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Același peisaj...
Venind din Simeria, prin 

Săulești, spre Deva, nu poți să 
nu constați că de la o vreme 
încoace te întâmpină același 
peisaj. Care anume?

Imediat ce ieși din oraș, în 
apropiere de stația de epurare 
a apei, nu poți să nu constați 
că te găsești într-o adevărată 
împărăție a gunoaielor. Fie
care „depunător” se con
sideră stăpân și „așază” 
grămada de gunoi acolo unde 
îl taie capuj, situație ce se va 
repeta cât se mai găsește 

'Jteren liber în zonă.

înfruntând gropile din 
asfalt, dacă ajungi cu bine la 
subtraversarea de cale ferată, 
aici intri într-o mare dilemă, 
chiar dacă este mare secetă de 
o bună perioadă de vreme. De 
ce? Pentru că, pur și simplu, 
peste șoseaua care aici are o 
adâncitură se află permanent 
o pânză de apă, care nu poate 
să nu-i deruteze pe auto- 
mobiliști, aceștia necu- 
noscând topografia terenului 
și ce adâncime are apa în zona 
respectivă.

Dacă apuci, totuși, să treci

peste apă, dincolo te 
întâmpină peisajul cu mulți 
pescari amatori, care trag la 
bălțile de care nu se mai 
îngrijește nimeni.

Și aici cu greu găsești un 
loc liber de parcare, datorită 
basculării la întâmplare a 
gunoaielor și molozului, unii 
șoferi realizând acest lucru 
din considerente economice, 
adică să reducă, dacă se 
poate spune așa, consumul 
de combustibil. în rest, 
același peisaj cu pășuni 
neîngrijite. (N.T.)

Atenții© lai iiirceirdliiii
înțelegem dorința cetățenilor, 

a proprietarilor de pământuri de a 
face curățenie. Dar de aici până la 
a incendia mari suprafețe și a 
pune in pericol păduri, plantații 
sau amenajări industriale este 
cale lungă.

Informăm cititorii că în ultimele 
zile s-au intensificat astfel de 
evenimente, producându-se 7 
arderi în care și-a pierdut viața 
Viorel Raiu, om de 65 de ani, sosit 
prin mutare de curând în satul 
Nojag. De asemenea s-a pus în 
pericol un depozit al S.C. 
Marmosim SA amplasat în hotarul 
satului Banpotoc; plantația de pin 
din zona Vețel - Muncelu Mic,

pădurea dintre localitățile Almașu 
Mic și Popești - Cozia.

Organele silvice, de poliție și 
de pompieri cercetează aceste 
evenimente și vor aplica legea. A 
surprins neplăcut slaba participare 
a cetățenilor din satele respective 
la stingerea unor astfel de incendii, 
toată acțiunea rămânând pe 
seama pompierilor militari și a 
pădurarilor.

în acest sens, aducem în 
ațenție obligația prevăzută în Legea 
212/1997 care stipulează că "Orice 
persoană care observă un incendiu 
are obligația de a anunța prin orice 
mijloace pompierii, primarul sau 
poliția și să ia măsuri pentru

limitarea si stingerea incendiilor”.
Conform art. 42 din aceeași lege 
se sancționează faptele cu 
amendă contravențională între un 
milion si cinci milioane de lei sau, 
mai grav, prin întocmirea de 
dosare penale.

Recomandăm primăriilor să 
popularizeze în rândul cetățenilor 
normele P.S.I. și să verifice 
modul cum se respectă acestea.

Lt.coi. Adrian ILIE 
Compartimentul informare 

Publică din cadrul Grupului 
de Pompieri “lancu de 

Hunedoara”

ÎNNOIREA SPERANȚEI
Era și timpul. Ajun

seserăm la capătul 
oricăror resurse de nădejde, 

nu mai vedeam nici o ieșire. 
De cum a fost însă 
desemnat noul premier în 
persoana dlui Radu Vasile, 
speranța, iată, ne împin- 
tenează din nou. Avem 
cuvânt pentru asta în 
reputația de seriozitate și 
onestitate, de competență și 
fermitate care constituie 
zestrea domniei sale. E 
încurajator și modul în care 
opoziția l-a acceptat, 
recunoscându-i aceste 
calități. Vedem din nou lu
mina de la capătul tunelului 
numai când îl auzim 
enumerându-și bunele 
intenții; un program special 
pentru agricultură (de când 
îl așteptam!), sprijinirea 
efectivă a întreprinzătorilor 
mici și mijlocii, relaxarea 
fiscalității chiar cu prețul 
provocării unui nou puseu 
inflaționist (oare cum va 
ieși?), renegocierea unor 
aspecte cu F.M.I. etc. etc. La 
mărturisirea intenției de a le 
interzice miniștrilor să se 
mai arate toată ziua prin talk- 
show-uri am zâmbit: asta cu 
siguranță va fi una dintre 
minunile care țin trei zile. De 
altfel, cum să ne lipsim de

show-ul plin de sagacitate și 
umor al unui Andrei Pleșu?

Când aștern aceste 
însemnări, tratativele pentru 
formarea guvernului, mai 
alerte și mai eficiente ca în 
alte dăți, sunt în plină 
desfășurare. Dar aproape că 
nici nu ne mai interesează 
miniștrii. Avem premierul cu 
reputația lui de redutabil 
negociator, suntem siguri că 
“se va descurca”, va ști el să- 
și aleagă echipa și asta 
ajunge pentru ca speranța să

unică soluție, va capota, 
vom fi pierduți, pradă 
sigură restaurației 
“socialiste” sau chiar 
extremismului. Dar, după

mlaștina în care ne-au 
“implementat” rezistența la 
reformă a vechilor structuri și 
vanitățile abjecte ale “clasei 
politice”? Poate o schimbare
de premier să ne scoată din ■ episodul insurgenței din 
criză? Evident nu și aceasta 
fiindcă criza e în primul rând 
morală. E nevoie fără îndoială 
de un om ca dl. Radu Vasile, 
dar el trebuie lăsat să-și 
aleagă colaboratorii în 
funcție de criteriile compe
tenței și ale credinței lor în 
eficiența sistemului căpita

"Noi tehnologii în 
folosul IMM-urilor"

în organizarea Centrului de 
afaceri Transilvania, ieri a fost 
inaugurată la Galeriile de artă 
“Forma" din Deva o nouă ediție 
a expoziției cu tema “Noi 
tehnologii în folosul IMM"-urilor. 
Din cele declarate de dna 
Flavia Arșoi, director executiv 
al centrului, noua expoziție e 
un ecou al succesului avut de 
prima ediție a acestei mani
festări. Sunt expuse o gamă 
largă de calculatoare, impri
mante, produse de birotică, 

^telefoane, faxuri care pot face

obiectul unor tranzacții 
comerciale la solicitările 
vizitatorilor-clienți. Datorită 
unei oarecare austerități a 
spațiului numărul firmelor 
care și-au putut desfășura 
oferta nu a fost prea mare. 
Sunt prezente în expoziție 
firmele Eta-2U SRL, Recep 
International SRL, EXETech 
Computers, fiind însă 
anunțate să participe și alte 
firme. Expoziția își va închide 
porțile sâmbătă.(A.S.)

EXPOZIȚIE
în holul Secției de Științele Naturii a Muzeului 

Civilizației Dacice și Romane Deva este amenajată o 
expoziție de fluturi. Miniexpoziția prezintă vizitatorilor 
fluturi din etajele colinar, montan și subalpin ale 
munților din județul nostru. (V.R.)
- __ __ ___ . —-----

ne renască din propria-i 
cenușă. Avem omul, boss-ul. 
șeful, avem în sfârșit, 
Tătucul, restul trebuie să 
vină de la sine. Și iată-ne din 
nou manifestându-ne con
form mentalității care ne-a 
fost inculcată decenii la 
rând, mentalității paterna- 
liste, de popor asistat, care 
așteaptă să fie mereu ocrotit 
de un Părinte-partid sau 
Părinte-conducător și de un 
stat care “să dea”, ba chiar, 
de la o vreme, și de un Occi
dent care “să dea”. Dar va 
putea, în cazul de față, un om 
singur să ne scoată din

list. E nevoie de un om ca dl. 
Radu Vasile, dar cu condiția 
să fie lăsat să-și realizeze 
bunele intenții, oricât ar fi ele 
de impopulare sau de 
inconfortabile pentru expo- 
nenții paleosocialismului. Cu 
alte cuvinte, e imperios 
necesar ca, în primul rând, 
coaliția restaurată să funcțio
neze. Speranțele trebuie deci 
să ni le punem deopotrivă în 
calitățile premierului și în 
eficiența coaliției. Ba poate 
chiar mai mult în aceasta din 
urmă, fiindcă ea, coaliția, e 
ultima noastră șansă. Dacă și 
de data aceasta coaliția, ca

Poiana Brașov, e de 
presupus că PNTCD și-a 
reconsiderat strategia. Iar 
PD, o dată ce și-a văzut 
satisfăcute ambițiile 
oculte, și-a mai temperat 
radicalismul. După cum 
liberalii sunt de acum o a 
treia forță, redutabilă, a 
coaliției, al cărei cuvânt nu 
mai poate fi ignorat. Toate 
acestea sunt motive care 
ne justifică speranța în 
funcționarea fluentă a 
coaliției, fără a obstruc- 
ționa, ci, dimpotrivă, 
impulsionând inițiativele 
premierului. Chiar dacă dl. 
Ion Iliescu o ține pe-a lui 
cu alegerile anticipate, 
urmărind și, probabil, 
reușind până la urmă să 
racoleze și să incite 
echipele de zgomot ale 
unor sindicate. Fiindcă e 
totuși târziu să mai dai 
acum istoria înapoi. Târziu 
și trist. E și acesta un 
motiv care a dus la 
renașterea speranțelor.

Radu C/OBANU

fin schimb cu bucluc ;
Societatea comercială “‘Mobil Cum legea prevede că în cazul

Sătenii se înscriu în liste, 
dar ce facem cu cei din 

localitățile izolate și

Rom ” S.A. Timișoara s-a oferit să 
doneze Consiliului județean 
Hunedoara unele instalații 
performante de telecomunicații.

Este vorba de trei terminale 
mobile “Alcatel” în valoare de 
6.194.298 lei, contravaloarea a 
trei abonamente tip DIALOG (50

unor donații oferite organelor 
locale ale puterii și administrației 
de stat trebuie să existe o hotărâre 
de acceptare a donației emisă de 
consiliul local căruia i se face 
oferta, Consiliul fudețean Hu
nedoara a emis în 8 aprilie a.c. o 
hotărâre în acest sens.

I Comuna Gurasada are în perimetrul său I 
| 18 hectare de pământ - proprietate conform | 
| actelor a unor cetățeni din comuna Dobra, i 
! La rândul său, aceasta are pe teritoriu... 11 ! 
1 hectare de teren proprietate a unor cetățeni 1 
I din ... Gurasada. I

de minute de convorbiri lunar) în 
valoare de 487.740 lei și de

Necesitatea unei asemenea 
hotărâri poate părea hilară cuiva.

contravaloarea conectării celor 
trei terminale mobile în valoare de

Adică să fii de acord să ți se facă 
un cadou în obiecte, bani, servicii

1.219.350 lei. Valoarea totală a 
donației se ridică la aproape 8 
milioane de lei.

sau tehnologie! Este necesar, 
pentru că nu o dată donațiile s-au 
dovedit “cai troieni”. (I.C.)

i Pe vremea regimului totalitar s-a făcut | 
■ faptic schimbul de proprietăți numai că 
! schimbul n-a fost consemnat în nici un act.
' Acum, dobrenii își reclamă proprietățile 
| situate în comuna Gurasada. Și gurăsădenii 
| ar reclama proprietățile din comuna Dobra 
i dar nu prea mai au ce. Pe proprietățile res- 
! pective se află o balastieră proprietate a unei 
I firme cu capital de stat.
| "Dați-ne nouă balastiera și vă cedăm | 
| pământurile” - spun cei din Gurasada. Ușor | 
yde zis, dar mai greu de făcut. (I.C.) y
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Dl lanoș Fogoroși a urmat 
Facultatea de medicină din 
Cluj-Napoca, după care și-a 
practicat meseria într-o 
localitate din Moldova. Abia cu 
câțiva ani în urmă a reușit să 
vină cu serviciul acasă, adică 
în comuna Zam. Dispensarul 
localității amintite are doi 
medici - dl I.F. având-o colegă

@! RAMILIB
pe dna doctor Henrieta Jivan 
care, în prezent, se află în 
concediu. Zamul are în jur de 
2.700 de locuitori, ceea ce l-a 
determinat pe interlocutor să 
afirme:

- Deci, doi medici generaliști 
sunt suficienți pentru comuna 
Zam, asigură o încărcătură 
optimă.

- S-au înscris oameni pe 
listele medicului de familie?

- Pe lista mea, până acum, 
am peste 1.500 de oameni.

- Pe lista colegei câți s-au 
înscris?

- Nu știu, deocamdată am 
alcătuit o singură listă.

- Cum ați procedat pentru 
înscrierea oamenilor, die 
doctor?

- Pe cei mai mulți i-am 
înscris aici la dispensar când 
au venit să-i consult. Am fost 
înSă și pe sate, pe la oameni 
pe acasă. Din păcate în listele 
medicului de familie trebuie

trecute și codul din buletinul 
de identitate. Or, mulți 
oameni, mai ales în vârstă, 
n-au înscris codul în buletinul 
de identitate.

- Cum veți proceda în 
aceste cazuri?

- Mă gândesc să apelez la 
sprijinul postului comunal de 
poliție. Chiar zilele următoare 
voi întreprinde acest gest.

Cu colega dlui I. Fogarași 
n-am avut posibilitatea să 
stau de vorbă, dna doctor 
aflându-se în concediu, în 
care se va afla încă multă 
vreme de acum încolo. De 
acea l-am întrebat pe inter
locutor cum se va proceda în 
continuare ținând seama de 
situația de fapt.

- îi voi nota pe toți cei ce 
vor voi să se înscrie pe lista 
ce am început-o, apoi, când 
dna doctor Henrieta Jivan își 
va relua activitatea, ne vom 
împărți oamenii între noi, căci 
și așa colaborăm foarte bine, 
ne suplinim atunci când unul 
lipsește.

Necazul cel mare la Zam 
în ce privește înscrierea 
oamenilor pe listele medicilor 
- prezent de altfel și în multe 
alte comune hunedorene, 
este că oamenii din satele 
îndepărtate, în special cei de 
vârstă înaintată, coboară rar 
în satul de reședință a 
comunei. Trebuie găsită o 
cale prin care să fie înscriși 
și dumnealor în listele 
medicului de familie.

Traian BONDOR
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| Cuvântul liber
T

12.05 Ultimele știri (s, ep. 30) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 Meridianele 
dansului (r) 15.30 Memoria exilului 
românesc (r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.35 Camera ascunsă. 
Farse cu vedete 18.00 Arhive 
românești 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
192) 19.50 Săptămâna Mare (do)19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție specială 
21 15 Baywatch (s, ep. 143) 22.15 
Fețele schimbării (talkshow) 23.15 
Jurnalul de noapte 23.30 Scena. 
Teatrul Nottara... vi se prezintă 0.00 
Canary Wharf (s, ep.130)

6.00 România: ora șase 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 Em. 
pentru persoane cu handicap 16.00 
Em. în Ib. maghiară 17.10 Sailor Moon 
17.35 Camera ascunsă. Farse cu 
vedete 18.00 în flagrant: Detectivul (do) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 193) 19.50 
Săptămâna Mare (do) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.15 Marele 
albastru (dramă SUA 1988) 23.30 
Jurnalul de noapte 23.45 Universul 
cunoașterii (do) 0.35 Canary Wharf (s, 
ep. 131)

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) 
13.40 Refracția gândului: Al. Ghilduș, 
designer 14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Tradiții: semne și semnale... în 
Calendarul popular de primăvară 15.55 
Fotbal Divizia A: F.C. Național-Rapid (d) 
18.00 Medicina pentru toți: Rabia 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 194) 19.50 
Săptămâna mare 19.55 Doar o vorbă... 
20.00 Jurnal, ediție specială 21.30 
Fotbal Meci din semifinalele Ligii 
Campionilor (înreg.) 23.30 Jurnalul de 
noapte 23.45 Cultura în lume: artiștii 
români cuceresc Viena (mag. cultural)

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 Actualitatea 
editorială: Târgul internațional de carte 
de la Leipzig (II) 15.30 Pompierii vă 
informează! 15.45 Lege și fărădelege 
16.00 Conviețuiri 17.10 Sailor Moon (d.a)
17.35 Camera ascunsă 18.00 Timpul 
Europei (mag. politic) 19.00 Sunset 
Beach (s) 19.50 Săptămâna mare 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ed. specială 21.15 
Dr. Quinn (s, ep. 21) 22.30 Cu ochii'n 4 
23.15 Jurnalul de noapte 0.05 Canary 
Whbrf (s, ep. 132)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a/r) 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 Em. în 
Ib. germană 17.10 Mapamond 17.35 Cam
era ascunsă. Farse cu vedete 18.00 Ora 
Warner: Animaniacs (d.a); Casa plină (s) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 196) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ed. specială 21.15 Biblia: 
Avram (dramă Italia/Germania/SUA 1995, 
ultima parte) 22.55 La volan. 153.014 km 
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 Concert vo
cal simfonic 0.20 Raiul pe Pământ (co. 
SUA 1997)

7.00 Bună dimineața de la... Suceava! 
9.05 Șapte note fermecate 10.20 Viața 
ca în viață (s, ep. 23) 11.05 Străinul 
misterios 12.30 Ecranul 13.00 
Documentar istoric 14.30 Soprana 
Gabriela Cegolea și universul artei lirice. 
15.00 Concertul filarmonicii din Berlin (I). 
Claudio Abbado 15.55 Fotbal: F.C.Argeș 
Pitești - Oțelul Galați, în etapa a 31-a a 
Diviziei A.17.50 Justiție militară (J.A.G., 
SUA, 1996, ep. 7) 18.40 Desene ani
mate: Povestirile lui Donald Rățoiul 19.05 
Teleenciclopedia 19.55 Doar o vorbă 
,,săt-i" mai spun! 20.00 Jurnal, Meteo
20.35 Vizitatorul (SUA, 1997, ep. 7) 
21.30 Filmele Secolului-Colecția Warner 
; Regele regilor 23.00 Florilegiu Bizantin 
cu corul „Madrigal" 1.00 Placido

^omingoJ^Miami^concertexțraordinar^
7.00 Bună dimineața și Hristos a 

înviat! 9.05 Colț Alb 9.30 Fetița cu 
pistrui (ep. 15) 10.00 Ala-bala, 
portocala! 10.30 Lumină din lumină
13.35 Ferestre deschise către 
Bucovina 14.10 Paștele în Europa 
15.00 Pentru cine vine iepurașul 18.30 
Aladdin (d.a) 19.40 Duminica sportivă 
19.55 Doar o vorbă ,,săț-i" mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 Invitație la 
concert 21.30 Viața cu Mickey (f, SUA 
1993) 23.10 Când plouă cu fluturi... 
24.00 D-na King, agent secret (ep. 14) 
0.50 La Hanul cu veselie

flfy TVR 2 ANTENA 1 PRIMA TV
12.00 Sunset 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 Veronica și chipul iubirii (s, ep. 
5) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 92) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare
17.55 Filmele săptămânii 18.00 Hei- 
rup! Hei-rap! (cs) 19.30 Sănătate, că- 
i mai bună decât toate! (mag. medical) 
20.10 Ultimele știri (s, ep. 30) 22.00 
Cădere liberă (fa. SUA 1996) 23.30 
Ecoturism (do): „Podișul Târnavelor” 
0.00 Ghici cine vine la mine?

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Povești 
celebre (d.a/r) 8.30 Ecdesiast '98 (r)
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 Regina celor 1000 de 
ani (d.a) 16.00 Veronica și chipul 
iubirii (s) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
93) 17.40 Tribuna partidelor
parlamentare 19.10 Dosarele istoriei
20.10 Ultimele știri (s, ep. 31) 21.00 
Sensul tranziției (s, ep. 31) 22.00 
Casele cu amintiri-Casa Ghica (do)

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii’n 4 (r) 10.15 
Teleenciclopedia (r) 11.00 Videocaseta 
muzicală 11.30 Comorile lumii (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 13.30 Mapamond (r) 
14.00 Emisiune în Ib. maghiară 15.10 
Limbi străine. Germana 15.35 Regina 
celor 1000 de ani (d.a) 16.00 Veronica și 
chipul iubirii (s, ep. 7) 16.50 Perla Neagră 
(s, ep. 94) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-rup! Hei-rap! 
(cs) 19.10 Club 2020 19.40 Dreptul la 
adevăr: Persistența memoriei: Paul 
Goma (p.l) 20.10 Ultimele știri 21.00 
Avocatul poporului 22.20 Trenul fantomă 
(f.România 1939) 23.25 Opera mundi. 
Să ne amintim de Donizetti!

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Regina 
celor 1000 de ani (d.a/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) 13.15 Doar o 
vorbă... 13.30 Dreptul la adevăr (r) 14.00 
Emisiune în limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 16.00 Veronica și 
chipul iubirii (s) 16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de la ora 5 
(div.) 19.10 Față în față cu autorul: Ana 
Maria Beligan și invitații săi 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 33) 21.00 în fața 
dvs.l 22.00 Grădina cu trandafiri (co. 
Franța 1994) 23.35 Lumea sportului

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Regina 
celor 1000 de ani (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 
15.00 Limbi străine pentru copii: 
Italiană. Engleză 15.35 Regina celor 
1000 de ani (d.a) 16.00 Veronica și 
chipul iubirii (s) 16.50 Perla Neagră (s, 
ep. 95) 19.10 Lumină din lumină - 
ediție specială. Prohodul (d, Catedrala 
Patriarhală din București) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 34) 21.40 Vânare 
de vânt (div.) 22.20 Time out (emisiune 
sportivă) 23.00 Perla coroanei (s, ep. 5)

8.00 Regina celor 1000 de ani 
(Japonia, 1995) 9.30 Pas cu pas 10.35 
Documente culturale; Corpus Christi 
(Arte, ep. 3); Regele iudeilor 11.30 
TVR Cluj-Napoca 13.30 Actualitatea 
.culturală 14.00 Afacerea Seznec 
(ultimul episod) 14.50 Pagini celebre
15.10 Tradiții 15.35 Desene animate; 
Regina celor 1000 de ani (Japonia, 
1995) 16.00 Veronica-Chipul iubirii (Ar
gentina, ep. 11) 16.50 Perla Neagră 
(ep. 96) 17.40 Rugă către Maica 
Domnului 18.00 Planeta cinema (r)
18.50 Jurnalul actualității muzicale 
19.00 Serata muzicală TV 21.30 
Ateneu; Cele 7 porți ale Ierusalimului
22.30 Stop-Cadru 22.40 în plină 
acțiune (ep. 24) 23.30 Conviețuiri 
24.00 Concertul orchestrei „Simfonia"

8.00 Regina celor 1000 de ani 
(Japonia, 1995) 9.00 Comorile lumii
9.30 Ferestre deschise 10.35 
Cinematograful vremii noastre: Abbas 
Kiarostami (ARTE) 11.30 Sărbători 
creștine în sate fără biserică 12.00 
Concert de prânz 13.00 Regina celor 
1000 de ani 13.30 Divorțul doamnei X 
15.00 Veronica-Chipul iubirii (ep. 12)
15.50 Perla Neagră (ep. 97) 16.40 
Creanga de aur 17.45 Mănăstiri 
rotunde 18.00 Sărbătoarea de acasă 
18.20 Primăvara 18.30 Dansulrâurilor
18.45 înviere la Putna 19.00 în plină 
acțiune (L.A. Heat-SUA, 1996, ep. 25)
19.45 Poem bizantin 20.00 Arii celebre 
din opere cu Nicolae Herlea 20.50

^Poeziejeligioașă^l^OO^Regriza^țreia^

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s, ep. 20) 11.00 
Promisiuni (f/r) 12.40 Mizerabilii 
(d.a) 13.10 O iubire de neuitat (s) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Alondra 
(s, ep. 27) 15.20 Viață sălbatică 
(do) 16.00 Onyx - culorile muzicii 
17.00 Onyx - Country Club 18.00 
Esmeralda (s, ep. 12) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Noi suntem îngeri: S-a ales 
praful (f.a.SUA/ltalia 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: S-a ales praful (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. 13) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Povestea 
din Howard Beach (f.p.SUA 1989) 
21.30 Știri 21.40 Crime 
misterioase: Păcatul (dramă SUA/ 
Anglia 1996, ultima parte) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Povestea din 
Howard Beach (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 Music 
- Muzica de vis 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 14) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Secretul 
confesiunii (thriller SUA 1981) 
21.30 Știri 21.40 Voi cuceri Man- 
hattan-ul (s) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele- (s) 11.00 Secretul 
confesiunii (f/r) 13.10 O iubire' 
de neuitat (s, ep. 114) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s, 
ep. 30) 15.20 Viață sălbatică 
(do) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 17.00 Onyx Oldies 18.00 
Esmeralda (s, ep. 15) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19 45 Dragoste și credință 
(dramă Canada 1994, p. I) 21.30 
Știri 21.40 Falsă identitate (s, 
ep. 10) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Vise și oglinzi (s, ep. 30) 11.00 
Dragoste și credință (f/r) 12 40 
Mizerabilii (d.s) 13.15 O iubire de 
neuitat (s, ep. 115) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Cartonașul galben 
(mag. sportiv) 15.20 Model Aca
demy (s, ep. 91) 16.00 Clubul „Hai 
România" 17:00 Onyx Music- 
pentru îndrăgostiți 18.00 
Esmeralda (s, ep. 16) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Dragoste și credință (dramă 
Canada 1994, p. II) 21.30 Știri 
21.40 Puterea banilor (s, ep. 18)
22.30 Milionarii de la miezul nopții
Talkshow de Marius Tucă________
7.00 Știri/Revista presei 7.10 Fa

milia Robinson: Regăsirea naturii 
(r) 9.00 Muzică populară 9.35 
Ultimele 5 minute (ep. 15) 11.10 
Desene animate: Cenușăreasa 
12.00 Mileniul III: spaime, soluții, 
speranțe 13.00 Documentar 13.30 
Model Academy (ep. 94) 14.00 
Știrile amiezii 14.05 Tenis - Cupa 
Federației. Germania-Spania (în 
direct) 15.30 Onyx by Request
16.30 Emisiune pentru tineret: 
între prieteni 17.30 Club Hawaii 
(ep. 82) 18.00 Esmeralda (ep. 17) 
19.00 Observator/Sinteză știri 
19.45 Maria din Nazareth 21.30 
Știri 23.50 „Veniți de luați lumină" 
0.50 Joe Cocker - Live la Berlin

7.00 Știri 7.05 Muzică populară 
7.45 Model Academy (ep. 94) 8.30 
Credință. Emisiune specială 9.40 
O echipă fantastică (ep. 16) 10.10 
Animal show (ep. 45) 10.35 Mighty 
Max (ep. 7) 11.00 Documentar: 
Orașele lumii-lerusalim (ep. 5) 
14.00 Tenis: Cupa Federației- 
Germania-Spania-în direct 15.30 
Duminica în familie 18.00 
Esmeralda (ep. 18) 19.00
Observator/Sinteză știri 19.45 Fa
milia Robinson: Iarna în sălbăticie 
21.30 Tenis: Cupa Federației - 
Germania-Spania 23.00 Secretul 
(dramă, Anglia, 1995)

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 Cu totii 
sunt bine (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. 
11) 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 
Johnny Stecchino (co. Italia 1991) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 72) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.15 Audiența națională (talkshow) 
0.20 Dosarele X (s, ep. 9)

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 
Johnny Stecchino (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, ep. 12) 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. 9) 21.15 Avocatii (s, 
ep. 4) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 73) 22.45 Știrile PRO TV
23.15 Profesiunea mea, cultura 0.45 
Dosarele X (s, ep. 10)

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 Cam
era 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 18.35 Riști și câștigi! (cs) 
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Buffalo Girls 
I (w. SUA 1995) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 74) 22.45 Știrile
PRO TV. Prima pagină 23.15 Pro și con
tra cu Octavian Paler 0.20 Dosarele X (s, 
ep- 11)_______________________________

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 Buffalo Girls
I (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. 71) 21.15 Nikita (s, ep. 6) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 75) 
22.45 Știrile PRO TV 23.00 întâlnire cu 
presa (talkshow) 0.00 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 0.15 Dosarele X (s, ep. 12)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 
Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 
11.00 Beverly Hills (s/r) 11.45 Melrose 
Place (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
întâlnire cu presa (r) 14.30 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. 109) 21.15 Unfor- 
egettable (thriller SUA 1996) 23.20 
Știrile PRO TV 23.45 Moștenirea (s, ep. 
5) 1.00 Aventuri în casa morții (s)

7.00 PRO TV Junior: Aventurile lui 
Teddy Ruxpin (d.a, ep. 14); Battletech 
(ep. 5); Povestea magică 9.00 Superboy 
(ep. 36) 9.30 Peșterea Monstrului sacru
II 11.00 Promotor 11.30 Secretele 
bucătăriei 12.00 Punctul pe I (talkshow) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 News Radio 
(ep. 13) 13.30 Să mori de râs (e. 11) 
14.00 Generația PRO 15.40 Gillette- 
Cupa Mondială (ep. 6) 16.10 Hercule (s, 
ep. 59) 17.00 Xena, prințesa războinică 
(ep. 58) 17.50 PRO Fashion 18.20 
Adevărul gol goluț (ep. 3) 18.50 Te uiți și 
câștigi! 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Prințul mareelor (dramă, SUA, 1991)
22.30 Știrile PRO TV 22.50 Isus din 
Nazareth (partea a Vl-a) 23.50 Slujba de 
înviere 0.15 Concert. Trei tenori: Un vis 
împlinit 1.15 Parada de primăvară

7.00 D.a 8.00 Chitty Chitty Bang 
Bang-muzical, Anglia, 1968 10.30 Su
per Abracadabra 12.00 Se întâmplă în 
Waikiki (ep. 14) 12.55 Știrile PRO TV 
13.05 News Radio (ep. 14) 13.35 
Chestiunea zilei cu Florin Călinescu
14.15 Lumea filmului 14.45 Concert. 
Trei tenori. Un vis împlinit 15.20 For
mula I: Marele Premiu al Argentinei 
16.10 Parada de primăvară (r) 18.00 
Beverly Hills (ep. 118) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Gemenii (comedie 
SUA, 1988)22.10 Știrile PRO TV 22.30 
Cybil (ep. 9) 23.00 Familia Addams 
(comedie, horror, SUA, 1991) 0.45 
Concert aniversar: Sinatra, 80 de ani

6.30 La prima oră (mag.) 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 Prietenul ■ 
casei (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) 16.00 Frecvența radio 74,5 (s) ■ 
16.55 Știri 17.00 Prietenul nostru Jake 
(s)17.30 Celebri și bogati (s, ep. 81)
18.30 Lexic (cs) 19.00'Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 82) 20.00 Un alt 
început (s, ep. 17) 21.00 Risc maxim (f. 
a. SUA 1993) 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) 16.00 Frecvența radio 74,5 
(s) 17.00 Prietenul nostru Jake (s)
17.30 Celebri și bogați (s, ep. 82)
18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 83) 21.00 Primii 
pași (dramă SUA 1984) 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 Frecvența radio 
74,5 (s) 16.00 Fotbal Oțelul Galați- 
Dinamo București 18.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.30 Lexic (cs)19.00 
Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 84) 
20.00 Atingerea îngerilor (s, ep. 17)li 
21.00 Decepție fatală (dramă SUA 
1987) 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) 16.00 Frecvența radio 74,5 
(s) 17.30 Celebri și bogați (s, ep. 83>|
18.30 Lexic (cs)19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 85) 20.00 911: 
Apel de urgentă! (s) 21.00 Insula mortii 
(thriller SUA 1995) 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) 16.00 
Frecvența radio 74,5 (s) 16.55 Știri 
17.00 Prietenul nostru Jake (s) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 84) 18.30 
Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 Meșterul 
casei (s, ep. 86) 20.00 Christy (s, ep. 
17) 21.00 Nisipuri mișcătoare 
(f.a.SUA 1992) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)_________

6.30 Videoclipuri muzicale 7.00 Lumea 
lui Eric (ep. 43) 7.30 Bailey Kipper 8.00 
Justițiarii (ep. 18) 9.00 Inspectorul Gad
get (ep. 16) 10.00 Aventurile lui Rocko 
(ep. 21) 10.30 Un cuplu irezistibil (ep. 
26) 11.00 Desene animate: Daria 12.00 
Eurofotbal - emisiune sportivă 13.00 
1999 (ep. 13) 14.00 Prima dragoste 
/dramă, SUA) 16.00 Fotbal: Rapid 
București-C.S.M.Reșița 18.15 Fotbal 
20.15 Spărgătorul de coduri (acțiune, 
Marea Britanie, 1996) 22.00 Din istoria 
mafiei americane (ep. 2) 23.00 Știri
23.30 Nestatornicul (dramă, Franța)
1.30 Focus 23 - știri (r.) 2.00 Eurofotbal 
- emisiune sportivă

7.00 Show pentru copii - Elefănțelul 
(ep. 59) 7.30 Lumea lui Eric (ep. 44) 
8.00 A doua familie (ep. 18) 8.30 
Căutătorii de aur (ep. 11) 9.00 Echipa 
de fotbal (ep. 17) 10.00 Aventurile lui 
Rocko (ep. 22) 11.00 Un alt început 
(ep. 17) 12.00 Duminică la prânz 14.00 
Lumea lui Dave (ep. 14) 14.30 
Vedetele dragostei 15.00 Față în față la 
Hollywood (ep. 16) 15.30 Secretele 
bărbaților irezistibili 16.00 Videofashion 
(ep. 17) 16.30 Din culisele modei - do. 
17.00 Atingerea îngerilor (ep. 2) 18.00 
Un alt început (ep. 2/r) 19.00 Știri 
19.45 Dragoste și onoare 21.30 
Călătorii în lumi paralele (ep. 18) 22.30 
Nimeni nu e perfect (ep. 18) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe
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LUNI 13 aprilie
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena13.30 American Flyers 
(f/r) 15.00 Marile bătălii ale celui 
de-al ll-lea război mondial (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 personal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: Rocco și 
frații săi (dramă It./Fr. ’60)

MARȚ114 aprilie
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena 13.30 Dragoste și 
putere (s/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, 
ep. 95) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s) 18.45 
Marielena (s) 19.30 Noile aven
turi ale Omului Păianjen (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 Cine
mateca de acasă: Trip with Anita 
(co. Italia 1979)

MIERCUR115 aprilie
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, 
ep. 97) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s, ep. 98)
18.45 Marielena (s, ep. 88) 19.30 
Noile aventuri ale Omului 
Păianjen (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Verdict: crimă! (s)
21.45 Nimic personal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: John and 
Mary (dramă SUA 1969)

JOI 16 aprilie
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 Mari
elena (s/r) 13.30 John and Mary (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. 89) 19.30 
Noile aventuri ale Omului Păianjen

(d.a) 20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 Cine
mateca de acasă: La dolce vita 
(dramă It./Fr. ’59) 1.45 Secrete de 
familie (s)

VINERI 17 aprilie
10.30 Dragoste și putere 

(s/r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 La dolce 
vita (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. 90) 19.30 
Noile aventuri ale Omului 
Păianjen (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: Drumeț în calea 
lupilor (dramă România 1988)
1.45 Secrete de familie (s)

SÂMBĂTĂ 18 aprilie
7.30 Nimic personal (r) 11.15 

Antonella (r) 12.45 Marielena (r)
13.30 Drumeț în calea lupilor (r) 
15.15 Omul mării (ep. 27 și 28) 
17.00 Antonella (ep. 103) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (ep. 104) 18.45 
Marielena (ep. 91) 19.30 Desene 
animate: Noile aventuri ale 
Omului păianjen (ep. 21) 20.00 
Vrăjitorul din Oz 22.00 Marile 
povești de dragoste 22.30 Hotel 
Grand I Partea a lll-a

DUMINICĂ 19 aprilie
9.00 Sport la minut - știri 

sportive 10.00 Motor Sport 
Magazin 10.30 Baschet NBA Ac
tion 11.00 NBA Special: Distracție 
și spectacol 11.30 FIFA Magazin 
12.00 Golazo - Top Gol Europa
12.30 Cupa Mondială 12.45 Istoria 
fotbalului 16.00 Golazo-Top Gol 
Europa 16.30 Italia în 7 zile 16.55 
Fotbal: II Calcio-repriza I 17.50 
Retrospectiva sportivă a 
săptămânii 18.00 Fotbal: II Calcio 
- repriza a ll-a (live) 19.20 Sport 
la minut 19.30 Noile aventuri ale 
Omului Păianjen (ep. 22) 20.00 
Arhiva neagră (ep. 10) 20.45 
Incoruptibilii (ep. 10) 21.30 Marile 
bătălii ale celui de-al ll-lea război 
mondial (ep. 10) 22.30 Grand I 
(partea a IV-a)

i Un meci amical 
■ROMÂNIA - GRECIA 2-1
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

întâlnirea amicală dintre 
reprezentativele de fotbal ale 
României și Greciei a satisfăcut 
numai în parte exigențele selec
ționerului Anghel lordănescu 
care nu a putut alinia în formație 
pe toți titularii, iar pe de altă 
parte nici oaspeții nu s-au 
prezentat cu garnitura completă, 
grecii dând o replică destul de 
palidă tricolorilor. în această 
situație, reprezentativa noastră, 
cu Ovidiu Stângă într-o bună 
formă sportivă, a atacat mai 
mult, a creat câteva faze 
frumoase la poarta adversă. 
Dacă Doboș, D. Petrescu, 
Prodan, Gabi Popescu, Gâlcă,

Stângă, D. Munteanu, V. 
Moldovan, R. Niculescu, A. 
Stoica și ceilalți jucători folosiți 
în ultima parte a jocului - D. 
Șerban, C. Barbu, Popa, 
Marinescu au putut fi văzuți la 
lucru de conducerea echipei, 
Stelea și-a dat din nou în petic, 
luând un gol de începător. 
Noroc că scorul era deja 2-0 
pentru tricolori (prin golurile 
înscrise de V. Moldovan și C. 
Barbu), Alexandris fiind acela 
care a stabilit scorul final 2-1 
pentru români la singura ocazie 
periculoasă a grecilor din 
repriza a ll-a la poarta noastră.

I Mâine, cele două repre- 
I zentante ale fotbalului nostru 
_ divizionar B, Corvinul Hune- 
I doara și Vega Deva, vor juca 
| acasă, în fața propriilor suporteri. 
. Corvinul primește replica 
I formației Gloria Reșița. Deși 
| oaspeții se află pe penultimul loc 
■ în clasament și se luptă din 
I răsputeri pentru a scăpa de 
| retrogradare, hunedorenii nu se 
Ilasă înșelați de poziția din 

clasament a adversarilor de 
| mâine, cunoscând puterea lor de 
■ mobilizare, indiferent că joacă 
* acasă sau în deplasare. Sperăm 
| că elevii lui Florică Văetuș vor 
■ lua toate măsurile pentru ca la 
* sfârșitul celor 90 de minute de 
| joc victoria să surâdă Corvinului. 
I Un meci deosebit de atractiv 
• se va desfășura pe stadionul 
I “Cetate” din Deva. Vega va 
I întâlni una dintre formațiile cu o 

bună comportare în deplasare: 
I ARO Câmpulung, specialistă 
I îndeosebi în rezultatele de 
* egalitate ce le obține pe 
I terenurile adverse. Vega Deva

aureolată de trei victorii la 
echipe cu pretenții - Inter Sibiu, 
FC Baia Mare și Electroputere 
Craiova, are un moral bun, toți 
jucătorii fiind puternic stimulați 
să continue seria succeselor. 
Aproape sigur, stadionul de la 
poalele Cetății devene va fi 
arhiplin. Ar fi bine și pentru 
echipă, pentru încurajarea ei în 
tentativa acumulării celor trei 
puncte atât de necesare 
părăsirii zonei periculoase a 
retrogradării.

Și spectatorii din Certej pot 
să-și vadă favoriții la lucru. 
Minerul joacă pe propriul teren, 
tot mâine, cu Petrolul Videle - 
locul 4 în clasamentul Diviziei 
C3. Având în vedere că Minerul 
Certej se află pe un loc 
periculos în clasament (17), 
departe de valoarea echipei, a 
antrenorilor și a condițiilor 
create de pregătire, este 
imperios necesar ca fiecare 
meci de acasă să se încheie 
numai cu victorie!

Ui

Arbitrii și observatorii 
din Divizia D

Etapa din le aprilie 1998

VICTORIA CĂLAN-CONSTR. HUNEDOARA, arbitri: Ionel 
Adam, Valentin Verdeș și C-tin Dineș, obs. Mircea Sârbu.

Casino iiia- FC Paroșeni Vulcan, arbitri: Vasite 
Capotescu, Cornet Popescu și Cornel Pop, obs. Grigore 
Maca vei.

CFR Marmosim Simeria-Met. Criscior arbitri: Traian 
Me iha, Daniel David și Florin Voi nea, obs. loan Simion.

A SA Aurul Brad-Mineru! Aninoasa. arbitri: Zoltan 
Gergeiy, Andrei Torok și Daniel Ilincea, obs. Mircea 
Pădurean.

Minerul Bărbăteni-Minerui Livezeni. arbitri: Li viu 
Precupaș, Gheorghe Avram și loan Diaconescu, obs. Cor
nel Cărare.

Retezatul Hațeg- Min. Teliuc, arbitri: Petre Popa, loan 
FUipoiu și Robert Keksedy, obs. Pavel Marincău.

Minerul Ghelari-Dacia Orăștie, arbitri: Adrian Radu, 
Marin Ormenișan și Claudiu Dur/escu, obs. Vasite Nemeș.

în campionatul județean
CiF Aiiman Brad-Mineru! II Ghețari, arbitri: A. Costea, 

T. Nistor și D. Lada, obs. Emil Muntean.
Gloria Geoagiu-Avântu! Zdrapți. arbitri: Fi. Danciu, M. 

Brândușa și D. Pântecean, obs. Nicoiae Sebeș.
Fotbal Start De va- Victoria Dobra, arbitri: E. Magyari, B. 

Popescu și /. Pană, obs. Petru Spărios.
Foresta Orăstie-Santos Boz, arbitri: I. Lavu, S. Ciotiăuș 

și D. Roman, obs. Dorei Târsa.
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DE LA SUBCOMISIA DISCIPLINĂ 
ARBITRI

Arbitrul Aureiian Lagu-Hd. se reține 2 etape pentru 
neacordarea unei lovituri de pedeapsă ia meciul Aurul | 
Brad-FC Paroșeni - Vulcan (Juniori). Arbitrii Silviu Medrea- | 
Simeria și Andrei Csiki (Deva) se rețin 2 etape pentru . 
nnnrn7ontpra fa marin! FC Har-ia Drăcfia-Minari// / h/f*7£>ni ■
Simeria și Andrei Csiki (Deva) se rețin 2 etape pentru 
neprezentare ia meciul FC Dacia Orăștie-Minerui Livezeni 
(Juniori).

Arbitrul Răzvan Avram-Căian se reține o etapă pentru | 
semnalizări eronate la meciul Unirea Veței- Victoria Dobra. | 

I 
JRubrică realizată de Sabin CERBU
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După 1989 viața econo
mică, cândva înfloritoare, a 
cooperativelor meșteșugărești 
a cunoscut un permanent de
clin manifestat înainte ca re
gresul economic general din 
România să primească accen
te apocaliptice. Legată direct 
de nivelul de trai al clientului 
activitatea prestatorului de ser
vicii și-a diminuat permanent 
intensitatea ajungând astăzi în 
vecinătatea momentului de 
profit zero.

Cu această stare de fapt 
se confruntă și Cooperativa 
Meșteșugărească "Drum Nou" 
din Hunedoara, care, cu cele 
32 de unități ale sale, specia
lizate pe servicii de confecții 
tricotaje, marochinărie, încăl
țăminte și lenjerie, gustă din 
fructul searbăd al lipsei de co
menzi. Situația existentă este 
exprimată de dna Georgeta 
Felicia loja, președintele co
operativei, într-o propoziție 
fără echivoc: "Mai greu ca a- 
cum nu ne-a fost niciodată".

Interlocutoarea înregistrea
ză, de la an la an, o scădere a 
comenzilor, nici apropierea 

unor sărbători tradiționale nere
ușind să catalizeze creșterea 
vânzărilor. "Confecționăm di
ferite produse vestimentare sau 
de marochinărie pe care le des
facem prin diferite magazine din 
oraș. Față de anul trecut când 
de Paști am înregistrat o creș

"Mai greu ca acum nu ne-a 

fost niciodată"

tere considerabilă a vânzărilor, 
lumea cumpărând ca și cadou o 
poșetă sau un costumaș de hai
ne, în acest an se observă o 
stagnare fără precedent a volu
mului vânzărilor în această peri
oadă”, precizează dna loja. 
"Drum Nou" are încheiate, pen
tru acest an, contracte cu trei 
dintre cele mai mari unități mili
tare din județ pentru confec
ționarea la comandă de cos
tume militare. Aceste comenzi 
asigură activitatea pentru câ
teva din unitățile mai importante 
ale cooperativei. Din păcate în 

lipsa unui buget aprobat armata 
nu poate plăti încă așa că intra
rea veniturilor pe această filieră 
mai așteaptă. Lovită puternic de 
o concurență "a second-hand" - 
ului, care oferă produse vesti
mentare la prețuri cu un ordin de 
mărime mai mic, de capcana 

unui anume conservatorism al 
modelelor, cooperativa mește
șugărească speră ca clienților 
să nu le scape faptul că atuul 
principal pe care contează pro
dusele cooperativei este calita
tea materialelor care stau la 
baza producției. "Materialele 
folosite la confecții sunt căutate 
expres ca să corespundă din 
punctul de vedere al calității, iar 
materialul din care se confec
ționează poșetele sau alte re
pere de marochinărie este ga
rantat piele. Chiar dacă la pro
dusele pe care le facem micro- 

serie avem modele clasice eu 
zic că meseriașii noștri pot 
executa, la comandă, orice 
model care face acum furori 
la prețuri mai mici decât oferă 
magazinele de lux în dome
niu", precizează dna loja. La 
fel ca orice operator econo
mic și cooperativa "Drum 
Nou" se confruntă cu crește
rea costului utilităților publice. 
Față de 1996 cheltuielile cu 
apa, canal, energie electrică, 
gaz au crescut la "Drum Nou" 
cu peste 30u la sută. în aces
te condiții extrem de nefavo
rabile chiar și o comandă de 
confecții, în lohn, este bene
fică pentru conservarea pul
sului activității. în prezent 
cooperativa se află în nego
ciere cu un partener italian 
interesat într-o colaborare de 
producție la Hunedoara. Da
că această colaborare va re
uși, ne spune dna loja, a- 
cesta va fi un bun prilej pen
tru a ne desăvârși dotările pe 
care le avem prin cumpăra
rea unor mașini speciale care 
să asigure tipul de lucrări 
cerute de partener.

"PROVINCIA CORVINA"
Marcând debutul în cursul 

anului trecut, fondată fiind de 
Eugen Evu, "revista de lite
ratură a Hunedoarei (sub e- 
gida Uniunii Scriitorilor din 
România)" - PROVINCIA 
CORVINA - a ajuns la cel de
al cincilea număr (apărut în 
luna martie). Finanțată de 
Consiliul municipal Hune
doara și editată de "Sigma 
Plus" Deva, revista oferă și-n 
acest număr un conținut bo
gat în proză, poezie, eseu, 
interviuri, arte plastice și cro
nică literară.

Primele pagini ale publi
cației semnalează prezențe 
hunedorene la diverse mani
festări naționale și interna
ționale, urmate de cele con
sacrate generos poeziei (Iv 
Martinovici, loan și Eugen Evu, 
Paulina Popa, Ovidiu Băjan, 
Roxana Sicoe-Tirea și Ovidiu 
Mihăilescu (oaspeții "Provin
ciei"), Isabela Camelia Feneș 

(debut) ș.a. Proza scurtă dă 
culoare conținutului literar, din 
care nu lipsesc "teatrul de 
hârtie" al lui Tiberiu Dîscă și, 
așa cum aminteam, eseuri 
semnate de Victor Isac, Ion 
Doru Moldovan și Mircea Moț. 
Cel puțin interesant și plin de 
savoare se dovedește 
"pseudo-dicționarul totalitar" al 
Ecaterinei Argila, ce are ca 
subiecte în acest număr "du- 
plicitar-complicitar" două cu
vinte din dicționarul demonic al 
derizoriei noastre conviețuiri e- 
nergizate, repotentate de alte 
și alte ținte, cele ale medio
crității conviețuirii sociale, co
munitare, în anii "omului de tip 
nou, ceaușist".

Sunt acestea doar câteva 
dintre reperele unei prime 
lecturi a celor 16 pagini ce 
alcătuiesc ultimul număr al 
revistei "Provincia Corvina" 
pe care cititorii sunt astfel 
invitați să o răsfoiască.

IINiciodată sa nu spunem ca-i prea mult
Despre isprăvile și ecourile 

de care mesageri autohtoni la 
diferite niveluri se fac "vinovați" 
în deplasările peste hotare s-a 
tot pomenit în presa locală la 
vremea cuvenită.

De când orașul maghiar 
Szombathely s-a înfrățit cu mu
nicipiul de pe Cerna, ansamblul 
folcloric "Hațegana" al Casei de 
cultură hunedorene a fost pre
zent de fiecare dată la Festivalul 
internațional de folclor desfă
șurat anual în localitatea amin
tită. Dincolo de aprecierea gaz
delor, argumentată de reînnoi
rea invitației de participare, an
samblul hunedorean și-a câști
gat și alți admiratori, chiar din 
rândul formațiilor prezente la

în oaza plină de vegetație 
abia înmugurită, departe de 
tumultul orașului, joaca copiilor 
din curtea grădiniței inundă 
împrejurimile cu zburdălnicia 
ei.

Curiozitatea și ineditul ne- 
au împins pașii spre una dintre 
cele două grădinițe care se află 
în cadrul aceleiași clădiri. Ne 
oprim la Grădinița "Prichindel"; 
nu tocmai din întâmplare, ci 
fiindcă "regimul" acestei unități 
preșcolare e oarecum insolit în 
peisajul de gen (asemănător 
Grădiniței Ecumenice de pe 
lângă Biserica Romano-Cato- 
lică). Este vorba despre alter
nativa învățământului preșcolar 
de stat, respectiv de o grădiniță 
particulară, ce reprezintă prin
cipala activitate a S.C. "Pri
chindel", condusă de dna edu
catoare Silvia Mureșan. înfiin
țată cu cinci ani în urmă, gră
dinița funcționează acum la 
capacitatea maximă pe care i- 
o permite spațiul închiriat, nu
mărând 40 de copii cuprinși în 
două grupe. Programa și pla
nul didactic urmând criteriile 
proprii învățământului preșco
lar de stat, specificul grădiniței 
ar fi dat de felul în care aceasta 
se preocupă și răspunde pre
tențiilor solicitantilor. în contulV 1 - _ 

festival. Printre acestea se nu
mără grupul folcloric italian "La 
Brianzola", din Olgiate Molgora, 
care, în urma evoluției "Hațe- 
ganei" la ediția precedentă, a 
lansat acesteia invitația de a parti
cipa curând la un alt festival de 
gen în Italia, în perioada 1-5 iulie. 
Actuala ediție a manifestării de la 
Szombathely (desfășurată în peri
oada 11-16 martie) a rămas și ea 
cu... "urmări": ansamblul nostru 
este din nou invitat, de această 
dată, la festivalul berii ce are loc 
în luna august la Zrenjanin, în 
Iugoslavia.

Luând în considerare și ase
menea aspecte (printre cele mai 
recente), dl Nicu Ghiorghioni, 
directorul Casei de cultură, părea

taxei de 85.000 de lei pe lună, 
copiilor le sunt asigurate rechi
zitele și materialele necesare. 
Pe lângă acestea, ne spune 
dna directoare Mureșan, ei 
beneficiază de 5 ore de limba 
engleză săptămânal; au la dis
poziție, de asemenea, instruc
tor de dansuri populare și pro
fesor de desen.

"Tot ca o consecință a spe
cificului grădiniței, consider că 
atunci când e cazul ne putem 
asuma o mai mare libertate în 
instruirea și educarea copiilor; 
mă refer în special la adap
tarea programei în funcție de 
nivelul lor de dezvoltare psiho- 
mentală, ținând seama și de 
faptul că provin practic din toa
te mediile sociale", menționea
ză interlocutoarea noastră. 
Toate acestea presupun, desi
gur, și o bază materială cores
punzătoare. Deocamdată, la 
Grădinița "Prichindel" ea e ac
ceptabilă, nu însă pe măsura 
cerințelor.

Ar fi doar unul dintre moti
vele pentru a continua efor
turile începute acum câțiva ani, 
într-o activitate al cărei profit se 
oglindește în primul rând în 
pregătirea copiilor pentru școa
lă și, de ce nu, chiar pentru 
viață. 

cu atât mai mâhnit de atitudinea 
celor care denigrează folclorul 
autohton. Constatarea a fost 
posibilă nu cu mult timp în urmă, 
cu ocazia unui spectacol la care 
invitați ai instituției din 
Hunedoara au fost "Ambasadorii 
prieteniei" din SUA; momentul 
final aparținând dansatorilor 
hunedoreni, aproape jumătate 
dintre spectatorii prezenți (în 
majoritate tineri, e-adevărat) s- 
au ridicat și au părăsit sala, 
huiduindu-i pe cei de pe scenă. 
Asta în condițiile în care la 
Szombathely, spre exemplu, 
unde "Hațegana" a evoluat timp 
de o oră, nici unul dintre cei 500 
de elevi (spectatori) ai liceului 
agricol din localitate n-a recurs 
la un asemenea gest; și în con
dițiile unui oraș care "știe prețui 
cum se cuvine tradițiile nea
mului".

Și dacă pe plan local, nu de 
puține ori, au fost voci care au 
acuzat excesiva preocupare a 
Inspectoratului de Cultură al 
județului pentru folclor, inter
locutorul nostru este de părere 
că ar trebui ca "niciodată să nu 
spunem că-i prea mult"...

Albinele nu au încetat să fie harnice
Magazinul administrat de 

dl Ion Isăilă situat, discret, în 
apropierea clădirii primăriei 
drn Hunedoara, este polul co
mercial al Cercului apicol din 
localitate. în micul spațiu co
mercial, găzduit de o clădire 
ce flirtează cu pulsul străzii de 
la înălțimea unui secol, sunt 
prezentate, într-o multitudine 
de forme, roadele muncii albi
nelor. Și e impresionant câte 
pot să facă albinele pentru 
om. începând de la produse 
cu caracter curativ cum ar fi 
propolisul - spray sau ames
tecat cu miere - lăptișor de 
matcă sau noul preparat "Her
cules" , un amestec de miere, 
polen și cătină care energi- 
zează organismele supuse 
unor eforturi deosebite, întâl
nim pe rafturi diferite produse

pe cap de Secuilor
în Hunedoara, fondul de 

carte al Bibliotecii Municipale a 
ajuns să numere în prezent 
82.000 de volume, adică aproxi
mativ o carte pe cap de locuitor, 
după cum aprecia dna Marcela 
Herban, directoarea instituției.

Față de anul trecut, zestrea 
de cărți s-a îmbogățit cu 3300 
de volume, dintre care 900 fac 
parte din colecția donată de dl 

t prof. Victor Isac. Deși numărul

cosmetice, șampon, creme, 
loțiuni, apă de gură, toate 
preparate pe bază de pro
polis, miere sau lăptișor de 
matcă. Magazinul se adre

In duda chinuitei tranziții,
t •

sează nu numai consuma
torilor de "efecte" apicole ci și 
producătorilor. Apicultorii pot 
găsi diferite unelte specifice 
acestei activități, precum și 
medicamente de uz veterinar 
pentru vindecarea unor boli 
specifice albinelor. întreaga 
marfă poartă marca Combi
natului Apicol București-Bă- 
neasa, al cincilea ca mărime 
din Europa în clasa lui. Singu
rul și cel mai vândut produs al 

acestor achiziții nu pare impre
sionant, ținând seama de prețul 
unui exemplar (mai ales unul de 
calitate), suma alocată de Primă
ria locală a fost totuși destul de 
generoasă - 27 de milioane de lei.

Cea mai recentă intrare de 
carte, în valoare de 7 milioane de 
lei, precizează dna bibliotecară 
Ana Segatto, a cuprins în principal 
literatură pentru copii (eviden- 
țiindu-se cărțile din remarcabila

magazinului, aprovizionat lo
cal, este mierea. "Se face 
simțită o diminuare în zonă a 
numărului de apicultori, ne 
spune dl Isăilă. Totuși, prin 

intermediul Cercului apicol se 
păstrează legătura între ei și 
se încearcă atragerea de noi 
membri. în perioada octom
brie - aprilie, sub coordonarea 
dlui Vlaicu Gheorghe din Jo- 
sani, proprietarul a peste 170 
de stupi și conducătorul cer
cului, se organizează lunar 
cursuri apicole unde participă 
și tineri stupari dornici să-și

Pagină realizată de Georgeta B1RLA, Adrian SĂLĂGEAN

Aspect oe la lansarea celui mal recent volum 
semnat de profesorul hunodorean Victor Isac 

Foto Eduard CHiROiU

colecție "Povești în imagini 
mobile" a Editurii Colloseum Bu
curești), beletristică, medicină, 
precum și mult solicitatele cărți 
de calculatoare. De altfel, litera
tura tehnică, de specialitate, 
rămâne printre cele mai cerute 
de către cititori; cum însă deo
camdată aceasta e insuficientă 
la secția de împrumut, amatorii 
se pot informa în acest sens în 
cadrul sălii de lectură a bibliotecii.

perfecționeze abilitățile". Mân
dria de comerciant a dlui Isăi- 
lă este aceea că față de con
curența care se face simțită tot 
mai pregnant în Hunedoara 
prețul produselor apicole din 
magazinul său este cel mai 
scăzut. Un aspect extrem de 
important este cel al calității 
produselor oferite. "Față de 
ceea ce se oferă în piață sau 
în alte magazine, la noi se 
asigură maximum de calitate, 
certificată de fabrică, a produ
selor. De exemplu în cazul 
propolisului concentrația noas
tră este de cca 35 la sută, în 
comparație cu flacoanele care 
se vând la piață în care soluția 
nu depășește 10 la sută pro
polis", precizează dl Isăilă.



In spatele comunicării 
se află întotdeauna oamenii.
r

170 de ingineri, specialiști în telecomunicații, știu că fiecare secundă a 

convorbirilor tale este importantă pentru tine. De aceea, 24 de ore pe zi, ei 

lucrează ca să-ți asigure comunicarea în cele mai bune condiții.

Noi toți putem

comunica în rețeaua

(ffi
Gsin

CONNEXGSM 

datorită Iot. Și dacă în 

fiecare zi ne așteptăm 

să fie și mai bine - 

este și datorită lor.

Pentru ei Marea Conexiune înseamnă stăpânirea tehnologiei. Ei dețin

controlul Marii Conexiuni.



10 APRILIE 1998Cuvântul liber

• Vând teren intravilan. In
formații Romos nr. 75. Tel. 
218802 (3338)

• Vând apartament 2 camere, 
zonă centrală, 4 focuri gaz. Tel. 
058 861498 (3144)

• Vând apartament mobilat, 
2 camere, Gurabarza. 656251, 
656425 (3229)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, etaj 1, boxă, 
bucătărie, baie faianțată, tele
fon, cablu, zona pieței Deva. Tel. 
217040 (3234)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate, parter, zona 
Dorobanți. Tel. 223280 (3315)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, Deva. Tel. 626441 
(3330)

• Vând casă, anexe, în Bră- 
nișca. Informații sat Rovina, nr. 
36 (3317)

• Vând casă, zonă centrală, 
grădină, anexe. Deva, tel. 
625707 (3319)

• Vând sau schimb aparta
ment două camere, etaj 1. Tel. 
627836 (3320)

• Vând casă cu grădină,. 
Cristur. Tel. 229565 (3321)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 3,str. Eminescu, Deva. Tel. 
216723 (3057)_

• Vând casă Luncoiu de Sus 
nr. 35. Tel. 013122941 (3337)

• Vând Fiat Uno, înmatriculat, • Vând mașini înghețată, 
1900 cmc, benzină, defect, ieftine, italiene și germane. Tel. 
Informații la tel. 226149 (3391) 059 341639 (40866)

SC DECEBAL SA DEVA (Industria cărnii Hunedoara)
cu sediul în Deva ,str. Piața Unirii nr. 8 , jud. Hunedoara organizează :

!

a) licitație publică cu strigare conform Ordonanței de urgența nr.88 / 1997 , aprobată 
prin Legea nr.44/1998 și a Normelor metodologice aprobate prin HG nr,55/1998 , 
pentru vânzarea următoarelor active:

Denumirea activului Adresa 

activului

Obiectul de 

activitate

Prețul de pornire al 

licitației(mii lei)

1 .Complexul zootehnic și

Centrul de preluări animale

Hațeg

loc. Hațeg

str.Rîu Mare

rir.27

în

conservare

12802869

2. Abatorul Vulcan loc.Vulcan

str.Abatorului

in 

conservare

19459

3.F-ca veche de preparate din 

came Petroșani

loc.Petroșani 

str. George 

Enescu

în

conservare

359358

b) licitație publică cu oferte închise în plicuri sigilate (cu plata în rate), în aceleași 
condiții legale (Legea nr.44/1998 și HG nr.55/1998) pentru activuil:

Denumirea activului Adresa 

activului

Obiectul de 

activitate

Prețul de pornire al 

licitației(mii lei)

4.F-ca veche de conserve din 

came Deva

loc.Deva nr.20

str.I.L.Caragiale

în

conservare

2617614

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul suportat de cumpărător .
Licitația va avea loc pe data de 30 aprilie 1998 orele 10 la sediul SC DECEBAL SA Deva.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de a doua ședință a licitației pe data de 

8 mai 1998 la aceiași oră și adresă.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost (25000 lei/activ) zilnic de la sediul 

societății comerciale între orele 8-11.
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se pot obține de la ing.Bulea Romus la tel 

054211760 int.38 sau 054212237,054213322,054233713.
Pentru participare la licitație ofertanții vor depune la sediul societății până în ziua licitației ora 9 

documentele prevăzute de legislația în vigoare , precum și dovada achitării contravalorii dosarelor de 
prezentare.

Participanții la licitație vor depune la caseria societății sau în contul bancar 305520101 BCR Deva 
taxa de participare 2000000 lei pentru fiecare activ și vor face dovada consemnării la dispoziția societății 
comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activelor este inclusă în prețul de pornire a licitației, mai puțin în cazul 
activelor de la pct. 2 și 3 pentru care urmează să se procedeze conform prevederilor legale în vigoare.

• Vând apartament 2 camere, 
multiple îmbunătățiri și mobilă 
tineret, din lemn de brad. Tel. 
214260 (3062)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral. Tel. 220657 (3061)

• Vând ultracentral Brad, 
casă, curte, toate facilitățile. Tel. 
651042 (2783)

• Vând ARO Diesel 243, 
motor Brașov, fabricație 1985, 
Homorod, comuna Geoagiu, 
jud. Hunedoara, familia Vasile, 
preț negociabil (3411)

• Vând apartament 4 camere, 
confort 1 .telefon și garaj, în Deva 
sau schimb cu apartament 2 
camere și alte variante se
rioase. Tel. 627011.

• Casă mare, de vânzare în 
comuna Toplița, tel. 056/ 
320336, sau la Alimentara, 
Toplița. (3518)

• Vând apartament 3 camere 
, zonă centrală, Hunedoara, 
negociabil, tel. 054/721816 
(3512)

• Vând Dacia break, fabricație 
1993. Tel. 260712, după ora 16 
(3324)

• Vând avantajos tractoare U 
650. Deva tei.094 515446, 094 
511956 (3060)

• Vând Cielo avariat,preț 20 
milioane lei. Relații la tel. 054/ 
711752, 092/227592 (3508)

• Vând Dacia 1300, fabricație 
1980, preț 10.000.000, tel. 
738190 (3519)

• Vindem motoferăstraie, 
motocoase, minigatere Stihl 
Germania, scule electrice de 
mână și generatoare de curent 
- Bosch, compresoare, hidro- 
foare, pompe Electra Bekum. 
Informații Deva, b-dul De- 
cebal, b.l, parter, Brad, str. 
Avram lancu, bl.43, parter, sau 
la tel/fax 054 230613 (2676)

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

• Vând 486/66, monitor color, 
540 HDD, 3500000 și impri
mantă nouă 650000. Tel. 
260393 (3219)

• Vând remorcă auto 500 kg. 
Tel. 227068 (3238)

• Vând două biciclete semi- 
cursiere, damă și bărbătească, 
preț convenabil. Tel. 213822 
(3146)

• Vând chioșc aluminiu 24 
mp și dozator 6 capete. Si- 
meria.Biscaria 80.

• Vând malaxor pâine, ma
șină franzelat, divizat și rulotă.Inf. 
tel. 621762, 216963.

• Vând rulotă import amena
jată pentru comerț, mașină de 
înghețată trifazică, cu defec
țiune ușor de remediat, mașină 
de uscat rufe, mașină de făcut 
clătite. Informații Deva tel. 
212057, sau 094 561810 
(3309)

• Vând 20 familii albine. 
Simeria, A, Vlaicu, nr. 55 (3322/ 
23)

• Vând pianină Barthol. Vând 
cabană (baracă) 3,5/4,5. Tel. 
214499 (3059)

• Vând chioșc aluminiu, 15 
mp, 22 milioane lei, negociabil 
sau schimb cu mașină transport 
marfă. Tel. 713620 (3355)

• Vând stupi Hațeg, tel. 
770996, str. M.Eminescu, 86, 
lezan. (2585)

• Vând 100 litri vin alb Riesling, 
6000 lei/litru. Sîntuhalm nr. 92, 
620463, 058 862948 (3063)

Aveți faina din grâu 

încolțit? Avem soluție din 

import. Tel. 054/217681.

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

• Cumpăr cupoane agri
cole. Relații la tel. 054/711238, 
după ora 16. (3508)

• Vând mașină înghețată, 
Germania și casă, două nivele, 
două garaje, curte. Informații tel. 
724820 (3517)

• Vând pianină Stingi Origi
nal, placă bronz, tel. 716216 , 
711841 , după ora 16 (3510)

• Vând combine Jon Dear și 
New Holand , masa de 3 m, 
stare perfectă, preț avantajos. 
Informații Nalați, nr.4 (2586)

PIERDERI

• Pierdut câine alb, blană 
mare, mascul, nume - Snoi, 
oferim recompensă. Tel. 
219232 și 211041 (3056)

• S.C. Bradul Comimpex, 
pierdut ștampilă firmă. O declar 
nulă (2785)

iSCHIMBURI DE
LOCUINȚE

• Schimb apartament 2 ca
mere, ultracentral, decoman
dat, etaj 1, cu apartament 3-4 
camere. Tel. 217571 (3386)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu 65 mp. 
Soimuș, nr. 256 (3328)

• închiriez spațiu 80 mp 
pentru amenajare birouri, cabi
nete, depozit en gros etc., vad 
comercial. Simeria Șoseaua 
Națională, nr. 21, tel. 260052 
(3058)

OFERTE DE 
SERVICII

• IMPORTANT! Doriți filmări) 
video, fotografii și invitații 
pentru nunți, botezuri, alte 
ocazii la cele mai mici prețuri. 
Apelați cu încredere la profe
sioniștii studioului FOTO- 
VIDEO (Aurel Anca, Hațeg, str. 
Progresului nr. 1, tel. 770367, 
770735). 

• Gero LTD intermediază 
contracte în străinătate - minerit, 
industrie. Tel. 620548, b-dul N. 
Bălcescu, bl. 24 A, sc. A, ap.1 
Deva (3237) (3301) 

• Primăria comunei Burjuc 
anunță închirierea pășunii 
comunale, prin licitație publică, 
în data de 14 aprilie 1998, ora 
10. (3327)

• S.C. Orăștietrans SA Orăștie 
convoacă adunarea generală a 
acționarilor în data de 10 aprilie 
1998, ora 10, la sediul societății 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Raportul comisiei de cenzori. 2. 
Raport explicativ privind desfă

șurarea activității economico- 
financiare înregistrată de SC 
Orăștietrans SA Orăștie, jud. 
Hunedoara, pe anul 1997. 3. 
Aprobarea bilanțului contabil al 
contului de profit și pierderi pe 
anul 1997. 4. Aprobarea bu
getului pe anul 1997. (3410)

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995,SC Semaco SRL 
Deva anunță începerea demer
surilor pentru obținerea acor
dului de mediu pentru spațiul 
comercial din str. I. Creangă, bl. 
29, garaj, nr. 16. Eventualele 
sesizări se depun la sediul APM 
Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25. 
(3336)

COMEMORĂRI

• Nimic nu poate stinge dorul 
și durerea din sufletele noastre 
și acum la 4 ani de la tragica 
despărțire de draga noastră 
soție, mamă și bunică, cea care 
a fost

MARIA GOLEȘIE
din satul Fintoag. Soțul Aurel, 
copiii Aurel, Lelica, ginerele loviță, 
nora Neli, nepoții Florin, Romică, 
nepoatele Angelica, Simona, 
Angelica,noi toți mergem la 
mormântul tău rece să-l udăm 
cu lacrimile noastre. Dumnezeu 
săte ierte și să te odihnească în 
pace ! Familia (2977)

• Se împlinesc șase săp
tămâni de la dureroasa des
părțire de iubita noastră mă
tușă

IRINA CORNOC
Comemorarea sâmbătă, 

11 aprilie, ora 10, la Biserica 
din str. Eminescu. Veșnică 
pomenire. Familia Supuran 
Sorin. (3302)

• Elvira, Nicu, Sia cu a- 
ceeași durere în suflet anunță 
parastasul de pomenire a celor 
dragi lor,

IOAN MACAVEI (NELU)

Și

EUGEN MACAVEI (GELUCU),

sâmbătă, 11 aprilie 1998, ora 
11,30, în Cimitirul Ortodox din 
str. Eminescu, Deva. (3335)

• Veșnic nemângâiați come
morăm împlinirea a 15 ani de 
la tragica dispariție a celor 
care au fost

IOAN MARCU
Și

ing.FRANCISCZOLTAN 
PETRUȚESC

Dumnezeu să-i odihnească 
în pace! Familiile. (3341)

• Nimic nu poate stinge dorul 
și durerea din sufletele noastre 
nici acum la 6 luni de la des
părțirea de dragul nostru soț, 
tată și bunic, cel care a fost

BORIS TOLOCICĂ
Parastasul de pomenire va 

avea loc sâmbătă, 11 aprilie 
I998, la Biserica Ortodoxă din 
Simeria. (3334)____________

• Se împlinesc douăspre
zece luni, lungi și grele, de când

ANA-FLORINELA
s-a săvârșit'și a pășit în cele 
veșnice, lăsând în urma ei o 
familie deznădăjduită, care îi 
caută și acum prezența. Tre
cerea ei în neant, ca o stea 
căzătoare, a marcat, prin 
destinul ei trist, deopotrivă, pe 
rude, vecini, colegi și prieteni, 
copleșindu-i. Va rămâne etern 
în inimile și mintea tuturor, 
aceeași fată blândă, veselă și 
surâzătoare.Slujba de po
menire va avea loc sâmbătă, 
11 aprilie 1998, ora 12, în 
Biserica din Cimitirul Ortodox 
ain str. Eminescu, Deva. Doc- 
tor Pisel. (3331)

DECESE

• Familiile Szitar Emil și 
Mărginean Petru sunt alături 
de domnul director Ovidiu loan 
Muntean în momentele grele 
ale despărțirii de mama sa

CORNELIA MUNTEAN
Sincere condoleanțe. 

(3345)

• Familia Almășan Solo
mon din Zdrapți mulțumește 
tuturor celor care au împărtășit 
durerea și regretă pierderea 
fiului drag, soțului iubit și 
tatălui bun

I0AN ALMĂȘAN (NELU)

fost pădurar la Ocolul Silvic 
Brad, decedat la numai 40 de 
ani, în data de 6 aprilie 1998, 
după o grea suferință. (3346)

• Cu adâncă durere familia 
dr. Zeller anunță încetarea din 
viață a celui care a fost

ZELLER DEZIDERIU
tată, bunic și străbunic, om de o 
mare noblețe sufletească, bună
tate și omenie. Corpul neînsu
flețit este depus la Capela 
romano-catolică din Deva. în
mormântarea are loc azi, 10 
aprilie, ora 13. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (5110)

• Suntem alături de dl. Ovidiu 
Muntean în durerea pricinuită de 
moartea mamei sale. S.C. 
Comera SRL Arad. (5114)

• Familiile loan Ovidiu 
Muntean și Virgil Popovici 
mulțumesc rudelor, prietenilor, 
cunoscuților, colegilor, care au 
fost alătpri în momentul con
ducerii pe ultimul drum a celei 
care a fost o soție, mamă, 
soacră și bunică deosebită,

CORNELIA MUNTEAN

Dumnezeu s-o odihnească! 
(5116)
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intr-o perioadă în care prețurile URCĂ și URCA și 

URCĂ NOI avem curajul să le CObOlâm.

Izvorul Minunilor 

Frutti Fresh 
American Cola 

Biirger

REDUCERI DE PREȚ
9

Z Scandic Pop

Polar

în toate magazinele Elvila, 
pentru modelele de mobilă 

ale anului trecut, 
reduceri până la 50%

I
I
I 
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TRANSILVANIA GENERAL
IMPORT - EXPORT 

prin depozitele sale din toata țara

Jamaica

Pinguin

Tanita

Draculina

CONS TOMMY" S.C.S. HUNEDOARA

298x240x190 mm 
298x120x190 mm 
240x120x60 mm 
0,5 m/m
0,5 m/m

3200 lei/buc. 
2500 lei/buc.

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

Produce și livrează următoarele produse:
Bolțari zgură
Bolțari zgură
Cărămidă zgură
Burlane din tablă zincată
Jgheaburi din tablă zincată

Societatea execută lucrări de construcții, instalații sanitare, termoficare, 
reparații instalații electrice, paratrăsnete, împămăntări, 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 
I cel Mare, nr. 1 (bloc TERMOREP)
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S.C. COMAT S.A. Deva
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urează tuturor partere- 
ritor de afiaceri, acțiora- 
ritor ți satariațitor soaie- \ 
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ii-,. 1 tete sărbătoriate Pațtetui, \ 
wfr rruttă sănătate, fiericire ți ' 

prosperitate atituri de cei ' 

draipi.
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Vă oferă în perioada
1-30 aprilie: 

Importantereduceri de prețuri 
la toate produsele!

Vreau!
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ELVILA
Universul tdu interior

Oferta este valabilă 
pentru mobila tip:

bibliotecă, bar, 
comodă, obiecte sanitare, 

gresie, faianță
Nu pierdeți ocazia de a cumpăra 

100% calitate Elvila la jumătate de preț!
Deva: Magazin - B-dul Decebal bl. 111 Complex Romarta-et. 1. telefon: 054/23282-1.

Depozil - Str. Apuseni nr.l, lelefon: 054, 2.30912; Orăștie: Magazin - Str. Armatei nr. 1. telefon 054, 612 i5_;
Hunedoara: Magazin - B-dul Traian nr.2; Brad: Magazin - Str. Cuza Vodă nr. 12

— .... - —
Cooperația de consum

Achiziționează melci vii din specia Helix 
POMATIA, prin toate unitățile comerciale ale 
cooperației din județul Hunedoara. Diametrul 
cochiliei trebuie să fie cuprins între 28 și 38 mm.

----------------------- -- —x

w ~ S.C. ALUMINIU COHF SRL 
CONFECȚIONEAZĂ Șl MONTEAZĂ 

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

geamuri termopan și geamuri colorate 
(în masă sau reflectorizante) 

tavane false
Adresa: str. Plevnei, nr.14, Deva 2700. 

. Tel/fax: 054/250531.

!S.C. APROTERRA S.A
Asigură orice cantități de îngrășăminte cu plata 

prin instrumentele de decontare cunoscute și prin 
cupoane agricole.

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

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

K-
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■ OLTCHIM - Rm. Vâlcea, fiind distribuitor al acesteia. 

Livrarea se face la prezentare, având stoc 
asigurat, en gros și en detail.

Pentru această acțiune căutăm distribuitori și 
remizieri din județ.

I
I
I
1

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

iu OR’CF OCAZIE:
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PRIETENUL RECOLTELOR SĂNĂTOAS

PRIETENUL RECOLTELOR SĂNĂTOASE

Fel: 058/711.528, 056/351.602

Nu mai pierdeți bani! 
Aprovizionați-vă acum cu erbicide, 
fungicide, insecticide de la ALCEDO 
S.R.L., distribuitor al OLTCHIM S.A. 
și al celor mai importanți producătoi 
de pesticide din lume.

Avem soluția: 
împotriva celor mai diverși dăunătoi 
din agricultură și pomicultură. 
Pentru tot timpul anului, în toate 
fazele de evoluție a recoltelor.

ALCEDO primește 

cupoane agricole în 
schimbul pesticidelor livrate.

40

Vă năpădesc buruienile, gândacii? 
Aveți probleme cu pomii? Doriți 
culturi sănătoase și recolte mari?

Perfecțiune în colita



• TELEVIZOARE COLOR • RADIOCASETOFOANE ȘI COMBINE MUZICALE • FRIGIDERE, CONGELATOARE, VITRINE ȘI COMBINE 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 III

Calculatoare (PC) în orice configurație III PENTIUM 166,200,233,..., AMD, CYRIX,... 

Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme

GoldStar

1*3
gAcsti

0 îndesit

NUMAI 
PRIN

LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE
Magazine în jud. Hunedoara:

DEVA, ștr. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei! • tel. 213222
ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

/x
Firmă franceză cu filiala în Orăștie, specializată în 

produse electrocasnice, cu o cifră de afaceri de 5 
miliarde lei anual, angajează:

RESPONSABIL DE FILIALĂ
care să aibă calități de leader, să fie dinamic și 

bun cunoscător al relațiilor comerciale:

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.

Condi
Vârsta maximă 40 ani
noțiuni de: management, marketing și Excel 
mobilitate geografică și agresivitate comercială 
Avantaje oferite: - renumerație: - fixă, foarte 

avantajoasă
- % din cifra de afaceri
- autoturism de serviciu
-servirea mesei la restaurantul firmei
Pentru informații sunați la tel. 094504369, 054/ 

242883, 054/241296, fax 054/247978
\_____________________________________________ 7

Scoate la licitație publică, pentru închiriere, 
spațiul situat în Simeria, str. A. 
lancu, nr. 20 în suprafață de 22 mp.

Licitația va avea loc în data de 24.04.1998, 
ora 10,00, la sediul societății din Simeria, str. 
1 Decembrie, bl. 103, parter.

Informații la telefon: 260935.

METROPOL S.A.
Companie Internațională de Asigurări si Reasigurări

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

• Agenția Petroșani, sir. 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!

Angajăm cioban jjjĂ
Sâmbătă, 11 aprilie, ora 16, la Căminul din 

Mintia va avea loc ședință pentru ocuparea 
postului de cioban în satul Mintia.

Relații suplimentare Ia telefon 620352, familia 
Podelean Petrică.

Agiressimne
Angajează pentru 

punctul de lucru din 
Deva tineri dina
mici, cu expe
riență în do-1

meniu, pentru 
funcția de agent 
comercial, pose
sor carnet de 
conducere cat. B, 
vârsta maximă 35 
ani.

Informații la tel: 
064/414061.
\______________________ /

SX.SCORMON COMPANY SRL 
HUNEDOARA

vinde la prețuri avantajoase, prin depozitele situate în 
Hunedoara, str. C-tin Bursan nr.l (centru vechi),

b-dul Dacia, nr.39, bloc 47 (Micro V) și Sîntuhalm stand 1, 
următoarele produse:

- PUI - 18.700 lei/kg 
-PULPE PUI-21.000 
-ARIPI PUI- 18.800 lei/kg
- FICAT PASĂRE - 23
- PIPOTE - 28.000 lei/ 
-TACÂMURI - 17.400

lei/kg
I»» !mP“t “"9™ 

kg-----------------------------
lei/kg Prețurile includ TVA.

- ULEI "FLORIOL"
- FĂINĂ "BL 55" ambalată la 1 kg
- CEAPĂ. CASTRAVEȚI, USTUROI, ROȘII, ARDEI
■ BANANE, PORTOCALE, LĂMÂI, GRAPEFRUIT, KIWI, STRUGURI

_______________ ' -.............J
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