vă rugăm să luați măsurile 
necesare pentru dezafectarea lor 
și readucerea spațiului la forma 
inițială, cu imputarea costului lu
crărilor celor care se fac vinovați". 
Documentul mai precizează și 
faptul că una dintre sălile Corpului 
Bethlen este închisă deoarece dl 
artist plastic C. Zgâmbău are ame
najată aici o expoziție cu lucrări 
personale. în legătură cu aceasta, 
am aflat de la dna directoare 
Elena Bugnariu că expoziția este, 
de asemenea, ilegală:" Am încer
cat de nenumărate ori să îl facem 
să înțeleagă pe dl Zgâmbău că 
ocupă abuziv respectivul spațiu,

cerându-i să-l elibereze imediat. 
Fără.succes. Trebuie să men
ționez că tot el s-a ocupat și de 
organizarea acelui festival stu
dențesc. Din păcate, respectivul 
domn ne ține sub o adevărată 
teroare de mai bine de un an de 

zile, acțiunile sale urmărind, în 
fapt, doar ocuparea postului de 
director al muzeului". în legătură 
cu acest aspect, documentul mai 
sus pomenit nu lasă nici o urmă 
de interpretare precizând că: "Din 
datele prezentate rezultă că postul 

de director al "Castelului Corvi
neștilor " este ocupat în mod legal 
de dna Bugnariu Elena, din data 
de 1.11.1990. Menționăm că până 
la data de 1.06.1993 numirea în 
posturile de conducere se putea 
face fără concurs. Ținând seama 

de cele arătate și de prezentarea 
rezultatelor profesionale obți
nute, considerăm că nu sunt 
motive întemeiate de schimbare 
a dnei Bugnariu Elena din funcția 
de director..."

în baza acestui act, condu
cerea muzeului a hotărât să eli
mine din curtea castelului toate 
operele de artă amplasate ilegal, 
eliberând și Corpul Bethlen. Dna 
directoare l-a prevenit și pe dl 
Zgâmbău despre aceste acțiuni 
prin adresa nr. 34 din data de 
27.03.1998:" Ne-a răspuns că a 
luat la cunoștință și că depo
zitarea se va face la IFET, însă 
când am întrebat la respectivul 
depozit am aflat că dânșii nu au 
cunoștință despre așa ceva." în 
consecință, după ce s-au efec
tuat toate operațiunile de deza
fectare, statuile au fost depo
zitate într-un spațiu aparținând 
RAIL, urmând a fi reamplasate în 
alte zone din oraș.Toate acțiunile 
au girul Primăriei Municipiului 
Hunedoara.

Am dorit să aflăm și punctul 
de vedere al dlui Zgâmbău, însă, 
din păcate, nu am reușit să îl 
contactăm. Oricum, se pare că 
statuile reprezintă doar niște 
pretexte, însă nu știm cui folo
sesc acestea.

----- .
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Ar dori și pensie de ' 
ogricultor

Dl Ion lenulescu, din satul 
Fărcădin, nr. 52, comuna 
Unirea, ne spune că a lucrat 
timp de 33 de ani ca tractorist la 
fostul SMA Hațeg (acum 
Agromec), în prezent găsindu- 
se la pensie pentru munca 
prestată la unitatea respectivă. 
In același timp însă, fiind și 
membru la fosta cooperativă 
agricolă din localitate, a lucrat, 
împreună cu soția, după cum ne 
scrie, de la înființarea acesteia - 
în 1962 până în anul 1989, când 
s-a desființat.

Ca tractorist și membru 
cooperator, a prestat tot felul de 
lucrări, chiar și muncă voluntară, 
neavând decât rareori, cum bine 
se știe, sâmbete și duminici 
libere. Ca urmare, petentul se 
socotește a fi îndreptățit să 
primească o oarecare pensie și 
pentru munca pe care a prestat- 
o în calitate de cooperator, 
lucrându-și an de an împreună 
cu soția porția de teren 

^repartizată. Cu toate acestea,

O asociație iși caută membrii
Am fost informați că 

Asociația „Reuniunea măr- 
ginimii Sibiului”, care este o 
asociație nonprofit și 
neguvernamentală, având 
sediul în Sibiu, dorește să-și 
constituie filiale județene, 
putând să devină membri ai 

/---------------------------------

(Urmare din pag. 1) SE APROPIE DATA LIMITĂ' ccrect
mai avem" spunea inter
locutoarea noastră.

Dl Grațian Circo, medic de 
medicină generală, a înscris 
până acum peste 2.000 de 
persoane. De 14 ani profesează 
aici, aceasta incluzând pe lângă 
responsabilitatea unui medic și 
naveta zilnică Brad - Baia de Criș 
fără a mai pune la socoteală și 
deplasările în satul Bulzești. In 
opinia dumnealui, a fi medic de 
familie presupune a-ți consulta 
periodic pacienții (care de cele 
măi multe ori nu se prezintă la 
consultații), a fi alături de ei pe 
toată durata vieții lor. “Am avut 
ocazia să văd cum lucrează un 
medic de familie în străinătate. 
Acei medici văd copilul cum se 
naște, cum crește. își îngrijesc 
pacientul o viață întreagă. Este 
greu de crezut că același lucru 
se va întâmpla și la noi, deși 
sistemul nu este rău. Doar că la 
noi, de obicei, legea nu se aplică 
de la origine, degradăndu-se", 
afirma dl Grațian Circo. 
Deoarece o parte a celor înscriși 
pe lista dumnealui locuiesc în
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TVR 1
6.00 România: ora 6 fixl 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 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) 18.00 Ora 
Warner: Animaniacs (d.a); Casa 
plină (s, ep. 4) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 186) 19.55 Doar o 
vorbă săț-l mai spunl20.00 
Jurnal, meteo, sport, ed. specială
21.15 Noaptea bengaleză (dramă 
Franța 1988) 23.15 Jurnalul de 
noăpte 23.30 Un secol de ci
nema: povestea filmului „Doctor 
Jivago” 0.35 Dramă la Hollywood 
(f.p. SUA 1994) 

până acum nu s-a putut 
bucura și de o pensie de 
agricultor, deși s-a adresat în 
acest Sens consiliului local, 
care îi spune că nu are un 
asemenea drept.

Discutând cu dl A. Opruța, 
șeful Oficiului de pensii pentru 
agricultură din cadrul DGMPS 
Hunedoara-Deva, interlo
cutorul aprecia că, în baza 
prevederilor Legii 80/1992, 
primăria ar putea să-i 
elibereze dlui I. lenulescu o 
adeverință din care să rezulte 
că solicitantul și-a lucrat lotul 
sau porția ce i s-a atribuit ca 
membru cooperator, în funcție 
de volumul personal de 
muncă pe o perioadă minimă 
de zece ani, existând 
posibilitatea ca apoi să se 
adreseze oficiului amintit. Ar fi 
o șansă că dacă solicitantul 
îndeplinește condițiile pre
văzute de lege, să fie pus în 
drepturile sale firești. (N.T.) > 

săi toți cei originari din zona 
respectivă.

Scopul acestei asociații 
și al filialelor sale îl 
constituie în primul rând 
interesele de ordin cultural, 
respectiv susținerea mani
festărilor ce vizează
<

Brad, speră ca în curând să le 
poată pune la dispoziție un cabi
net mediqal, pentru ca actele 
medicale să fie operative și bine 
înfăptuite. Acest lucru nu 
înseamnă că își va înceta 
activitatea în comuna Baia de 
Criș, căci "dispensarul de aici a 
fost întotdeauna unul sigur 
pentru locuitorii comunei. Ei știau 
că la orice oră găsesc aici pe 
cineva care să le aline suferința" 
mărturisea medicul, dl Grațian 
Circo.

Dispensarul medical din 
Vălișoara a fost de curând 
modernizat, funcționând în incinta 
sa și un punct farmaceutic bine 
aprovizionat. Populația comunei 
se ridică la 1.500 de persoane. 
Din totalul locuitorilor, aproximativ 
900 s-au înscris pe lista dnei 
Mihaela Mârza - Florea, medic 
generalist specialist. Examenul de 
primariat susținut de dna doctor 
a amânat înscrierile pe liste, 
acestea începând doar din 15 
februarie a.c. Parte a celor care 
lucrează în unele întreprinderi s- 
a înscris pe listele medicilor de

TVR 2
6.30 TVM. Telematlnal 8.00 

Povești celebre (d.a/r) 8.30 Ca
nary 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 Vârrare de 
vânt (div.) 23.00 Jazz Alive

ANTENA l
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 Academy (s)16.00

Revista de specialitate 
“Fermierul" a intrat în cel de-al 
5-lea an de apariție. în 
numărul său din luna martie 
a.c., revista care se află în 
slujba fermierilor, specialiștilor 
și tuturor producătorilor 
agricoli, aduce în atenție o 
serie de subiecte de actua
litate vizând protecția plan
telor (respectiv noile produse

"FERMIERUL” 
LA 5 ANI

ce se utilizează la tratarea 
semințelor, cât și pentru 
combaterea bolilor și a dău
nătorilor culturilor agricole), 
hibrizii de porumb ce se 
cultivă în acest an, rotația 
culturilor de legume, lucrările 
de primăvară în livadă și în 
vie, agricultura ecologică ș.a.

Chiar și numai din pre
zentarea acestui sumar rezultă 
că revista răspunde multor 
întrebări actuale pe care și le 
pun agricultorii. (N.T.) 

păstrarea tradițiilor zonei 
privind obiceiurile spe
cifice în datini, folclor, 
port național ș.a. Cei 
interesați să devină 
membri ai filialei hune- 
dorene se pot adresa la 
telefonul 214612. (N.T.) 

acolo, doar familiile acestora 
rămânând în circumscripția 
teritorială.

“Sunt multe lucruri pe care 
nu le cunoaștem, privitoare la 
noul sistem. Noi știm doar că 
trebuie să întocmim liste și să 
încheiem un contract cu Direcția 
sanitară. Alte instrucțiuni n-am 
mai primit. Mai grav este că nu 
știm ce va trebui să facem în 
continuare: ne vom gospodări 
singuri sau vom beneficia de 
unele fonduri? Oamenii, la felea 
și în alte părți, ne întreabă ce 
se întâmplă cu acea sumă de 
bani care li se reține din salariu. 
Or, noi nu știm ce să le 
răspundem”, spunea dna 
Mihaela Mârza - Florea.

După cum am constatat, 
persistă semne de'întrebare și 
incertitudini în ceea ce privește 
LASS. O serie de aspecte nu 
sunt cunoscute nici medicilor și 
cu atât mai puțin pacienților. De 
vină nu sunt nici unii, nici ceilalți. 
Ar fi bine ca, la termenul 
prevăzut de lege, să se pună 
capăt acestei derute generale.

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 
Talkshow

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineațal

9.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.30 
M.A.S.H. (s) 11.00 Beverly Hills (si 
r) 11.45 Melrose 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 Polter
geist (s, ep. 3) 0.30 Zona 
Crepusculară (s, ep. 76) 1.00 
Aventuri în casa morții (s)

' "ÎNCERCĂM SĂ REDUCEM 
INSTITUȚIONALIZĂRILE 

COPIILOR”
Copii abandonați, “uitați" 

de mame prin spitale, minori 
ajunși in atenția poliției, copii 
"disputați"de părinți in procese 
de divorț - acestea ar fi câteva 
dintre aspectele cu care 
Serviciul de stare civilă și 
autoritate tutelară din cadrul 
Primăriei Hunedoara se 
confruntă tot mai mult in 
ultima vreme.

Majoritatea acestor cazuri 
au la origine, după cum e lesne 
de ghicit, probleme specifice 
familiilor dezorganizate, ne 
spune dna Smaranda Opreau, 
șefa Serviciului. “E Îngrijoră
toare situația in care au ajuns 
unii părinți, când iși pierd 
practic această responsabilitate, 
lăsându-și copiii in voia sorții". 
La ora actuală, spre exemplu, 
patru micuți sunt abandonați 
in secția de pediatrie a 
Spitalului Municipal; Rostaș 
Argentina și Rostaș loan se află 
de câteva luni aici, in timp ce 
mama unei alte fetițe uitate 
aici, Lingurar Nicoleta, fără 
domiciliu stabil in Hunedoara, 
e pe cale să nască din nou (al 
patrulea copil).

In general, in asemenea 
cazuri, când copiii vin unul

iDiiaigirwstîcuill

(Urmare din pag. 1)

Trebuie stabilit întâi despre 
ce fel de boală e vorba, în ce 
constă ea. Este exact ceea 
ce n-a făcut nimeni până 
când, recent, a survenit cea 
de a treia întâmplare, 
scrisoarea, de fapt un apel 
adresat întregii „clase 
politice" de către miniștrii 
independeți Dăianu, Pleșu, 
Șerbănescu. Prin eleganța sa 
stilistică, atipică și ea într-o 
lume politică unde limba de 
lemn tinde să-și recuce
rească pozițiile temporar 
pierdute, textul poartă marca 
inconfundabilă a lui Andrei 
Pleșu. Concis, strict esen- 
țializat, refuzând verbiajul 
demagogic și populist ori 
patetismul patrioților de 
iarmaroc, apelul are mai 
curând o alură tehnică prin 
luciditatea și precizia cu care 
stabilește diagnosticul corect: 
,,La toate nivelurile ne 
izbim de incapacitatea 
managerială. Nu se poate

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 șl 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)

ACASĂ
10.30 Dragoste șl 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) 

lipsuri materiale din ce in ce 
mai acute (și ale unei educații 
deficitare), nu mai e decât un 
pas până la abandon ori 
până la infracțiune; e vorba 
in primul rând de minori 
implicați in tot soiul de 
furturi, recidivele fiind deja 
frecvente la câțiva dintre 
aceștia.

Ceea ce Întreprinde 
Autoritatea tutelară in re
zolvarea problemelor, preci
zează interlocutoarea noastră, 
se axează in prezent pe 
metodele prevenției, respectiv 
reducerea instituționalizărilor, 
"pentru a nu Încărca mai tare 
unitățile de ocrotire, și-așa 
suprasolicitate, de regulă". 
Anchetele sociale efectuate, 
mai multe deja față de aceeași 
perioadă a anului trecut, 
stabilesc dacă este neapărat 
necesară instituționaliza'rea; 
dacă nu, “se merge pe 
plasament familial", soluție cu 
atât mai des adoptată, cu cât 
situațiile când părinții decad 
din drepturi (pentru ca 
ulterior copiii să poată fi 
adoptați) sunt, totuși, destul de 
rare. (G.B.)

pătrunde în citadele 
păgubitoare pe care le 
reprezintă marile regii 
autonome și întreprin
derile producătoare de 
pierderi. Se amână 
intervenția drastică, 
inevitabilă, de teama unor 
reacții sociale care ar 
putea periclita „stabi
litatea “ scaunului devenit 
fetiș”. Și concluzia care 
cade tranșant, contestabilă 
doar de scelerați sau 
inconștienți: „Nu o simplă 
criză politică avem de 
rezolvat, ci una mai 
adâncă: o criză a prin
cipiilor, a mentalităților și, 
până la urmă, o criză de 
identitate.”

De auzit, apelul acesta a 
fost auzit cu siguranță, și nu 
cu plăcere, de întregul 
nostru spectru politic, 
întrebarea e dacă se va găsi 
cineva care să-l și asculte.

17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s) 18.45 
Marielena (s, ep. 78) 19.30 New 
Spiderman (d.a) 20.00
Dragoste șl putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 2f.45 Nimic 
personal (s, ep. 40) 22.45 
Cinemateca de acasă: Ediție 
specială (dramă România 
1978)

ANTENA b 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, 3 aprilie

2 Berbec 
(21 III - 20 IV)
Cineva din familie primește 

bani. Nu ignorați sfaturile unei 
rude, căci aveți probleme cu 
cei din jur. Rețineți informația 
de natură economică ce vă 
trece pe la urechi.

O Taur 
(21IV - 21 V)
Sunteți prea implicat în 

profesie și ignorați nevoia de 
tandrețe a partenerului. S-ar 
putea să primiți vești despre 
afacerile dv. Fratele dv e pe 
punctul de a avea o realizare 
importantă.

2 Gemeni 
(22 V - 22 VI)
Primiți oferte interesante și 

trebuie să alegeți. Nu vă 
grăbiți, gândiți-vă bine, singur 
sau împreună cu un prieten. O 
discuție despre o călătorie vă 
aduce perspective minunate.

3 Rac
(23 VI - 23 VII)
Vizita unor prieteni vă ia prin 

surprindere. Trebuie să vă 
anulați programul prealabil. 
Discutați cu o femeie tânără o 
problemă de interes major.

C Leu
(24 VII - 23 VIII)
Doriți să faceți unele 

cheltuieli, dar ar trebui să vă 
gândiți bine. Prietenii dv vă 
sunt alături în ceea ce doriți să 
întreprindeți. Popularitatea vă 
e în creștere.

O Fecioară 
(24 VIII - 22 IX)
Deși șansa pare să vă 

surâdă, azi nu e cazul să vă 
forțați norocul. E posibil să vă 
întâlniți cu frații spre a rezolva o 
problemă; nu-i îngăduiți 
partenerului de viață să se 
amestece.

3 Balanță 
(23 IX - 23 X)
Azi sunteți mai vioi, mai 

zâmbitor, mai optimist, ceea ce 
vă va spori popularitatea. Veți 
obține chiar ajutorul solicitat și 
pe care atâta timp nu l-ați 
primit.

2 Scorpion 
(24 X 21X1)
Inițiativele dv sentimentale 

se dovedesc deosebit de 
inspirate. Ar fi bine, totuși, să 
vă arătați mai modest. în 
chestiuni financiare abțineți-vă 
să luați vreo decizie.

□ Săgetător 
(22 XI - 20 XII)
Deși nu vă merge chiar rău, 

sunteți depășit de mulțimea 
activităților propuse. Noroc că 
familia vă sprijină. Evitați 
deciziile afective, căci nu 
vedeți lucrurile cu obiectivitate.

O Capricorn 
(21 XII ■ 19 I)
Sunteți convins că lumea ar 

evolua mai bine dacă v-ar 
asculta orbește sfaturile, fără să 
vă gândiți că exagerați. Din 
fericire, cineva încearcă să vă 
împiedice să plecați într-o 
excursie.

□ Vărsător 
(20 I - 18 II)
Partenerul de viață încearcă 

să fie conciliant, deși nu-i este 
în fire. încercați să îl ajutați și 
amânați discuțiile lămuritoare 
pentru o zi mai favorabilă unor 
astfel de inițiative.

3 Pești 
(19 II - 20 III)
Pentru proiectata călătorie 

trebuie să depășiți niște 
dificultăți. Problemele de 
sănătate ale cuiva din familie 
se rezolvă ușor. Nu vă agitați, 
totul merge bine.

Hetescep
X__________________________/
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VÂNZĂRI 
' CUMPĂRĂRI^

• Vând urgent apartament două 
camere, ultracentral. Tel. 218301 
(2975)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, cărămidă, multiple 
îmbunătățiri. Tel. 627211 (2997)

• Vând casă, dependințe, grădină, 
pomi în Cîrnești.Vând SRL. Tel. inter 
20(2991)

• Vând gospodărie la țară, casă 
plus anexe, cu pământ. Informații 
Zam, tel. 184, după ora 18 (3128)

• Vând casă Luncoiu de Sus, nr. 
35. Tel. 013122491 (3210)

• VÂND URGENT APARTAMENT 
4 camere, str. Horia, nr.16 (lângă 
fosta IRTA). Preț convenabil și 
negociabil. Tel. 623211,094/633225, 
094/633226 (3365).

• Vând caroserie Dacia break. 
Telefon 214328. (3143)

• Vând apartament 2 camere, 
parter, Bălcescu, bl.N. sc.B, ap.16. 
Tel. 069 214956, 069 214607, 069 
436404 (3136)

• Vând casă, teren, pădure, sat 
Fizeș, corn. Bălța. Tel. 623462 (3139)

• Vând apartament, Micro 15, 
Deva, bl. 70, sc.2,etaj 4,ap.38 (2978)

• Vând apartament 4 camere, 
Simeria, Atelierului, bl.6, sc.B,ap. 14 
(3199)

• Vând casă țărănească, pășune 
apropiată 6 ha, Geoagiu, str. Princi
pală, 273 (2744)

• Vând garsonieră. Deva, Doro
banți, bl.28, ap.10,15000 mărci. Tel. 
2^2463(3216)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
iulie 1996, preț 24.000.000 lei. Tel. 
627150 (2992)'

• Vând Dacia 1310, break, 1995. 
Tei. 241167 (3208)

• Vând Dacia break, nouă, 400 
km, 33.000.000 lei. Tel. 092379970 
(3211)

• Vând Mercedes 300 D, an 
fabricație 1981, stare bună, neîn
matriculat și două aparate Jolly Card, 
preturi negociabile. Tel. 092259779 
(3141)

• Vând Dacia furgonetă. Tel. 094/ 
561822, Deva 218725 (3203)

•Vând Audi 100. Tel. 627546, 
după ora 18 (3135)

• Vând Raba izotermă, 10 tone, 
sau schimb, stare bună. Tel. 242228 
(2746)

• Vând Mercedes Diesel 200,
stare foarte bună. Tel. 713886, 
zilnic (4164)____________________

• Vând Opel Kadett 1982 și Opel 
Ascona 1983, combi, neînma
triculate. Tel. 711899 (4165)

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

•Vindem motoferăstraie, moto- 
coase, minigatere Stihl Germania, 
scule electrice de mână și gene
ratoare de curent - Bosch, com- 
presoare, hidrofoare, pompe 
Electra Bekum. Informații Deva, 
b-dul Decebal, b.l, parter, Brad, 
str. Avram lancu, bl.43, parter, sau 
la tel/fax 054/230613 (2676)

• Vând armă vânătoare, calibrul 
12 mm. Tel. 094553080 (2989)

• Vând motor ARO Câmpulung și 
cutie viteze TV. Tel. 241167 (3208)

• Cumpăracțiuni la SC Alimentara 
SA Deva,cu plata pe loc. Tel. 092 
361761 (3142)

• Vând vacă Holstein, cu vițel. 
Bârcea Mică, 26 (3138)

• Vând gheretă aluminiu nouă, 
preț negociabil. Tel. 092 281522 (2999)

• SC vinde făină Bl 55, tip Ungaria, 
2400 plus TVA, peste 5 tone, 
negociabil, str. Horea, nr.67. Tel. 
216012(3218)

'• Vând butoaie tablă groasă 2001. 
Hațeg, str. Progresului, 42, Gușiță. 
(2580)

• SC Octan Petrocom SRL Deva 
vinde motorină pe cupoane agricole. 
Tel. 227543, orele 8-16 (3027)

• Vând orice telecomandă pentru 
televizor - 90.000 lei, video, satelit. 
092368868 (mp)

• Vând combină cereale C.12 și 
tractor agricol marca Steyr 19 CP. 
Tel. 247254 (2745)

• Vând urgent scândură, foastăn 
de brad și stejar. Informații Orăștie 
tel. 247113 (2741)

• Vând dozator Siemens, trei 
capete, 2 tuburi dioxid. Tel. 649146 
(2742)

• Vând societate comercială, 
activitate zero, preț negociabil. 
Orăștie, Kogălniceanu, 30 (2743)

• Vând grâu. Deva 211715 
(3214)

• Vând mașină înghețată profe
sională, congelator, pe verticală, 
pentru torturi înghețată, cuptor 
patiserie. Tel. 711955,092 356273 
(3502)

• Vând cameră video Sony, 
nouă, 8mm, ecran color, deosebită. 
Tel. 723225,729677 (3501)

• PREȚURI INCREDIBILE! Cân-
tare electronice, 2.965.000, tele
foane 156.400, mașini de scris 
991.800, calculatoare cu bandă 
505 700. NOU! Case marcaj în rate, 
fără dobândă!. Tel. 054/715213 
(1329)_________________________

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace. 
01/6376273, 092/342628, 092/ 
342629. (OP)

• Vând mașină înghețată Car- 
pigiani, dozator Tec și vitrină verti
cală. Tel. 094/583142 (2577)

pentru obținerea acordului de mediu 
pentru spațiul de producție situat în 
Deva, str. Ardealului, nr.1. Eventualele 
sesizări se depun la sediul APM Deva, 
str. Aurel Vlaicunr. 25.

: Consiliul local al orașului 
Hațeg organizează licitație publică 
în ziua de 22.04.1998, ora 10, la 
sediul primăriei pentru închirierea 
a două spații în str. Piața Bucura, 
nr.2. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul primăriei din str. 
Libertății, nr.5, tel. 770257. în caz 
de neadjudecare, licitația se va 
repeta în data de 7.05.1998. (2579)

• Perța Gruia din Boșorod 
comercializează produse alimentare, 
în baza autorizației 14707/98. (3202)

COMEMORĂRI

• Cu dor nestins și adâncă 
durere ce ne pustiește inimile, 
soțul, fiica și părinții anunță 
comemorarea a doi ani de la 
dispariția prematură a iubitei 
noastre soție, mamă și fiică

ec. PETRESC TAMARA
Comemorarea sâmbătă, 4 a- 

prilie 1998, la Catedrala Sf. Nicolae 
Deva. Lacrimi și flori pe mormântul 
tău! (2996)

• Cu dor nestins și nemărginită 
durere familia Barbu anunță că se 
împlinesc doi ani de când unicul 
lor fiu

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat garsonieră, 
ultracentral. Tel. 216958, 211923 
(3200)

• închiriez garaj pentru depozit 
și cameră pentru birou, str. S. 
Bărnuțiu, nr.11. Tel. 213110 (3134)

• Caut să închiriez garsonieră 
sau apartament 2 camere, ofer 
300.000 lei. Tel. 622354, după ora 
16(3206)

• Caut apartament pentru 
închiriat 2-3-4 camere în Hațeg, 
foarte urgent. Relații tel. 770837 
(2581).

OFERTE DE
SERVICII

• Efectuez transport 1,2 tone -10 
mc. Tel. 623835, după ora 18 (2976)

• Meditez engleza, convenabil, 
orice nivel, admitere, emigrare 
Canada. Tel. 621609 (3126)

• Efectuez transport auto cu 
autoutilitară de 1 tonă x 10 mc, în 
statele Schengen. Tel. 214779, orele 
20,30-22.(3000)

• Caut femeie îngrijire copil 3 ani 
și jumătate. Tel. 217744 sau 231673, 
după ora 16 (3140)

• UM 01719 Deva angajează 
instalator sanitar. înscrierile până la 
data de 6.04.1998, ora 14(3209)

• Angajăm agenți publicitari. Pro
gram flexibil, salariu minim garantat. 
Tel. 064/146335,094/853004 (OP)

DIVERSE

•.în conformitate cu Legea nr. 
137/1995,SC Instalații Gevis SA, cu 
sediul în Deva, str. Nuferilor, bl. M.5 
anunță începerea demersurilor

ADRIAN
a trecut în neființă. Parastasul 
de pomenire va avea loc sâm
bătă, 4 aprilie, ora 10, la Biserica 
Ortodoxă Bejan./Ai fost crinul 
nostru scump/Și-ai părăsit acest 
pământ/Ai plecat în veșnicie/ 
Domnul cu tine să fie/ Ne-ai 
părăsit de doi ani/ Dragul nostru 
ADRIAN/ II rugăm pe Dumnezeu/ 
Să ne-ntâlnească din nou./ 
(3205)

• Aducerile aminte ne vor 
purta pașii la mormântul dragului 
nostru

SORIN CEZAR VASILE
pentru a lăsa o lumânare, o floare 
și o lacrimă sufletului atât de greu 
încercat. Dă-i Doamne odihna și 
liniștea mult meritată. Parastasul de 
pomenire la împlinirea a doi ani de 
la trecerea în eternitate, sâmbătă, 
4 aprilie, ora 11, la Cimitirul 
Călugăreni (lângă Eroilor). Familia 
îndoliată. (3201)

• Un gând pios, o lacrimă, o floare, 
pe mormântul său trist, la 6 ani de la 
decesul soțului meu bun

SANDU SCHIRGER
Sanda (3217)

ROMTELECOM S.A.
prin DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII HUNEDOARA 

comunica modificările de tarife ce au intrat în vigoare 
începând cu data de 01.04.1998

ABONAMENTE
a) Abonați de domiciliu, în rețele automate:
- linie individuală 30.000 lei/lună
- linie comună la doi abonați 16.800 lei/lună
b) Abonați persoane juridice: 30.000 lei/lună
CONVORBIRI TELEFONICE AUTOMATE
a) Convorbiri locale:, se mențin șase paliere orare cu trei tarife diferite, astfel:
Tipul de tarif Perioada de aplicare Tarif/Zonă
Tariful I 10,00-16,00 Zona locală = 1 impuls/1 minut

19,00-21,00 Zona interurbană = 8 impuls/1 minut
Tariful II 16,00-19,00 Zona locală = 1 impuls/2 minute

21,00^23,00 Zona interurbană = 6 impuls/1 minut
07,00-10,00

Tariful III 23,00-07,00 Zona locală = 1 impuls/4 minute
Zona interurbană = 4 impulsuri/1 minut

Duminica și sărbătorile legale între orele 07,00 - 23,00 se aplică Tariful II, iar între 
orele 23,00 - 07,00 se aplică Tariful III.

în funcție de consumul total (local+ interurban) pe o perioadă de facturare, tariful nou 
pentru impuls va fi:

gratuit
240 lei/imp.
240 lei/imp.

Abonații persoane fizice:
- de la 0 la 100 de impulsuri
- peste 100 de impulsuri
Abonații persoane juridice
Pentru fiecare post telefonic principal, pentru un consum lunar mai mare de 10.000 

impulsuri, atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice, se acordă o 
reducere a tarifului pe impuls, astfel:

- peste 10.000 impulsuri 210 lei/imp.
Se menține zona locală până la limita de județ. Convorbirile interurbane cu 

localitățile care se vor încadra în interiorul județului abonatului chemător se vor tarifa 
local.

b) Convorbiri interurbane: se menține reducerea numărului de zone interurbane 
de la două la una singură, și anume, aria din afara granițelor județului. O convorbire 
efectuată în afara limitei de județ este taxată ca interurbană.

S-au modificat de asemenea palierele orare, astfel încât să corespundă cu cele 
locale, dar se menține numărul de impulsuri și implicit tariful actual pe fiecare palier
orar.

CONVORBIRI TELEFONICE MANUALE
Pentru convorbirile telefonice manuale se definesc aceleași zone, cu deosebirea că 

traficul în cadrul centralei proprii este netaxabil. Intervalele de timp și tarifele 
corespunzătoare sunt următoarele:

Zona centralei proprii
Zona locală
Zona interurbană

Tarif normal Tarif redus
netaxabil
240 lei/min. 
1920 lei/min.

netaxabil
120 lei/min
960 lei/min

Tariful normal-se aplică în intervalul orar: 06,00 - 18,00 de luni până sâmbătă.
Tariful redus se aplică duminica și sărbătorile legale între orele 00,00 - 24,00 și în

zilele de luni până sâmbătă în intervalul orar 18,00 - 06,00.
CONVORBIRI TELEFONICE INTERNAȚIONALE
Realizate prin operatoare sau automat, atât pentru persoane fizice cât și persoane

juridice:
Zona I (Europa)
Zona II (Algeria, Maroc)
Zona III (Canada, SUA, Israel)
Zona IV (Japonia, Chile, Zair)

6.900 lei/min.
9.600 lei/min.

12.700 l^i/min.
16.000 lei/min.

INSTALĂRI POSTURI TELEFONICE
a) Abonați de domiciliu
Analogic 250.000 lei
Digital 300.000 lei
b) Persoane juridice
Digital 300.000 lei
Analogic 250.000 lei
POSTURI PUBLICE
a) Convorbiri locale
- cu monedă clasică
- cu multimonedă
- cu cartelă

20 lei/imp.
300 lei/imp.
350 lei/imp.

b) Convorbiri interurbane
- cu monedă (clasică) 100 lei/imp.
- cu multimonedă 200 lei/imp.
- cu cartelă 350 lei/imp.
Pentru convorbirile locale și interurbane se aplică numărul de impulsuri pe minut

în funcție de tipul convorbirii și de palierele orare, 
c) Convorbiri internaționale:
- cu cartelă:
Zona I (Europa) - 8 imp./min.
Zona II (Algeria, Maroc) -12 imp./min.
Zona III (Canada, SUA, Israel) -16 imp./min. 
Zona IV (Japonia, Chile, Zair) - 20 imp./min.

940 lei/imp.
7.520 lei/min.
11.280 lei/min.
15.040 lei/min.
18.800 lei/min.
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Din profile de aluminiu
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geamuri termopan și geamuri colorate 
(în masă sau reflectorizante)

••• tavane false
Adresa: str. Plevnei, nr. 14, Deva 2700. 
Tel/fax: 054/230531.
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|Z S.C. APROTERRA S A
Asigură orice cantități de îngrășăminte cu plata prin I 

I instrumentele de decontare cunoscute și prin cupoane 
I agricole.
I Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000 leiși\ 
| 105.000 /ei/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.

informații la sediul 5. C. APROTERRA 5.A. Simeria, 
telefoane: 054/260424, 260966.

I 
I
I
I
I
I
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Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA 

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie - 
tel/fax 054 247978, 247500, tel: 054-241296 

Oferă:
Produse eiectrocasnice cu prețuri reduse 

cu ocazia Sărbătorilor de Paști:
Preț vechi Preț nou 

aspirator TRACY 1300 W 599.000 lei
mașină de spălat vase 60 I UWHttJtTlei 1.350.000 lei

Vindem în rate prin magazinul 
CENTRAL Orăștie, tel: 054-247496.

V

O lume lâtindemâna ta
H proiectare pagini WEB; X
< e-mail: . 3^8^

# telnet / ftp; ;
< servicii tehnice și comerciale;
H dealer I: OPTIMA. RIS0, COMPAREX. INN0TEC 

de ani de experiență sunt garanția 
calității serviciilor noastre.

0 CU NOI PE AUTOSTRĂZILE INFORMAȚIEI! 

W wîĂTel: 054/213357. 214121
'www.iiruc.to

e mail: dcva@dcva.iiruc.ro WY_____MNMI I

S.C. "CONS TOMMY" S.C.S. HUNEDOARA

METROPOL S.A.
\ Companie InternaționalădeAsiqurări și Reasigurări

prin
• Sucursala Deva, str. M. Eminescu, bl. C2, ap. 45, Tel. 054-227995 și 054-234140. 

• Agenția Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, bl. 105, ap.l, Tel. 054-544974.

• Toate sediile ACR din județ Tel. 054-212822

încheie asigurări de răspundere civilă obligatorie auto (R.C.A.).

NOU: Pentru pensionari se face o reducere de 10% din prima de asigurare.

Vă așteptăm la sediile unităților noastre.

CU METROPOL SIGUR, NICIODATĂ SINGUR!

lină de conectare mini D 3011 

să nu plătesc 
crima lună de abonament I

. i

în olus. mau si primesc și un accesoriu gratuit I

PORCELAIN FACTORY- -

fiPULClM
PORȚELAN DE MENAJ Șl HOTELIER. OBIECTE DECORATIVE, BIBELOURI

SC IMCOPREST ELSTA SRL 
comercializează prin depozitul situat la demisolul 

COMPLEXULUI COMERCIAL CENTRAL 
DEVA, 

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

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

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

S.C. DEVIL
S.A

kivreazăr 
înghețată cu cacao, 
frăguțe, vanilie, rom, 
banane, ambalată în 

vafe comestibile de 60 g - 
600 lei/buc. fără TVA.

ELVIL’A
Universul tău interior

3200 lei/buc. 
2500 lei/buc.

600 lei/buc. 
29000 lei/ml 
25000 lei/ml

(r ''
Piese de schimb auto - DACIA,

V.

RABA, SAVIEM, ARO, TU și tractor 

într-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! „z 

s

S.A. ©©vi k
Convoacă adunarea generală a acționarilor la data 

de 14 aprilie 1998, ora 14, la Casa de Cultură Deva, 
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor 
până la data de 31 martie 1998, cu următoarea ordine 
de zi:

1. Raportul de gestiune al managerului pe anul 
1997.

2. Raportul comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bilanțului și a contului de profit și 

pierderi pe anul 1997. Repartizarea profitului și a 
dividendelor.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 1998.

5. Diverse.
începând cu data de 6 aprilie 1998 documentele 

referitoare la ordinea de zi pot fi consultate la sediul 
societății. Acționarii pot participa la Adunare pe bază 
de certificat de acționar, procură specială (ridicată de 
la sediul societății) și buletin de identitate. în caz de 
neîntrunire a cvorumului legal, Adunarea se convoacă 
pe data de 16.04.1998, în aceleași condiții.

Produce și livrează următoarele produse:
Boitori zgură 298x240x190 mm
Bolțari zgură 298x120x190 mm
Cărămidă zgură 240x120x60 mm
Burlane din tablă zincată 0,5 m/m 
Jgheaburi din tablă zincată 0,5 m/m

Societatea execută lucrări de construcții, instalații sanitare, termoficare, 
reparații instalații electrice, paratrăsnete, împământări, confecții metalice 
(grilaje, geamuri, porți, 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)

L

I

CUMPĂRĂ DE LA ELVI EA

ÎN PERIOADA 16 MARTIE - 30 APRILIE

ȘI VEI AVEA ȘANSA DE A CÂȘTIGA

O BUCĂTĂRIE COMPLET UTILATA

Bucătărie 
i I \RA ROSTIM 

(Italia, 
Accesorii: 

Frigider, aragaz, 
chiuvetă, liotă

'lot i cumpărătorii produselor EI.VILA vor primi în perioada 16 martie .50 aprilie 
un cupon înseriat care va participa la o tragere la sorti speciala pe dala de 8 măi. 

Câștigătorul va fi anuntat în presa.

DIN MAGAZINELE ELVILA

PUTEȚI CUMPĂRA ACUM ÎN 12 și 24 RATE:
• canapele • fotolii • colțare • paturi • holuri • mobilier ele living
• mobilier de dormitor • mobilier de bucătărie • mașini de spălat

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

Deva: Maeazin - B-dul Dec'ebal bl. 111 Complex Romailn-el. 1. lelelbir 05 i 23-IS2 i.
Depozil - .sir Apuseni nr.1. lelel’on: 05 1 '230912: Orăstie: Maeazin Sir. Anualei nr. I ideii>n 05 i ■<> 12 d

Hunedoara: Mauazin B-dul Tiaian nr.2; Brad: Mauazir Sir. Cuza Vodă nr. 12

http://www.iiruc.to
mailto:dcva@dcva.iiruc.ro
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S.C. PRES M O SRL

ARAD
Moara Ghioroc

Telefon/fax:

057/253395: 253646, 461270

VINDE
la prețuri foarte avantajoase

Faina alba din grâu - tip 500 
(gluten 30-32%, Id 5-8 mm, 

cenușa max. 0,507o)
Ambalaj saci rafie 55 x 110 - 50 kg, 

egalizați incluși în preț.

Târâte din grâu
Ambalaj saci rafie 55 x 110 - 25 kg, 

egalizați la schimb.

Se asigură transportul la beneficiari.

CAMERA DE COMERȚ Șl INDUSTRIE 

A JUDEȚULUI HUNEDOARA
________________ ANUNȚĂ________________

C CONCURS )
pentru ocuparea unui post de arhivar la Oficiul Județean al Registrului 

Comerțului care va avea loc in data de 10 aprilie 1998, ora 10, la sediul 

O.R.C. din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 23.

Actele necesare în vederea înscrierii la concurs sunt:
V act de studii - copie (studii medii)

S cazier judiciar în original 

curriculum vitae 

adeverință de la ultimul loc de muncă din care să rezulte ultima încadrare 

și ultimul salariu

Cunoștințe necesare:
Organizarea și funcționarea Registrului Comerțului - Legea nr. 26/1990 

republicată în 1998; Normele metodologice privind modul de ținere și completare a 

registrului comerțului

Concursul constă in: probă scrisă; interviu
Cererile se depun Io sediul Camerei de Comerț și Industrie a județului 

Hunedoara, până la data de 08.04.1998.

Societate comercială angajează agent comercial 
cu experiență în domeniu, 

posesor carnet de conducere categ.B. 
Informații tel: 092/353665.

SC POLIDAVA S.A.
Deva

Efectuează la cele mai avantajoase prețuri 
transporturi până la 7,5 tone.

Relații, zilnic, la telefoanele 220712,221750, 
între orele 7-15.

( CONSILIUL | 
DE ADMINISTRAȚIE 
AL SC SARMISMOB

SA DEVA
cu sediul în Deva - 
C.A. Rosetti, nr. 8

Convoacă adunarea generală a acțio
narilor la data de 9.04.1998, ora 10, la sediul 
firmei pentru toți acționarii înregistrați la 
Registrul Acționarilor până la data de 31 
martie 1998 cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune al managerului 
pe anul 1997.

2. Raportul comisiei de cenzori;
3. Aprobarea bilanțului și a contului de 

profit și pierdere pe anul 1997;
4. Aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 1998;
5. Diverse.
începând cu data de 3 aprilie 1998 

documentele referitoare la ordinea de zi 
pot fi consultate la sediul societății. Acțio
narii pot participa la adunare pe bază de 
certificat de acționar, procură specială și 
buletin de identitate. în caz de neîntrunire a 
cvorumului legal adunarea se convoacă 
pe data de 10 aprilie 1998, în aceleași 
condiții.

L ' ■ -................ -■-»<

ÎN OR ICE OCAZIE, 
PUBLICITATE PRIN

LIBER"

Regionala Gaz 

Metan Deva 
( Str. E. Gojdu, nr. 85 )

Scoate la licitație în luna aprilie 
mijloace fixe casate.

Informații zilnic ia sediu! Regionalei 
Gaz Metan Deva, str. t. Gojdu, nr. 85, 

tei. 227090, între orele 7-15.
v----------------------------- - -...............—J

SC MAC0N SA
Deva

Organizează în data de 9.04.1998, ora 9, licitație 
pentru ofertă valorificare fier vechi provenit din casări 
- 1000 tone. Taxa de participare la licitație 50.000 lei 
Informații suplimentare la telefon 221120, int. 144.

Filiala da transport 
și distribuția a 

anargiai alactrica 
Deva

Organizează licitație publică, 
fără preselecție, pentru tipărirea 
de norme de muncă.

Licitația va avea loc la sediul 
filialei în data de 8 aprilie 1998, 
ora IO.

Relații suplimentare la serviciul 
de studii normarea muncii - tele
fon 214370 sau 215750, int. 168.

■ ■ ------------------ ■ --------------------------1

'S.C. PORTA BELLA PRODIMPEX SR?
BUCUREȘTI

FER IVI OARE
DIN PLASTIC Șl METAL ÎNTR-0 GAMĂ 

LARGĂ DE CULORI Șl DIMENSIUNI 

NASTURI Șl CAPSE 
LA CELE MAI MICI PRETURI. 

Asigurăm livrare gratuită - mesagerie.
Tel. 01.335.56.93,01.335.56.94, Fax: 01.335.56.90

SC REFRACTARA S.A. 
BAKU MARE

Loc. Baru, str. Principală, nr. 314 
Județul Hunedoara 

tel/fax: 054716916
Conform legislației în vigoare, administratorul 

unic, ing. Mihuț loan, al SC Refractara S.A. Baru - con
voacă Adunarea Generală a Acționarilor în 
data de 14.04.1998, ora 10,00, la sediul societății, 
pentru aprobarea bilanțului contabil pe anul 1997.

S.C. Shell Romania SRL
cu sediul la București, B-dul Carol T, nr. 64, a depus documentația pentru 

obținerea acordului de mediu pentru obiectivul “Construcția unui complex de 
deservire carburanți” în Hunedoara, la intersecția străzilor Avram lancu și 
Mihai Viteazu cu Bulevardul 1848.

Sesizările și reclamațiile se depun în termen de 20 zile la sediul Agenției de 
Protecția Mediului Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25.

X__________________________ __ _________________________ ✓

Quasar- Câștigi Sigur!p Cumperi un telefon mobil 
J Motorbla d-160 cu 1.499.000 iei 

(fără TVA) și primești o husâ de piele gratuit.
Te conectezi la CONNEX GSM, primești un 

cupon, îi răzuiești și câștigi la siguri 
____________________ I toate astea între 23 martie și 18 aprilie. 

Câștigi de douâ ori cu "Quasar. Un bun necesari
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