
LUM IHA LUI 8 MARTIE
în fiecare an, ziua de 8 Martie 

aduce o undă de lumină pe 
chipul femeii. Lumină izvorâtă 
dinăuntrul ființei ei, din 
sensibilitatea și bunătatea fără 
margini pe care sufletul său le 
degajă. Lumină alimentată de 
bucuria și generozitatea celor 
din jur, iar florile sunt simbolul 
acestor trăiri. De aceea, e bine 

și firesc să nu obosim 
niciodată să oferim flori femeii 
măcar în această zi pe care 
timpul și concepțiile unora și 
altora n-au prăfuit-o. E bine să 
ținem la ceva și la cineva spre 
a nu uita că suntem oameni 
care gândim și simțim. De 
aceea, intr-o astfel de zi să 
uităm de griji, să dăruim și să 

ne dăruim, să evităm obscurul 
șl frământarea care ar putea să 
ne macine.

La Mu Iți Ani soții și fiice, 
mame și surori, colege, 
cunoscute, necunoscute. Florile 
și afecțiunea să vă înconjoare!

Minei BODEA
* * *
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Privind în oglinda 
bugetului

Câteva precizări ale președintelui 
Consiliului Județean

f

Au apărut recent în presă opinii divergente ale 
factorilor locali (respectiv Primăria municipiului Deva 
prin vocea primarului Mircia Muntean) și județeni 
(Consiliul Județean) cu privire la câteva subiecte de larg 
interes pentru cititorii cotidianului “Cuvântul liber”, 
respectiv bugetele locale și cel județean, cu reflectare 
în continuarea activităților investiționale la Teatrul de 
Estradă din Deva și la drumurile județene și comunale. 
Este de dorit elucidarea acestora, în care scop îl avem 
astăzi interlocutor pe dl GHEORGHE BARBU, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara.

- Ce trebuie știut despre 
bugetele județean și locale în 
conformitate cu Legea 
finanțelor publice locale și 
Legea bugetului de stat pe anul 
1999?_

- încă o dată precizez și 
sper să fiu bine înțeles de către 
toți cititorii cotidianului județean 
“Cuvântul liber" că prin atribuțiile 
legale ce îi revin, președintele 
Consiliului Județean apără 
interesele tuturor cetățenilor 
județului Hunedoara. Este 
absolut normală o astfel de 
atitudine nepartinică în situația 
bugetelor locale din acest an, 
luând însă în calcul și situația 
acelor primării care se 
confruntă în anul 1999 cu 
restricții bugetare deosebite. 
Astfel de cazuri întâlnim, din 
păcate, în peste 50 de unități ale 
administrației publice din teritoriu.

La nivelul Consiliului 

O De azi, sâmbătă, din nou 
pe stadioane!

Sâmbătă, de la ora 11, se dă startul în returul 
Campionatului Diviziilor A, B și C la fotbal. La Deva, 
spectatorii, susținătorii echipei Vega, au prilejul să 
urmărească un joc important pentru cele 2 echipe 
de la polurile opuse ale clasamentului, FC Bihor locul 
4 și Vega locul 15. Bihorenii vizează promovarea în 
timp ce gazdele doresc să părăsească zona 
periculoasă a retrogradării. Elevii lui Romică Gabor 
sunt pregătiți să abordeze acest meci cu gândul la 
victorie. Sperăm ca noile achiziții ale devenilor ce 
vor fi introduse pe teren să aducă pulsul necesar 
de angajament, incisivitate și eficiență pe tabela de 
marcaj. Sigur, și băieții lui Balint vin deciși să plece 
victorioși. Deci, meci mare la Deva și gazdele speră 
ca simpatizanții echipei să vină în număr cât mai 
mare la stadion să-și susțină favoriții.

Și la Certej se așteaptă o afluență mare de 
spectatori: se desfășoară o atractivă partidă între 
două formații hunedorene ce se află în seria a lll-a 
a Diviziei C, între Minerul - ASA Aurul Brad, ce se

anunță a fi viu disputată. Corvinul Hunedoara joacă 
în deplasare la Inter Sibiu.

3 Fotbal pe micul ecran
în programul jocurilor de fotbal televizate dat 

oficial de Liga Profesionistă de Fotbal se prevăd 
următoarele transmisii:

Sâmbătă, ora 13,30, Gl. Bistrița - Dinamo 
(TVR2); ora 19,30 Steaua - Univ. Craiova (Antena 
1). Duminică, 7 martie, ora 15,30, Rapid - FC Argeș 
(TVR1).

O Expoziție canină
Stadionul "Cetate" din Deva găzduiește azi, 

6 martie a.c., expoziția Clubului Național al 
câinilor nordici. Publicul va putea admira peste 
70 de exemplare din România, Ungaria, Slovenia 
și Iugoslavia, care vor fi “vedetele" manifestării 
organizate de Asociația Chinologică din România 
și Clubul Național al câinilor nordici, cu sprijinul 
Asociației “Fidelius" din Deva. (G.B.)

O Farmacii de serviciu
în zilele de 6-7 martie va fi deschisă în Deva 

farmacia “Artemis", din bulevardul “Decebal", bloc 24.
La Hunedoara va funcționa farmacia “Aura-San", 

situată în Complexul “Dunărea", telefon 713166. (E.S.)

Județean nu poate fi vorba de 
o nerespectare a Legii 
bugetelor locale, în ceea ce 
privește cotele procentuale din 
impozitele pe salarii alocate CJ, 
pe de o parte, bugetului de stat 
și celor locale, pe de altă parte, 
pentru că în art.8, alin.3 din 
Legea 189/98 se precizează 
că: “Aceste cote pot fi 
modificate anual prin Legea 
bugetului de stat”. Deci 
procentele actuale propuse de 
lege, în funcție de situația 
socio-economică a unității 
administrativ-teritoriale, pot fi 
modificate prin Legea bugetară 
Intervenția președinților 
consiliilor județene pentru 
modificarea procentelor nu a 
fost realizată pe căi ocolite, cum

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

SINDICATELE - 
SENZORI ATENTI 
Șl PERMANENT! 
Al GUVERNULUI
La ședința de lucru pe 

luna februarie a.c., a 
Consiliului de Adminis
trație al Agenției Naționale 
de Ocupare și Formare 
Profesională, ținută la 
sfârșitul săptămânii 
trecute la sediul DGMPS 
Hunedoara, din Deva, ne-a 
fost remis spre atenție și 
publicare un comunicat de 
presă. Cele patru mari 
confederații sindicale din 
țară, ai căror președinți și- 
au pus semnătura pe 
comunicat (Bogdan luliu 
Hossu, Cartel Alfa, Pavel 
Todoran, CNSRL - Frăția, 
Dumitru Costin - BNS, 
lacob Baciu - CSDR), își 
expun etapele pregătitoare 
ale manifestării de protest 
concertat, la nivel național, 
din data de 15 martie 1999.

Considerându-se orga- 
nisme active și res
ponsabile ale vieții social- 
economice românești, 
cele patru confederații 
sindicale anunță că vor 
stabili de urgență lista 
comună de revendicări și 
calendarul manifestărilor 

proprii care să determine 
accelerarea procesului 
de dezvoltare generală a 
țării. Forma definitivă a 
acestora va fi adoptată la 
reuniunea comună a 
consiliilor de coordonare 
din data de 10 martie a.c. 
împreună cu ceilalți 
factori interesați 
(patronate, partide 
politice, specialiști), 
sindicatele vor participa 
la întocmirea unui proiect 
de program pe termen 
scurt, precum și a unui 
program de perspectivă, 
cu măsuri pe termen 
mediu și lung. Obiectivele 
urmărite prin aceste 
programe sunt: ridicarea 
nivelului de trai al tuturor 
categoriilor sociale din 
România, sporirea 
numărului locurilor de 
muncă, dezvoltarea unei 
economii sănătoase, 
asigurarea unui sistem, 
de securitate socială în 
țara noastră. Pentru

Dumitru GHEONEA 
(Continuare în pag. 2)

VREMEA
Vremea va fi în general 

instabilă și va continua să se 
răcească. Cerul va fi mai 
mult noros. Temporar vor 
cădea precipitații în toate 
regiunile țării. In zonele 
joase, acestea vor fi sub 
formă de ploaie, iar la deal 
și la munte vor fi mixte. 
Vântul, în general moderat, 
va prezenta intensificări 
temporare, iar la munte va 
sufla tare. Temperaturile 
maxime, în scădere, vor fi 
cuprinse între 4 și 12 grade 
iar cele minime se vor situa 
între 0 și 8 grade.
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Mesajul 
Prefectului 
Județului 
Huneduara 
cu prilejul 
Zilei Inter
nationale a 9 

Femeii
8 Martie este ziua care ne 

oferă prilejul de a ne exprima 
întreaga prețuire, atașamentul 
și dragostea față de cele care 
ne sunt mereu alături - mame, 
soții, fiice, prietene.

De Ziua Internațională a 
Femeii, conducerea Prefecturii 
județului Hunedoara transmite 
tuturor femeilor cele mai bune 
gânduri, cele mai sincere și 
calde urări de sănătate, 
fericire, împliniri de dorințe și 
speranțe, putere de muncă, 
liniște în suflet și în viață.

Prefect, 
Nicolae STANCA

r---------------------------------------------------------------------------------------------- s
Mă adresez Dumnevoastră, doamnelor și 

domnișoarelor, acum în pragul primăverii, cu 
ocazia Zilei Femeii, dorindu-vă multă sănătate, 

numai împliniri și realizarea tuturor aspirațiilor! 
Mircia MUNTEAN, 

Primar ai municipiului De va

8 Martie
Ziua femeii
Adresăm, cele mai sincere și curate 

gânduri, însoțite de urările 
noastre de bucurii și sănătate, pentru 

femeile cititoare, colaboratoare și 
distribuitoare ale ziarului Cuvântul liber.

Dorim tuturor domnișoarelor și 
doamnelor, cu prilejul zilei de 8 Martie, 
să aibă parte de zile senine, frumoase ca 
florile de primăvară, de fericire și 
prosperitate.

La multi ani!f

Cu ocazia zilei de 8 Martie, în sala mare a Prefecturii din Deva a 
avut loc un spectacol de muzică fi poezie dedicat Zilei Femeii.

In imagine corala “Orfeu” a Liceului de Muzică și Arte Plastice 
“Sigismund Toduță” Deva, dirijată de prof. Nicolae Icobescu. 

Foto: Traian MÂNU

IM ziua 
I®raaeii.

Adresându-le căldu
roase felicitări tuturor 
doamnelor și domni
șoarelor, invităm ia sediul 
PSM din Deva pentru a 
sărbători Ziua femeii pe 
membrele filialei județene 
a AFDR, duminică, 7 
martie, ta ora 11.

Mă adresez Dumnea
voastră, doamnelor și 

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

aspirațiilor!
Mă adresez și în 

acest an, Dumnea
voastră MAMELOR, 
SOȚIILOR și FIICELOR, 
cu aceleași calde 

sentimente de prețuire și 
un gând bun, alăturând 
un imens buchet de flori 
ale primăverii, frumos ca 
și sufletul FEMEII!

Gheorghe BARBU, 
Președintele Consiliului

Județean

BWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 55% 
X la 90 de zile - 53%
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răzbătuse greșit într-o recentă 
conferință de presă a primarului 
municipiului Deva. A fost o 
întâlnire oficială a președinților 
consiliilor județene cu celâ două 
comisii de specialitate ale 
Parlamentului României, unde s- 
au cerut alocări de fonduri 
suplimetare și nu s-a cerut o 
redistribuire procentuală în 
detrimentul vreunei unități admi
nistrative, cum iarăși, recent, 
afirma primarul Mircia Muntean.

- Care este situația Teatrului 
de Estradă din Deva? Este 
necesară preluarea acestui 
obiectiv de către Primăria Deva ?

- în legătură cu Teatrul de 
Estradă din municipiul Deva aș 
dori să fac câteva precizări. 
Consiliul Județean a solicitat 
acordul conducerii executive a 
Primăriei municipiului Deva 
pentru preluarea acestei instituții 
de cultură de către Primăria 
municipiului Deva, pentru că 
bugetul județean în condițiile 
actuale nu o mai poate susține. 
Discuția a fost purtată cu 
primarul și cu viceprimarul.

în sprijinul afirmațiilor și 
susținerii acestui punct de vedere 
al Consiliului Județean vine 
extrasul CF pentru respectiva 
instituție, unde la "înscrieri 
privitoare la proprietate", la nr.4, 
apare înscris: “Municipiul Deva, în 
întregime. Cumpărare 1906", iar 
la punctul 5: “Teatrul de Estradă 
Deva, drept de administrare". De 
asemenea, în “Legea privind 
proprietatea publică și regimul ju
ridic al acesteia”, la art. 11, pct. 1 și 2 
din Anexa publicată în Monitorul 
Oficial al României nr.448 din 24 
noiembrie 1998, se scrie în mod 
explicit care sunt categoriile de 
obiective ce intră în patrimoniul 
Consiliului Județean și conform 
art.III din aceeași lege se 
menționează și obiectivele ce se 
constituie în patrimoniul 
comunelor, orașelor și municipiilor. 
Citez din contextul aceluiași art. 111:

“Domeniul public local al 
comunelor, orașelor și municipiilor 
este alcătuit din următoarele 
bunuri: terenurile și clădirile în 
care își desfășoară activitatea 
consiliul local și primăria, precum 
și instituțiile publice de interes lo
cal, cum sunt: teatrele, bibliotecile, 
muzeele, policlinicile și altele 
asemenea".

Consiliul Județean, atâta timp 
cât a dispus de fonduri, a alocat 
sume considerabile Teatrului de 
Estradă, și doar un singur 
exemplu poate fi ultima investiție 
pentru spațiile de locuit din incinta 
teatrului, care s-au recepționat 
de curând.

De menționat că s-a dorit și 
se dorește din partea noastră 
cedarea în mod gratuit către 
Consiliul local Deva a acestui 
obiectiv, iar în acest caz nu 
primarul este cel care decide 
preluarea, ci Consiliul local prin 
hotărâre a acestuia.

Datorită bugetului dublu pe 
care îl are în anul 1999 Primăria 
municipiului Deva trebuie să-și 
asume responsabilitatea utilizării 
unui astfel de buget.

- Ce ne puteți preciza despre 
alocările bugetare pentru 
drumurile comunale și 
județene?

- Se cunoaște, cred bine, de 
către toți factorii administrației 
publice locale care sunt 
categoriile de drumuri pentru 
care Consiliul Județean alocă 
sume în scopul lucrărilor de 
investiții și de întreținere. Este 
vorba de drumurile județene și 
comunale. Nu de cele din interiorul 
unei localități, care sunt în 
competența bugetară a consiliului 
local respectiv.

Pentru susținerea afirmației 
de mai sus ne referim iarăși la 
lege. în extrasul din anexa "Lista

(Urmare din pag. 1)

susținerea acestor obiec
tive, sindicatele vor organiza 
o succesiune de manifestări 
comune, în teritoriu și în 
Capitală: mitinguri de pro
test, greve de avertisment, 
greva generală.

în comunicat se mai 
spune, ceea ce am reținut și 
din răspunsurile date de 
reprezentanții celor patru 
confederații sindicale, 
membri în Consiliul de 
Administrație al Agenției 
Naționale de Ocupare și 
Formare Profesională la 
conferința de presă 
organizată de agenție la 
Deva, că sindicatele sunt 
deschise în continuare 
dialogului și negocierilor,

cuprinzând unele bunuri care 
alcătuiesc domeniul public al 
statului și al unităților 
administrativ-teritoriale”, la 
Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publică și regimul 
juridic al acesteia, în art,II se 
specifică: "Domeniul public 
județean este alcătuit din 
următoarele bunuri: 1) 
drumurile județene; 2) terenurile 
și clădirile în care își desfășoară 
activitatea consiliul județean și 
aparatul propriu al acestuia, 
precum și instituțiile publice de 
intereșjudețean, cum sunt: 
biblioteci, muzee, spitale 
județene și alte asemenea 
bunuri, dacă nu au fost 
declarate de uz sau interes 
public național și local”.

Dacă facem referire la 
alocațiile bugetare pentru 
drumuri din Fondul special al 
Agenției Naționale a Drumurilor 
alocat pentru județul 
Hunedoara, care este o 
categorie aparte de alocare, 
municipiului Deva i-au fost fa
cilitate și alocate sume 
importante cu mult peste 
sumele primite de către alte 
localități ale județului, în anul
1997 peste 6 miliarde lei, iar în
1998 încă 3 miliarde lei. Deci în 
nici un caz nu Consiliul 
Județean Hunedoara este 
responsabil pentru situația 
necorespunzătoare a 
drumurilor din Deva, ci factorii 
locali de la primărie trebuie să- 
și dimensioneze un buget 
acoperitor în 1999 și revin cu 
mențiunea că este în întregime 
doar responsabilitatea 
Primăriei Deva cum își 
repartizează bugetul, care, 
oricum s-ar interpreta, este 
dublu față de cel al anului 
trecut.

SERATA MUZICALĂ

SINDICATELE - SENZORI 
ATENȚI Șl PERMANENT"! 

Ăl GUVERNULUI
promovând o politică activă 
și constructivă cu partenerii 
sociali, patronali și guver
namentali că își asumă 
răspunderea de a apela la 
toate formele de protest 
sindical pentru a apăra și 
susține interesele membrilor 
lor, dacă acestea nu sunt 
rezolvate pe calea dialogului.

La unison, dnii Liviu Luca, 
vicepreședinte al CNSRL - 
Frăția, Adrian Cojocaru, 
vicepreședinte Cartel Alfa, 
Dumitru Chiriță, vicepre
ședinte al BNS, spuneau că 
sindicatele nu vor

răsturnarea Guvernului, 
însă acuzau lipsa unei 
strategii clare de 
relansare economică și de 
protecție socială, a unui 
program al priorităților în 
principalele domenii de 
activitate. Tocmai în 
aceste direcții vor cele 
patru confederații sin
dicale să orienteze 
Guvernul, mai întâi prin 
dialog, dar și prin acțiuni 
specifice luptei sindicale, 
pentru a putea da o 
speranță de mai bine 
românilor.

Preț de o oră și jumătate Sala festivă a 
Prefecturii a răsunat în cântec și aplauze. 
Preț de o oră și jumătate, interpret și pu
blic - un public numeros și avizat - au trăit 
fiorul înălțător pe care numai arta de valoare 
îl poate isca. în organizarea Prefecturii, 
Inspectoratului pentru Cultură, 
Inspectoratului Școlar Județean și a 
Liceului de Muzică și Arte Plastice 
“Sigismund Toduță" Deva s-a desfășurat 
aici un spectacol dedicat Zilei Internaționale 
a Femeii, al cărui repertoriu a marcat 
emoționant evenimentul.

L-a deschis corala “Orfeu"a lice lui de 
arte devean cu “Mama” ( muzica de A. 
Cruceanu), făcându-ne să auzim foșnind 
“plopi-n umedul amurg" și cum “buciumul 
sună cu jale" (“Sara pe deal”, de V. 
Popovici), să ne bucurăm de lirismul 
pieselor din Costeley ori al lui M. Negre a 
("Păstorița"). Nu știam ce să admirăm mai 
mult - subtila policromie instrumentală ce 
înflorea sub degetele adolescentelor Anca 
Preda, Dianna Vasiu, Monica Dăian (clasa 
prof. Doina Ona), care au impresionat prin 
momentele din creațiile lui Chopin,

Diabelli, P.Constantinescu - sau 
expresivitatea tonului la vioară a micuțului 
Paul Sîrbu și a colegei sale mai mari, 
Carmen Bilec (clasele profesorilor Monica 
și Viorel Soltan), care ne-au încălzit 
sufletele cu “Primăvara"a lui Vivaldi și cu 
Sonata a lll-a de Shubert (acompaniați la 
pian de prof. Monica Soltan și eleva Alina 
Șuvar).

Momentul poetic susținut de eleva 
Roxana Sicoe Tirea - din creația proprie - și 
de prof. Claudiu Tîrnoveanu (din lirica 
eminesciană și a lui Nichita Stănescu) au 
împlinit, prin vers și măiestria interpretativă, 
armonia seratei, iar invitații - studenți (canto) 
la academiile de muzică din Cluj-Napoca 
și Timișoara, Simona Bodea Furdui și 
Horea Preja, au oferit prin talentul lor un 
autograf pentru mâine, piesele ‘‘Ave Maria” 
(Shubert), “Adio del Passato” (Verdi) și cele 
două piese vocale preclasice fiind răsplătite 
cu îndelungi aplauze. Un talent vocal 
deosebit a pus în valoare solistul Gheorghe 
Pop care cu “Revedere” a lui A.Eliade a 
cucerit întreaga asistență.

înființată- prin strădania profesorului 
Nicolae Icobescu, corala camerală a 
Consiliului județean Hunedoara a apărut 
în public în spectacolul de joi, dăruind sub 
bagheta dirijorului, care a inițiat și conduce 
această formație muzicală, două superbe 
madrigale: “Matona Mia Cara" (C. 
Monteverdi) și “Chipul tău neprihănit" 
(Hassler). Au fost madrigale care, alături 
de piesele din repertoriul românesc ale 
coralei “Orfeu”: “în poieniță", "Sârba pe loc" 
(Gh. Danga) și “Cuc, cuculeț" (N. lonescu) 
cu solista Eliza Pîrva au dat armonie, 
suplețe și o frumusețe fără egal unei seri 
fără egal.

Lucia L/CIU

PUBLICITATE

Societate 
Comercială vinde
spațiu comercial
situat în Deva, str. 

Bejan, bl. 67, 
parter, în 

suprafață de 
103,45 mp.

Informații la tel.: 
092701022 și 
092294255.

Sucursala coordonatoare Hunedoara 
-Deva 

vă oferă un produs bancar "Certificatul 
de depozit" nominal, pe termen de trei 
luni, cu rata anuală fixă de dobândă de 60% și 
cu plata dobânzii la scadență.

Limita minimă de emitere a unui certificat 
de depozit este 1.000.000 lei, nepercepându- 
se comisioane la eliberarea sau 
răscumpărarea lui.

Vă așteptăm la unitățile teritoriale ale 
Băncii Agricole Deva, Orăștie, Hațeg, Călan, 
Baru Nare.
"Banca Agricolă - prin noi 

banii dumneavoastră
>__________sporesc!"__________ t

BANCOREX - Banca Română de 
Comeit Exterior SA 

Scoate la LICITAȚIE PUBLICĂ 
următoarele:

wixjviț i*Nt qp (O)
S 4 martie 1947 - s-a 

încheiat tratatul de alianță 
franco-englez de la 
Dunkerque cunoscut sub 
numele de “Pactul de la 
Dunkerque": părțile sem
natare își iau obligația să-și 
acorde ajutor militar în caz 
că una dintre ele se va afla 
în război cu Germania. în 17 
martie pactul a fost lărgit prin 
participarea Belgiei, Olandei 
și Luxemburgului.

2 5 martie 1946 - a
început conferința lui Win
ston Churchill deja Fulton 
care a constituit începutul 
“războiului rece”.

< ------------ ....-------------

S 7 martie 1437 - a 
izbucnit marea răscoală de 
'la Bobilna 
români și 
împotriva 
feudalilor.

a țăranilor 
maghiari 

exploatării

1858 - s-a8 martie
născut compozitorul italian 
Ruggiero Leoncavallo. 
unul dintre creatorii 
curentului verist. Primul său 
mare succes a fost opera 
“Paiațe”, creația sa cu
prinzând alte 20 de opere, 
cu librete scrise tot de el, 
un poem simfonic - 
“Serafita", baletul “Viața 
unei marionete” și 
numeroase canțonete, (m. 
1919)

SC SUINPROD SA Orăștie 
vinde din stoc porci metiși 
Marele Alb și Landrace:

• purcei sub 20 kg/cap 19.980 lei/kg;
• purcei 20-40 kg/cap 16.650 lei/kg;
• scroafe gestante luna a IV-a 19.250 lei/kg. 
Prețurile includ TVA. Informații Orăștie, str. Luncii,

nr. 1, telefoane 054/241640, 054/241369

SC AGERCOM IMPEX SRL
angajează:

- șef rețea distribuție —
- distribuitori.
Cei interesați sunt rugați să sune la telefoanele 

219300 sau 230793, sau să se prezinte la sediul 
firmei, str. î. Traian, nr. 34 șl să aibă asupra lor CV.

în data de 10.03.1999, ora 10,00, prin biroul 
executorilor judecătorești de la Judecătoria Deva:

- teren intravilan situat în Deva, DN 7, în 
suprafață de 2200 mp;

- teren intravilan situat în Deva, în suprafață de 
255 mp;

- imobil (casă, anexe gospodărești, curte, 
grădină) situat în Deva, str. Horea, nr. 202;

- imobil (casă, garaje și curte) situat în Deva, str. 
Viilor, nr. 3/ 34;

- apartament cu 3 camere,situat în Deva, str. 
22 Decembrie, bl. 11, ap. 20.'

în data de 11.03.1999, ora 10,00, prin biroul 
executorilor judecătorești de la Judecătoria 
Hunedoara:

- teren intravilan situat în Hunedoara - Buituri în 
suprafață de 456 mp.

Informații se pot obține la sediul Sucursalei 
Bancorex Deva, telefon 054/ 230185 și la birourile 
executorilor judecătorești din Deva și Hunedoara.
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Focuri de primÂvarâ
în martie, când ghioceii ard 
Cu flăcări de zăpadă pe coline 
Precum un nimb întrezărit 
Printr-ale iernilor mine...

în martie, când toporașii au 
Tăiș subțire ascuțit de rază 
Că de-i atingi cu tâmpla iți despici 
Lacrimi dormind sub pleoapa încă trează...

în martie, când fără știre calci 
Pe-un cer cu nori albaștri de brândușe 
încât adânc în umerii tăi simți 
Un gol de aripi smulse din cătușe...

în martie, când pomii amiros 
A nou văzduh arat de păsări mute 
Și-n scoarța merilor auzi pulsând 
Sângele crud al verii ne-ncepute...

în martie, ca-ntr-un iubit blestem 
Cu mâini întinse-a rugă inspre soare 
Și buze arse de sărut te chem. 
Femeie, să ne-ntoarcem la izvoare...

loan EVU 
■_ __________________ __________________________________________ > CiMstește-ți pĂrinții

Cinstește pe mama
Și pe tatăl tău
E sfântă poruncă 
Rostită mereu.

Pe mama păstreaz-o 
în inima ta
De tata ascultă
Căci bine îti vrea.1

Părinții-s cu tine 
în viață mereu 
Părinții-s alături 
La bine, la greu.

Doina MOLDOV!

Pofta de carte intr-o zonă defavorizată
Extrem de puțin poetică 

este denumirea celei mai 
reprezentative “case a 
cărții” din municipiul Brad. 
Ea se numește “Librăria nr. 
14 Bibiiofor". Forfota de ia 
începutul anului școlar și 
cea din timpul sărbătorilor 
de iarnă s-a liniștit de mult. 
Vânzările în acele perioade 
au depășit dublul desfacerii 
librăriei în “extrasezon”. S- 
au cumpărat, drept cadouri 
de Crăciun, jucării în 
valoare de 500.000 bucata, 
librăria epuizându-și oferta 
“grea ” în acest domeniu.

Magazinul, în acea zi 
mohorâtă de sfârșit de 
iarnă în care i-am trecut 
pragul, era pustiu. Din ce 
ne-a relatat dna Elena 
Pauliuc, responsabila 
unității, volumul desfacerii 
este extrem de limitat în 
această perioadă. Deși ia

capitolul papetărie-birotică 
pe rafturi sunt expuse cca. 
260 de tipuri de repere, 
comenzile sunt extrem de 
reduse. "în luna februarie n- 
am făcut nici o livrare pe 
factură, comenzile fiind la un 
nivel ce nu depășește un 
milion de iei. Unele firme din 
zonă cumpără în acest 
cuantum caiete, bibliorafturi 
sau rechizite”, precizează 
dna Pauliuc.

Produsele de papetărie 
aduc principalul venit în 
unitate. Vânzarea de carte, 
ne spune interlocutoarea, 
are anumite particularități, 
în topul comercializării de 
carte se situează literatura 
tehnică și științifică. Sunt 
cumpărate tratate de 
medicină, juridice, in
formatică, management, 
marketing și contabilitate. 
Se poate observa o

întoarcere a ciiențiior spre 
pragmatism, cărțile achizi
ționate fiind unelte de 
instruire în activitatea ior. 
A scăzut foarte mult 
desfacerea literaturii de 
factură comercială, 
telenovelele făcând mult 
mai ușor accesul la astfel 
de povestiri siropoase. O 
categorie de cumpărători 
fideli sunt elevii care își 
procură de ia librărie 
materialul bibliografic. 
Referitor ia manuale, dna 
Pauliuc precizează că până 
ia această oră nu există o 
“sincronizare” între școli și 
rețeaua de librării privitoare 
ia editura pe care fiecare 
școală o cere elevilor săi. 
Fiecare școală are alte 
pretenții, ceea ce îngreu
nează puțin asigurarea 
diversificării necesare în 
aprovizionarea cu ma

nuale. Cea mai scumpă 
carte care s-a cumpărat 
în librărie în acest an a 
fost un Dicționar Enci
clopedic ilustrat. Prețul 
acestuia s-a ridicat la 
350.000 de lei. Interlo
cutoarea apreciază că 
pofta de carte a bră- 
deniior este apreciabilă, 
prin magazin perindându- 
se zilnic un număr 
însemnat de persoane ce 
iau cunoștință cu ultimele 
noutăți editoriale. Din 
păcate, puterea de 
cumpărare în continuă 
scădere și creșterea 
continuă a prețurilor 
foarfecă de cele mai 
multe ori posibilitatea 
achiziționării cărții dorite.

A.SĂLĂGEAN

Muză 
dormind
Să-i săruți brațele 
până când ele se vor face 

ușoare 
aidoma fulgilor visători, 

de ninsoare, 
până când îi vor crește 

aripi 
și va începe să zboare.

Ionel AMĂRiUȚEi

MAMA 1
îți voi aduce-o floare-n 

prag, 
Iubirea ta să mi-o atrag, 
Scăldată în miros de crini, 
Ca ochii tăi de farmec 

plini.
Din dragostea ta, eu voi 

opri un strop, 
în inima-mi gingașă 

să-l îngrop.
toane la Alexandra

CROiTORU

Apariție editorială
La Editura Matinal & Cameleonul din Petroșani a 

apărut un frumos volum de poezie intitulat “Volbura” 
semnat de Ileana Firțulescu. Cartea beneficiază de o 
sugestivă ilustrație grafică care îi sporește 
atractivitatea. (M.B.)

“Omenirea trăiește prin femeie”. (J.Michelet)
“Fără femei începutul vieții noastre ar fi lipsit 

de ajutor, mijlocul de plăcere și sfârșitul de mângâiere”. 
6/o</xJ

țs. “A simți, a iubi, a suferi, a se devota, va fi 
totdeauna textul vieții femeilor”. (Balzac)

s “Cele mai multe femei oneste sunt comori 
ascunse care nu sunt în siguranță decât fiindcă nu sunt 
căutate”. (La Rochefoucauld)

“Neamurile mari din lume s-au făcut mai ales 
prin virtuțile femeiești”. (V. Goldiș)

. “Femeia este termometrul unei civilizații”. 
(G. Căiinescu)

> “Nu insultați niciodată o femeie care cade! Cine 
știe sub ce povară se prăbușește sărmanul ei suflet!” 
(Hugo)

> “O femeie frumoasă place ochilor, o femeie 
bună place inimii; una este un giuvaer, cealaltă o 
comoară”. (Napoleon)

“Un om nobil este dus departe printr-o vorbă 
bună a femeii”. (Goethe)

ȘCOALA NOUA LA 
FIZESTI II

9
Fizești II, sat aparținător 

comunei Pui, este așezat pe 
dealurile ce coboară lent 
până în Valea Streiului, la 
marginea Parcului Natural 
Grădiște -Ciclovina, renumit 
pentru formele carstice de 
adâncime și de suprafață, 
cu posibilități și perspective 
de practicare a turismului 
montan. Aici copiii învață în 
școală nouă, modernă, 
construită după standardele 
europene.

Deși părerile sunt 
împărțite (din cauza 
numărului mic de elevi în 
clasele l-IV), școala este 
necesară și de viitor. Visul 
localnicilor s-a împlinit prin 
Inspectoratul Școlar 
Județean, cu sprijinul 
Primăriei Pui, plus 
sacrificiile localnicilor și 
fonduri BIRD.

Eforturile acestora și 
rezultatul lor merită 
calificativul “foarte bine”.

V. BUTAȘ

Pentru cele întâmplate !a mineriada din ianuarie, Mia decis: 
Generalul Teodor Zaharia - 

principalul i/inoi/at 
El i/a fi trecut în rezervă

Membrii Comisiei de Apărare, 
Ordine Publică și Siguranța 
Națională a Senatului s-au 
deplasat la sediul Ministerului de 
Interne, pentru a analiza raportul 
ministrului Constantin Dudu 
lonescu asupra mineriadelor din 
ianuarie și februarie a.c. Cu 
acest prilej, senatorii au urmărit 
și caseta video pe care au fost 
înregistrate arestarea lui Miron 
Cozma, precum și secvențe din 
timpul retragerii minerilor, după 
lupta de la Stoenești. Conform 
raportului ministrului de Interne 

și în urma discuțiilor dintre 
acesta și senatori, a rezultat că 
“Generalul Teodor Zaharia este 
principalul acuzat pentru eșecul 
forțelor de ordine în mineriada 
din ianuarie”, a declarat 
președintele Comisiei de 
Apărare, senatorul Nicolae 
Alexandru. Gen. Zaharia, pe 
atunci secretar de stat și șef al 
Departamentului de Ordine 
Publică din Ml, ar fi trebuit să 
coordoneze acțiunea Poliției și 
Jandarmeriei pentru a bloca 
marșul minerilor, dar nu și-a

îndeplinit această.misiune, “fie 
din incompetență, fie din rea- 
voință", a precizat președintele 
Comisiei de Apărare. După 
mineriada din ianuarie, gen. 
Zaharia a fost retrogradat 
până la funcția de șef al 
Direcției Evidența Populației din 
IGP, iar acum se întrevede 
trimiterea lui în fața consiliului 
de judecată al Ml. în final, 
generalul Zaharia “probabil că 
va fi trecut în rezervă”, a 
declarat senatorul Nicolae 
Alexandru.
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Cugetul Cerbului de Aur - 

aproape un milion de dolari

Conducerea TVR a stabilit că bugetul celei de-a 
unsprezecea ediții a Festivalului Cerbul de Aur este 
de 998 de mii de dolari, urmând ca suma să fie asigurată 

din contractele de publicitate și sponsorizările pe care le vor 
aduce cei patru coproducători, firmele Artexim, Sfinx 
Experience, Zone Vision și Modus Production, a declarat 
pentru MEDIAFAX Titus Munteanu, directorul canalului 1 al 
TVR. Titus Munteanu apreciează că organizarea festivalului 
este întârziată și acest lucru nu trebuie să afecteze calitatea 
manifestării, pentru că altfel se va pierde afilierea la circuitul 
Federației Internaționale a Organizatorilor de Festivaluri 
(FIDOF), din care face parte și Cerbul de Aur.

Festivalul Cerbul de Aur a fost organizat pentru prima 
dată în 1968, în Piața Sfatului din Brașov. După numai patru 
ani acesta a fost întrerupt, el fiind reluat în 1992 și organizat, 
in exclusivitate, de Televiziunea Națională.

Anemia poate fi combătută 
folosind pentru gătit vase din fier

Pentru a lupta împotriva 
anemiilor cauzate de lipsa fie
rului, o echipă de cercetători 
canadieni propune să se înlo
cuiască vasele de bucătărie 
din aluminiu cu cele din fier, 
folosite în trecut, transmite AFP, 
citând revista medicală bri
tanică The Lancet. Grație fie
rului care trece din recipient în 
alimente și apoi la consumator, 
este posibil să se evite admi
nistrarea unor suplimente de 
fier. Tratamentul cu astfel de 
suplimente este deseori aban
donat din cauza duratei mari și 
a efectelor sale secundare.

Potrivit analizelor compa
rative efectuate de echipa de 
medici canadieni, alimentele 

^Organizația Mondială a Sănătății^ 
I a stabilit formula vaccinului | 
I antigripal pentru sezonul viitor I 

^^rganizația Mondială a Sănătății din Geneva a stabilit, ’ 

I V^in februarie, noua formulă a vaccinului antigripal I 
| pentru iarna 1999-2000, pe baza studiilor realizate de către | 
■ cele 120 de centre naționale de referință pentru gripă, asupra ■ 
* structurilor virusurilor gripale identificate în sezonul actual, a * 

I declarat agenției MEDIAFAX, dr. Viorel Alexandrescu, șeful |

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Centrului Național de Referință pentru Gripă din Institutul 
Cantacuzino. Formula vaccinului gripal pentru sezonul 1999- 
2000 a fost stabilită pe baza analizării tulpinilor cu modificări 
semnificative de structură, care ar putea determina epidemii în 
sezonul viitor. Vaccinul pentru cele trei tipuri de virusuri care vor 
fi active în viitorul anotimp rece ( A/Beijing 262/95, A/Sydney 5/ 
97, B/Shangdong 7/97 sau B/Harbin 7/94) va intra în producție 
în luna martie, a mai spus Alexandrescu.

în fiecare an, în luna februarie se desfășoară, la sediul 
" OMS din Geneva, reuniunea specialiștilor din cele 120 de 
I centre naționale de referință, a experților din centrele cola- 
| boratoare zonale Londra, Washington, Melbourne și Tokyo, a 
■ altor specialiști, precum și a reprezentanților producătorilor de 
^vaccin gripal din întreaga lume.

gătite în recipiente din fier 
conțin de cinci ori mai mult fier 
decât cele preparate în vase 
de aluminiu. Cercetătorii ca
nadieni au încredințat usten
sile de bucătărie din fier și 
aluminiu familiilor unui grup de 
407 copii. După 12 luni, ana
lizele sanguine efectuate au 
arătat că acei copii ai căror 
părinți au gătit în vase de fier 
aveau un nivel al hemoglo
binei mai ridicat decât ceilalți 
și crescuseră mai repede.

Anemia cauzată de o ca
rență de fier este unul dintre 
semnele cele mâi curente de 
malnutriție, care în țările în 
curs de dezvoltare afectează 
jumătate din femei și copii și 
un sfert din bărbați.
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Cel mai importanat eveniment al secolului 20 este, pentru americani. 

Lansarea bombelor atomice la 
Hiroshima și Nagasaki

Lansarea bombelor ato
mice la Hiroshima și Naga
saki constituie principalul 
eveniment al secolului 20, se 
arată într-o anchetă realizată 
printre ziariștii și intelectualii 
americani, transmite AFP. 
Sondajul a fost efectuat pe 
un eșantion de 67 de 
jurnaliști din presa scrisă, 
radio și televiziune, și 
intelectuali, care au fost invi

Animalele comunică prin semnale vizuale, 
auditive sau olfactive

Animalele comunică și 
transmit mesaje vizuale, audi
tive sau olfactive complexe 
pentru a se face mai bine 
înțelese, afirmă savanții ame
ricani în revista Science, 
citată de AFP. Câinii sem
nalează că vor să se joace 
așezându-se pe labele din 
față. Pentru a fi siguri că 
mesajul lor este înțeles, ei 
mârâie în același timp. Acest 
lucru este considerat sur
prinzător de cercetători, pen
tru că mârâitul singur sem
nifică nemulțumire.

Și alte animale folosesc
V 

prințul William al marii britanii s-a împrietenit la cataramă 
CU COPIII IUBITEI TATĂLUI SĂU, CAMILLA PARKER BOWLES

Prințul William, fiul moștenitorului tronului 
britanic, Tom și Laura Parker Bowles, copiii 
iubitei prințului Charles, au devenit "prieteni 
buni", a anunțat săptămâna trecută ziarul Daily 
Mail. Cei trei au petrecut recent o seară “de 
distracții și relaxare" în oraș, la două dintre cele 
mai elegante localuri londoneze, Foxtrot Oscar 
din Chelsea - unul dintre favoritele lui William - 
și în K-Bar, foarte la modă.

Prințul William, care va împlini în luna iunie 
17 ani, “este foarte încântat” de noul său

prieten, Tom, de 24 de ani, scrie Daily Mail. Potrivit 
ziarului britanic, prințul l-a invitat de câteva ori la o 
cafea pe Tom Parker Bowles, la St.James Palace. 
Prințul Harry, fratele lui William, se simte și el foarte 
bine în compania celor doi Parker Bowles.

“Tom îl încântă pe William, mai ales pentru că 
este atât de nonconformist”, a declarat un prieten al 
cuplului Charles - Camilla Parker Bowles. “Ambii 
părinți sunt mândri și mulțumiți că cei patru copii se 
înțeleg atât de bine”, a adăugat el.

tați să alcătuiască o listă a 
principalefor evenimente ale 
secolului.

Al doilea eveniment ca 
importanță, imediat după bom
bardamentele din 1945, este 
pasul primului om pe Lună, în 

'1969. Pe poziția a treia se 
plasează intrarea în război a 
Statelor Unite, după atacul 
japonez de la Pearl Harbour, 
în 1941.

mesaje duble pentru a se 
face mai bine înțelese. Fluturii 
masculi de Cycnia Tenera 
emit, pe rând, o substanță 
chimică (feromoni) și apoi ul
trasunete pentru a atrage fe
melele. Conjugarea acestor 
două fîpuri de mesaje este 
mai eficace.

Anumite specii de furnici, 
Aphaenogaster, produc fero
moni, pentru a cere ajutor 
atunci când transportă o pra
dă. Dacă ele emit și sunete 
specifice în același timp, 
mesajul este recepționat 
mai rapid și mai multe

Afacerea Monica Lewinsky 
și procedura de destituire a 
președintelui Bill Clinton, res
pinsă de Senat în 12 februarie, 
după ce monopolizase atenția 
presei americane timp de peste 
un an, se regăsește abia la 
poziția 53 în acest clasament.

Dintre evenimentele ulti
mului deceniu; în primele 50 de 
locuri apare numai destrămarea 
Uniunii Sovietice, în 1991.

semene vin să le ajute.
Tot prin feromoni își sem

nalează prezența femela unei 
anumite specii de păiajen. 
Pentru a-și preciza poziția 
exactă, ea face în așa fel încât 
îi vibrează tot corpul.

De asemenea, anumite 
mirosuri și culorile galben sau 
roșu semnalează eventualilor 
prădători-păsări că unele in
secte sunt periculoase. Păsă
rile nu au aversiune, însă, 
decât față de insectele care 
prezintă în același timp un 
miros specific și una din culo
rile de avertisment.

O nouă rețea Internet, 
dedicată cercetării și edu
cației, care va funcționa cu 
viteze de sute de ori mai mari 
decât cele din actuala rețea 
tradițională, a început să fie 
instalată între 37 de univer
sități americane, transmite 
AFP. Rețeaua Abilene va 
cuprinde 16.000 de kilometri

Rețea de tip 
Internet, 

ultrarapidă, va 
fi instalată în 
Statele Unite

de fibre optice, instalate de 
Qwest Communications. A- 
ceastă companie, împreună 
cu Cisco Systems, Nortel 
Networks și Universitatea Indi
ana, va cheltui 500 de mili
oane de dolari pentru echi
pamente și servicii în cei trei 
ani cât va dura construcția 
rețelei Abilene.

Ideea acestei rețele a a- 
părut în 1996 și a aparținut 
unei asociații formate din cer
cetătorii din sectorul public și 
cel privat. Aceștia au început 
un proiect numit “Internet2’’, 
care să permită institutelor de 
cercetări să comunice între 
ele, evitând aglomerarea de 
pe web. Viteza pe Abilene va 
fi de 2,4 gigabiți pe secundă, 
adică de 45.000 de ori mai 
mare decât cea a unui mo
dem de 56 de kilobiți pe se
cundă. Peste 70 de univer
sități și institute de cercetare 
se vor conecta la această 
rețea, până la sfârșitul anului.

Noua rețea va permite tes
tarea viitoarelor servicii de 
Internet, cum ar fi instruirea la 
distanță, mai ales pentru me
dici și biblioteci virtuale. 
Qwest a oferit rețeaua de fibre 
optice și suportul tehnic, 
Cisco și Nortel materialul de 
rețea, iar Universitatea din 
Indiana va fi administratorul 
sistemului.
• ••••••••••••••a 

Mascota 
Campionatului 

European de fotbal 
din anul 2QQQ

Mascota Campionatului 
European din anul 2000, care 
se va disputa în Belgia și Olan
da, va fi un leu simpatic cu o 
coamă multicoloră, care ține o 
minge de fotbal în mâna stângă, 
a anunțat buletinul informativ al 
UEFA, citat de AFP. Acest 
amestec între leul olandez și 
“diavolul roșu" belgian, cu o 
coamă care arborează culorile 
steagurilor celor două țări 
organizatoare, nu are încă un 
nume. UEFA va lansa în curând 
un concurs pentru ca animalul, 
care are și o pereche de coame 
roșii, să primească un nume.

Premierul Radu Vasile și 
reprezentanții a șase ministere 
și-au dat acordul pentru dema
rarea unui program de investiții 
externe în valoare de aproape 
15 miliarde de dolari, destinat 
dezvoltării zonelor miniere 
defavorizate și înființării 
locurilor de muncă pentru foștii 
mineri, a declarat purtătorul de 
cuvânt al Guvernului, după 
întâlnirea cu liderii minerilor din 
"Cartel Alfa".

Programul American de In
vestiții în România (PAIR) aduce 
investiții pe termen lung, în 
valoare de aproximativ 15 mili
arde de dolari și identifică 
surse de venituri alternative (10- 
15 ani) pentru dezvolta'rea eco
nomică a zonelor miniere din 23 
de județe și pentru crearea a 
aproximativ 20.000 de locuri.de 
muncă anual, în infrastructură 
și servicii. Derularea progra
mului de investiții, în cadrul 
căruia Guvernului îi revine 
obligația de a garanta în jur de

patru la sută din valoarea 
contractelor, va fi coordonată de 
Agenția Română pentru 
Dezvoltare.

“Investitorii provin atât din 
Statele Unite, cât și din Europa și 
sunt atrași de facilitățile acordate 
în zonele defavorizate. Valoarea 
anuală a investițiilor este de un 
miliard de dolari, iar jumătate din 
această sumă ar putea ajunge în 
România a doua zi după apro
barea Hotărârii de Guvern privind 
demararea programului", a afirmat 
Marin Condescu, liderul Centralei 
Naționale Confederative a Sindi
catelor Miniere din România 
(CNCSMR).

Principalele surse de venituri 
vor fi exportul de energie electrică, 
produse alimentare și din lemn și 

de metale obținute din 
valorificarea haldelor de steril, 
precum și din reactivarea unor 
mine închise. Potrivit liderului 
sindical, România ar putea ex
porta până la 10-12.000 de Mwh 
anual, în Austria, Germania, Gre
cia și Turcia. Contractele cu ulti
mele două țări sunt în curs de 
negociere, beneficiul urmînd a fi 
împărțit, în mod egal, între 
CONEL, firma exportatoare 
(Parson S.U.A.) și unitatea mi
nieră care furnizează combus
tibilul, a adăugat Condescu. în 
plus, a mai arătat purtătorul de 
cuvânt al Guvernului, este 
prevăzută concesionarea, pentru 
o perioadă de 15 ani, a 150.000 
de hectare de teren agricol din 
proprietatea statului, pentru 

dezvoltarea infrastructurii și 
menținerea drumurilor agricole. 
Programul prevede concesio
narea, pentru perioada 1999- 
2015, în fiecare an, a 1.200 de 
kilometri de drumuri forestiere și 
pietruite și menținerea lor, în 
colaborare cu Ministerul Mediului 
și, respectiv, Ministerul Lucrărilor 
Publice. în aceeași perioadă, în 
colaborare cu Ministerul 
Transporturilor, vorfi concesionate 
pentru reabilitarea a 1.400 de 
tronsoane a câte un kilometru, de 
la intrarea și ieșirea de pe 
drumurile naționale și de pe 
autostrăzi.

Tehnologia utilizată în cadrul 
lucrărilor va fi în întregime impor
tată, urmând a fi omologată de 
un laborator specializat care va fi 

înființat în cadrul Registrului Auto 
Român. Firmele investitoare vorfi, 
însă, obligate să asambleze 
utilajele folosind forță de muncă 
românească, a afirmat Condescu. 
Locurile de muncă vor apărea în 
industria minieră, ca urmare a 
creșterii necesarului de 
combustibil energetic, în con
strucții de drumuri, în producție 
agroalimentară și în servicii. 
CNCSMR a negociat, deja, cu 
unele dintre firmele investitoare, 
condițiile de muncă, nivelul sala
riului minim și alte drepturi ale 
viitorilor salariați, a mai spus 
liderul sindical. Aceste slujbe vor 
fi destinate atât minerilor dispo
nibilizări, cât și celorlalți șomeri 
din zonele defavorizate.

Potrivit purtătorului de cuvânt al 

Guvernului, premierul Radu Vasile, 
reprezentanții ministerelor cu 
atribuții în derularea programului și 
cei ai minerilor au stabilit un pro
gram de întâlniri la nivel ministerial, 
pentru săptămâna viitoare, în cadrul 
cărora vor fi negociate cu partenerii 
străini ultimele detalii ale progra
mului. Părțile se vor reîntâlni, în 
aceeași formulă pe 17 martie, 
pentru a cădea de acord asupra 
conținutului unei Hotărâri de 
Guvern privind implicarea statului 
român prin acoperirea garanțiilor de 
aproximativ 40 de milioane de 
dolari.

Peste 80.000 de angajați din 
minerit și geologie au rămas fără 
locuri de muncă ca urmare a 
restructurării industriei miniere, 
determinând o creștere impor
tantă a ratei șomajului în bazinele 
miniere. Pentru atragerea unor 
investitori care să creeze locuri 
de muncă, au fost aprobate mai 
multe acte normative care 
facilitează dezvoltarea economică 
în aceste zone.---------- ---------- „ J)

locuri.de
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Reflecția sĂptĂmânii J
“Multe minuni sunt în univers, dar £ 

capodopera creațiunii e tot inima unei mame".
E. BERSOT

= DESPRE MAMĂ

A
■F

r "Inima de mamă e singurul loc din lume unde vă puteți 
refugia, chiar când părul vă e cărunt. Ferice de aceia cărora 
le mai trăiește mama”.

A. STIFTER
“Fii pulbere sub pașii mamei tale, fiindcă raiul este acolo 

unde calcă pașii ei”.
Proverb arab

“Mamă! duioșia inimii tale n-o poate înlocui o sută și o 
mie de străini. Tu ai dat viață pruncului tău, tu răspunzi de 
sufletul lui. Tu ești cel dintâi, cel mai mare și cel mai ascultat 
învățător al copiilor tăi”.

Simion MEHEDINȚI
“Există o ființă minunată față de care vom rămâne 

totdeauna datori: MAMA”.
N.A. OSTROVSKI

“Bunătatea tatălui este mai înaltă ca muntele; bunătatea 
mamei este mai adâncă decât oceanul”.

Proverb japonez

?
*

/

i

© Tânăra soție, 

plimbându-se nervoasă prin 
casă, îi spune prietenei sale:

- Soțul meu încă n-a 
venit! Precis e la o femeie!...

- Lasă, dragă! Nu te gândi 
la ce e mai rău. Poate l-a lovit 
tramvaiul...

© In vitrina unui mare 

magazin de confecții:
“Am fost prădați de cinci

/

/
ori în trei ani. Reputația 

/confecțiilor noastre este 
dovedită!”.

© La librărie:

- Vreau să cumpăr cartea 
• “Bărbatul - stăpânul familiei". 

1 - Adresați-vă la raionul cu
literatură științifico-fantastică.

© într-o seară

scoțianca ii spune soțului:
- Trebuie să cumpărăm o 

perdea pentru camera fiicei
i noastre. Are 18 ani și vecinul 
I de peste drum...

- Nu, uite cum o să
■ facem: te muți tu în camera ei 

și o să-și cumpere vecinul 
I perdea...

© - Soțul meu vrea să 

divorțăm!
- Poate renunța la tine? 

I - Asta-i bună! S-a lăsat el f și de fumat...
© - De ce a ținut atât 

u de mult să mă cunoască soția 
I ta?

- Pentru a-i dovedi cât de 
nedreaptă este: mereu îmi 
spune că sunt cel mai 

/nesuferit om de pe pământ...

© Inscripție într-un bar: 

“Dacă ai venit să bei 
. pentru a uita, plătește 
/ înainte”.

Selecție de Hie LEAHU
. ---------- - y

© Un român, plecat de 

mulți ani în America, se 
întoarce să-și viziteze familia, 
venind cu o mașină de ultimul 
tip. Fratele său nu-și mai 
dezlipește ochii de la ea.

- Văd că ești pasionat de 
mașini. De ce nu-ți cumperi și 
tu una?

- Nu pot, anul ăsta strâng 
bani pentru pantaloni!

© Doi polițiști vizitează o 

expoziție de pictură abstractă.
- Expoziția asta nu-mi 

place deloc. Ce-o fi 
reprezentând, de pildă, 
tabloul de acolo?

- în catalog scrie: “Peisaj 
cubist”.

- Urâtă țară trebuie să 
mai fie și Cuba asta...

© - Azi am avut noroc. 

Un tip mi-a vândut patru roți 
nou-nouțe de automobil la 
jumătate de preț.

- Bine, dar tu nici măcar 
nu ai mașină!

- Dar parcă tu nu ți-ai 
cumpărat ieri o pălărie nouă?!

© - Veți lua cu 

regularitate această doctorie 
care este foarte amară, spune 
medicul unui iubitor de 
alcooluri. Apoi, ca să piară 
gustul amar, beți puțină apă.

- Și pentru a face să 
treacă gustul apei, ce trebuie 
să beau?

© -Aș dori fusta aceea 

mini, din piele, expusă în vitrină!
- Bineînțeles, domnișoa

ră, dar să știți, nu este o fustă 
mini, ci o curea lată! 
Culese și prelucrate de

Hie LEAHU

X

Maeștrii ecranului

John Huston
ZODIAC - 1999

Anul Iepurelui
Având certe calități literare, 

face o scurtă carieră publi
cistică, apoi din 1928 devine 
dramaturg, iar din 1931 scena
rist la Hollywood, scriind sce
narii pentru mulți regizori. De
butează în regie cu filmul de 
factură polițistă “The Maltese 
Falcon" (Șoimul blestemat) - 
1941, cu Humphrey Bogart în 
rolul titular.

S-a născut la 5 august 
1906 în localitatea Nevada - 
statul Missouri, într-o familie de 
artiști. Tatăl său, Walter 
Huston, era angajat actor la 
“Warner Bros" încă din anii ’30, 
fiica sa Anjelica a îmbrățișat 
meseria de actriță, iar fiul său 
Danny a început regia în 1987, 
adaptând romanul "Theophilius 
North” scris de Thorton Wilder.

După ce a realizat "Across 
the Pacific" (Spionaj în Pacific)
- 1942, cu Humphrey Bogart, 
îmbracă uniforma și între 1942
- 1945 realizează trei docu
mentare de lung metraj și re

\
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• după Coșbuc -

Viața voastră-i bun pierdut, 
Că v-am făcut-o cum am vrut!
Puteți să-mi spuneți și călău, 
Și chiar ministru nătărău...
Că, dacă nu m-aș fi născut,

Aveați un Dumnezeu...

îți fi din daci coborâtori, 
îți fi datori sau nedatori... 
Mă doare-n pix și nici atât - 
Vă leg accizele de gât, 
Scumpesc benzina de opt ori,

Și-apoi n-aveți decât...

Degeaba v-aud blestemând -
De mine nu scăpați curând;
Chiar dacă un nebun vă par,
Și de finanțe n-am habar, 
Vă pun eu jugul rând pe rând

Și pieile pe par!
Dumitru HURUBĂ

portaje de pe front. Are o rea
lizare remarcabilă cu filmul de 
aventuri “The Treasure of the 
Sierra Madre" (Comoara din 
S.M.) - 1948, cu Humphrey 
Bogart și Walter Huston, obți
nând două premii “Oscar" pen
tru regie și scenariu, iar tatăl 
său pentru “rol secundar”. A 
fost pentru prima dată și - 
până-n prezent, singura dată, 
când tatăl și fiul urcă pe podiu
mul laureaților.

Din lunga sa activitate mai 
reținem filmul dramatic “The 
List of Adrian Messenger” 
(Lista lui A.M.) - 1963, cu Kirk 
Douglas și Robert Mitchum, 
precum și “Prizzi's Honor" 
(Onoarea familei Prizzi) - 1985, 
cu Jack Nicholson și Anjelica 
Huston. Ultimul film: “Under 
Vulcano" (Sub vulcan) - 1985. 
A avut câteva apariții episodice 
în propriile filme și ale altor 
regizori. S-a stins din viață la 
20 august 1987, la Hollywood.

Adrian CRUPENSCHi

1999 este ultimul an din 
secolul nostru care stă sub 
acest semn zodiacal. în plan 
apropiat se va mai afla sub 
influența sa anul 2011.

Cum va fi el pentru cele 
12 semne ale zodiacului chi
nezesc?

Pentru Șobolan adică 
cei născuți în perioadele 
31.01.1900 - 18.02.1901, 
18.02.1912 - 05.02.1913, 
05.02.1924 - 24.01. 1925, 
24.01.1936 - 10.02.1938, 
10.02.1948 - 28.01.1949, 
28.01.1960 - 14.02.1961, 
14.02.1972 - 02.02.1973, 
02.02.1984 - 19.02.1985, 
19.02.1996 - 07.02.1997, 
19.02.1996-07.02.1997.

Un an calm și liniștit. Șo
bolanul trebuie să fie atent cu 
banii săi. Vor exista ceva 
neînțelegeri la serviciu și 
acasă, dar va avea noi con
tacte de afaceri. Familia sa 
se va mări în acest an.

Pentru Bou nativii 
perioadelor 19.02.1901 - 
07.02.1902, 06.02.1913 - 
25.01.1914, 25.01.1924 - 
24.01.1925, 11.02.1937 - 
30.01.1938, 29.01.1949 - 
16.02.1950, 15.02.1961 - 
04.02.1962, 03.02.1973 - 
22.01.1974, 20.02.1985 - 
8.02.1986, 08.02.1997 - 
28.01.1998.

Un an minunat pentru 
Bou, deși mai are încă de 
rezolvat multe lucruri neter
minate și noi probleme de 
aranjat. Poate să piardă ceva 
din investițiile făcute, sau să 
nu-și poată strânge datoriile 
ce i se cuvin. Nu va avea 
probleme de sănătate, deși 
va fi foarte afectat de decesul 
cuiva foarte apropiat lui. Pro
gresul său este constant.

Anul Iepurelui pentru 
Tigru

Stau sub acest semn 
născuții în perioadele: 
08.02.1902 - 28.01.1903, 
26.01.1914 - 13.02.1915, 
13.02.1926 - 01.02.1927, 
31.01.1938 - 18.02.1939, 
17.02.1950 - 05.02.1951, 
05.02.1962 - 24.01.1963, 
23.01.1974 - 10.02.1975, 
09.02.1986 - 28.01.1987, 
29.01.1998- 16.02.1999.

Cel mai fericit an pentru 
Tigru. Veștile bune sunt gata 
să apară, iar afacerile și 
dragostea vor înflori din nou. 
Vor mai fi unele obstacole în 
calea sa, dar le va depăși pe 
toate cu puțin efort. Va fi 
foarte mulțumit de rezultatele 
sale.

Anul Iepurelui pentru...
Iepure

Interesează născuții în 
perioadele: 29.01.1903 - 
15.02.1904, 14.02.1915 - 
02.02.1916, 02.02.1927 - 
22.01.1928, 19.02.1939 - 
07.02.1940, 06.02.1951 - 
26.01.1952, 25.01.1963 - 
12.02.1964, 11.02.1975 - 
30.01.1976, 29.01.1987 - 
16.02.1988, 17.02.1999 - 
05.02.2000.

Un an foarte bun în care 
se prevăd promovări, succe
se în carieră sau financiare și 
va culege roadele unor bene
ficii neașteptate sau recupe
rarea fondurilor pierdute. Pla
nurile sale sunt ușor de în
deplinit; în familie - celebrări 
cu ocazia sosirii sau apariției 
unui nou membru.

"■ Anul Iepurelui pentru 
Dragon

îi are în vedere pe cei ce 
s-au născut în perioadele: 
16.02.1904 - 03.02.1905, 
03.02.1916 - 22.01.1917, 
23.01.1928 - 09.02.1929, 
03.02.1940 - 26.01.1941, 
27.01.1952 - 13.02.1953, 
13.02.1964 - 01.02.1965, 
31.01.1976 - 17.02.1977, 
17.02.1988 -05^02.1989.

Calmul revine în viața 
Dragonului, se întrevede un 
progres continuu pentru că 
vântul norocului îl împinge 
din nou. Viața de familie este 
minunată, dar poate avea 
probleme cu sănătatea. Un 
an statornic pentru că nu-l 
așteaptă nici un necaz și nu 
va avea probleme financiare.

Cum va fi anul Iepurelui 
pentru Șarpe

Privește născuții în 
perioadele: 04.02.1905 - 
24.01.1906, 23-01.1917 - 
10.02.1918, 10.02.1929 - 
29.01.1930, 27.01-1941 - 
14.02.1942, 14.02.1953 - 
02.02.1954, 02.02.1965 - 
20.01.1966, 18.02.1977-06. 
02.1978, 06.02.1989 -
26.01.1990.

Un an deosebit de fericit 
pentru Șarpe, deși anumite 
obligații îl vor face ocupat. 
Un an în care nu va putea sta 
mult cu cei pe care îi iubește 
pentru că trebuie să-și re
zolve promisiunile făcute al
tora. Banii vin și sunt cheltuiți 
foarte ușor.

Partea a ll-a a previziu
nilor în Anul Iepurelui va cu
prinde celelalte șase semne 
zodiacale și va fi publicată 
într-un număr viitor.

ORIZONTAL: 1) Trăgător vestit cu 
execuții la firul ierbii - Salvează in ex
tremis o situație de.... gol; 2) Ieșit din 
teren după o pătrundere în adâncime - 
Cantonamente autohtone pentru formații 
de... B!; 3) Efecte de senzație în urma 
unor lovituri directe - Rezultat pentru care 
se dau două puncte; 4) Precizare suc
cintă a unei contravalori - Fotbaliști pitici 
participant! la o competiție de masă; 5) 
Deschidere în adâncime efectuată pe 
teren - Demarcare precisă făcută la timp;
6) Western incert cu eroi în premieră - 
Remarcat de facto la încheierea turului;
7) Tras frumos peste zid, cu finalizare la 
vinclu - Efect sonor al pauzei la solfe- 
giere; 8) Linie de plasare a zidului cu 
evoluție la înălțime (pl.) - Titular de drept 
remarcat în apărare; 9) Pus pe teren în 
situația de a marca - A finaliza o acțiune 
în mod lamentabil; 10) Rezultat scontat 
după o suită de ratări - Execuție model 
realizată prin foarfecă.

VERTICAL: 1) Marcaj strict, aplicat la centrul 
terenului - Aria de selecție a lotului reprezentativ (pl.); 2) 
Reapare pe gazon în urma unor evoluții favorabile - 
Sarcină suplimentară asumată pe teren în deplasare; 3) 
Cuib confortabil pentru șerpii ingratitudinii - Marcaje 
precise pentru o bună evoluție în deplasare; 4) Stare 
sui-generis de suspendare de pe teren - înaintaș 
penetrant pe post de trăgător; 5) Face schimbări pe 
teren în urma unor căutări - Executant al unor lovituri 
directe de mare efect; 6) Vârf incisiv utilizat în atacuri 
tăioase - Marchează un gol perfect valabil; 7) Corectiv 
siflant cu reducerea volumului - Celebru căpitan al 
formației în negru (pl.); 8) Gol marcat de propria formație 
- Liderul incontestabil al unei echipe; 9) Prolific înaintaș 
al celor de la UTA - Formulă de echipă acționând in 
corpora; 10) Aranjament de culise pentru câștigarea | | 
unei partide - Jucător profesionist în postură de vârf. . .

Vas He MOLODEȚ ■ <
Dezlegarea careului “BIZARERII” apărut în | | 

ziarul nostru de sâmbăta trecută: < j
1) MARGARITAR: 2) EROI-SCAME: 3) LESNE-, 1 1 

OLOG; 4) AST-PASARE; 5) NT-FAGAȘ-N; 6) C- | | 
CATAR-PE; 7} OTĂRĂT-TIR; 8) LIȚA-ATELA; 9) I I 
INEMA-OMOR; 10) CALAMITATE. J ’
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2. Tg8 sau Td8 mat

Soluția problemei 

din nr. trecut:

p:f6 și g6

Negru: Rh8, Ce6

1. Nh7! -

Controlul poziției:

Alb: Rh2, Dh1,Nd5,
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5W-- Sâmbătă 
VL'J. 6 martie

TVR I
9.40 Ba da! Ba nu! (em. 

pentru copii) 11.10 Rugați-vă 
pentru noi (dramă Franța ’94)
12.40 Ordinea publică 13.00 
A doua alfabetizare 13.25 
Fotbal Divizia A, etapa a 18-a: 
Gloria Bistrița-Dinamo (d)
15.30 Video-Magazin 16.35 
Timpul trecut 17.25 Expres 
muzical 17.55 Star Trek - 
Generația următoare (s,e p. 
5) 18.55 Teleenciclopedia
19.45 Săptămâna sportivă 
19.55 Doar o vorbă săț-i mal 
spun! 20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Prada (s. SF SUA ’95, 
ep. 7) 21.30 Divertis Show cu 
Mărțișor 22.35 Somnul de 
veci (f.p. SUA 1946)

TVR 2
8.30 Sporturi extreme 

(do) 8.55 Filmele săptămânii 
9.00 Pas cu pas 10.00 Rugby: 
Campionatul National: 
Dlnamo-Steaua (d, Bucu
rești) 11.30 TVR Cluj-Napoca
13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Wagner (s, ep. 4) 14.55 
Filmele săptămânii 16.00 
Țiganca (s, ep. 150) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 792)
17.30 Tradiții 17.55 Rugby: 
Irlanda-Anglla, în turneul

^celor 5 națiuni (Dublin) 19.30

Teatru TV prezintă: 
Mincinosul 21.25 Minutul ’91 
22.25 Ateneu 23.25 Pan
oramic Jazz

ANTENA 1
9.30 Mighty Max (s.da) 

10.00 între prieteni (em. pt. 
tineret) 11.00 Poveștile 
prietenilor mei 11.30 
Mileniul III (mag.) 12.00 100 
grade Celsius (talkshow) 
13.00 Magazin sportiv 14.30 
Constelația cinema 15.00 
Partenerul meu, dinozaurul 
(co. SF SUA ’95) 16.30 
Burlacul (s, ep. 8) 17.00 Pe 
cont propriu (s, ep. 23) 18.00 
Uraganul (s, ep. 37) 19.00 
Observator 19.30 Sâmbete 
și zâmbete (div.) 20.00 
Maestrul crimei (s, ep. 2) 
21.00 Un băiat de treabă 
(dramă romantică SUA ’88) 
23.00 Observator 23.30 
Tropical Heat (s, ep. 29)

PRO TV
9.00 Călătoriile lui Gulliver 

(d.a) 9.30 Legenda lui
Wilhelm Tell (s, ep. 7) 10.30 
Lois și Clark (s, ep. 14) 11.30 
Acapulco Heat (s) 12.30 
ProMotor 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Soțul și soția (s, ep. 
35) 13.30 Bebe (s, ep. 7) 
14.00 Alo, Generația PRO
15.30 Knight Rider, 
Supercomando (s, ep. 13)
16.30 Lumea filmului (mag.)

17.00 Profashion (mag.)
17.30 Dreptul la iubire (s, 
ep. 65) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 The Net (s, ep. 1) 21.00 
Martial Law (s, ep. 1) 21.55 
Știrile PRO TV/Știri sportive 
22.00 Strangers (dramă er. 
SUA ’91) 23.25 Ei trăiesc 
(thriller SF SUA ’88)

ACASĂ
7.00 Celeste se întoarce 

(s/r) 7.45 Guadalupe (s/r)
8.30 D.a/r9.00 Dragostea nu
moare (s/r) 10.00 Brigitte 
Bardot: Legenda, vedeta 
(do/r) 11.45 Ultima vară (s/ 
r) 12.3Q Dragoste șl putere 
(s/r) 13.15 Misterioasa
doamnă (s/r) 15.00 Marimar 
(s) 16.00 Celeste se
întoarce (s, ep. 26) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 Ultima 
vară (s) 18.30 Dragostea nu 
moare (s) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Miste
rioasa doamnă (s) 21.30 
Marile procese și crime 
(do) 22.00 Fotbal Camp. 
Spaniei (d)

PRIMA IV
7.00 Emisiune pentru 

copii 10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm șl Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show 
(s) 11.30 Lumea lui Dave (s)
12.30 Apel de urgență 13.00 
Motor (magazin auto )13.30 
Sport Magazin 15.00 

Călătorii în lumi paralele 
(s, ep. 5) 16.00 Pământul: 
Bătălia finală (s, ep. 15) 
17.00 Super Jerry 
Springer Show 18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă
(div., ep. 100) 19.00
Detectivi de elită (s, ep. 
44) 20.00 Cetatea soarelui 
(f.a SUA 1987) 22.00 Real 
TV 22.30 Știri

HBG>
10.00 Războiul fiarelor 

(d.a) 10.30 Dragă, am
micșorat copiii! (s) 11.15 
Mica prințesă (dramă SUA
1995) 13.00 Apartamentul 
lui Joe (co. SUA 1996)
14.30 Al patrulea protocol
(dramă SUA 1987) 16.30 
Foamea (s): „Farul” 17.00 
Dincolo de tăcere (dramă 
SUA 1994) 18.45 Limbajul 
trupului (thriller SUA 1995) 
2030 Rămășițele zilei 
(dramă SUA 1993) 22.45 
Johnny Mnemonic
(thriller SUA 1995)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 "No com

ment” și “Vorbiți aici!” 
realizator Alin Bena 14.00-
15.30 Generația PRO 
(coproducție)

iicbcsccp
Perioada 6 - 8 martie

O BERBEC
Cineva vă face o 

propunere interesantă. Nu 
fiți prea încrezător, nu este 
afacerea vieții dv. Duminică 
ceva vă va supăra atât de 
tare încât vă veți certa cu 
partenerul, care este 
nevinovat. Poziția lui 
Mercur vă avertizează luni 
asupra unor posibile grave 
greșeli; așadar, atenție 
sporităl

O TAUR
Nu căutați aventura, vă 

va ieși ea în întâmpinare. 
Vă întâlniți cu o persoană 
pe care n-ați mai văzut-o 
poate de un an și flacăra 
pasiunii se aprinde iar. 
Gândiți-vă însă bine la ce 
faceți. Cel care urmărește 
doi iepuri s-ar putea să nu 
prindă nici unul. Fiți vigilenți 
luni și nu treceți cu vederea 
când cineva încearcă să 
scoată castanele din foc cu 
ajutorul vostru.

O BALANȚĂ
în viața particulară 

aveți numai noroc și 
succes. începeți să vă 
vindecați de a vă diviniza 
și admira partenerul. 
Atenție, să nu cădeți într- 
o depresie după această 
fază. Noroc că vă regăsiți 
la serviciu. Luni, s-ar 
putea să fiți atras într-o 
aventură; nu vă hazardați, 
dacă vreți să aveți parte 
de liniște.

O SCORPION
Acea ocazie la care ați 

renunțat de curând va 
“recidiva” și atunci va 
trebui să profitați. Aveți 
tendința să vă certați cu 
familia din cauza stresului, 
dar încercați să treceți 
peste asta. Urmează o 
săptămână bună, în care 
vă puteți dovedi calitățile, 
aptitudinile și vă crește și 
venitul.

Duminică 
7 martie
TVR I

9.05 Kiki Riki Miki. Mag pt. 
copil 11.00 Viața satului 13.00 
Biserica satului 13.10 Tezaur 
folcloric 14.30 Video- 
magazin 15.25 Fotbal Divizia 
A, etapa a 18-a: Rapid F.C. 
Argeș - Dacia Pitești (d) 17.30 
Super Gol Show 18.20 
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani 
(s, ultimul ep.) 18.45 Na
tional Geographic (do)19.35 
Duminica sportivă 19.55 Doar 
o vorbă săț-l mai spun! 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Femeia în alb 
(f.a. Anglia ’98) 22.45
Telesport 22.55 Comisarul 
Wycliffe (s, ep. 1) 23.45 
Divertisment muzical

TVR 2
8.00 Desene animate (r)

8.30 Sporturi extreme (do) 
8.55 Filmele săptămânii 9.00 
Atletism CM de sală 
(Japonia) 10.40 Documente 
culturale 11.20 TVR lași 14.00 
Wagner (s, ep. 5) 14.50 Vi
trina personajelor de operă 
16.00 Țiganca (s, ep. 151)
16.45 Santa Barbara (s)17.30 
Virtuozi ai instrumentelor
populare 17.45 Un secol de 

\cinema (do) 19.30 Cu cărțile

Luni
8 martie

TVR I
12.05 TVR Craiova 13.00 D- 

na King, agent secret (s/r) 
14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Dosarele istoriei 
(r)16.00 Emisiune în limba 
maghiară 18.10 Camera 
ascunsă 18.35 Familia 
Simpson (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 417) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 
specială 21 00 Primul val (s) 
21.50 Avanpremieră la Gala 
Premiilor Uniter 23.10
Jurnalul de noapte. Sport 
23.25 Fii cu ochii pe fericire 
(rep.) 23.50 întâlnirea de la 
miezul nopții

TVR 2
12.00 Sunset.Beach (s/r) 

13.00 Comisarul Wycliffe (s/ 
r) 15.10 Limbi străine: 
Engleză 15.35 Patru surori 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
152) 16.45 Santa Barbara (s)
19.40 Sănătate, că-l mal bună
decât toate! 20.10 D-na King, 
agent secret (s) 22.00
Drumul spre Paradis (dramă

^Spania/Puerto Rlco 1994)

pe față 20.30 Dor de mamă
20.45 Clepsidra cu imagini 
21.00 Sportmania

ANTENA I
8.00 Spirit șl credință 8.30 

Câinii de mare (d.a) 9.00 Teo 
și Mircea Șou 12.30 Asterix 
contra lui Cesar (f. d.a. 
Franța) 14.00 Duminica în 
familie 18.00 Uraganul (s, 
ep. 38) 19.00 Observator
19.30 Reporter TV Vouă
19.40 Damon (s. SUA ’98, ep. 
11) 20.05 Cealaltă Iubire 
(dramă SUA 1985) 21.45 Tele 
Eurobingo Show (cs) 22.45 
Agenția de presă 22.50 
Frumoasa Creezy (f. Franța) 
0.30 Mamă fără soț (co. SUA 
1939)2.10 Documentar

PRO TV
8.00 Aventurile lui Hu

ckleberry Finn (d.a) 8.20 
Noile aventuri ale lui Super
man (d.a) 8.40 Călătoriile lui 
Gulliver (d.a) 9.00 Super 
Abracadabra / Fiica ocea
nului (s, ep. 12) 11.00 
Oamenii secolului XX (do, 
ep. 3) 12.00 Profeții despre 
trecut 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 O propoziție pe zi 13.05 
Soțul și soția (s, ep. 36) 13.35 
Bebe (s, ep. 8) 14.00
Chestiunea zilei 15.00 Benny 
Hill (s) 15.30 Echipa mobilă 
16.00 Buffy, spaima

ANTENA 1
10.00 Știri 10.15 Agenția 

de presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Triumful spiritului (dramă 
SUA 1989) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 182) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 101) 18.00 
Uraganul (s, ep. 39) 19.00 
Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Pericol 
iminent (s, ep. 26) 22.00 
Viitorul începe azi (s) 23.00 
Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 9.10 Cărările iubirii 
(s/r) 10.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.40 Jane Eyre (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Profeții 
despre trecut (r) 14.00
Reforma la români (r) 14.30 
Urmărire generală (r) 15.00 
Spirit de echipă (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Cărările iubirii (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Dreptul la iubire 
(s) 18.15 Știrile PRO TV 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Patru 
nunti și o înmormântare (co. 
Angiia 1993) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.30 Seinfeld (s, ep. 175)

vampirilor (s) 16.45 Al
șaptelea cer (s, ep. 58) 17.30 
Dreptul la iubire (s) 18.15 Cei 
mai frumoși ani (s, ep. 2)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (s, ep. 27) 21.00 Jane 
Eyre (dramă SUA ’96) 22.55 
Știrile PRO TV / Știri sportive 
23.00 Procesul etapeî"

ACASĂ
7.00 Marile procese și 

crime (do/r) 8.00 Acasă la...
8.30 Căsuța poveștilor (r)
9.00 Dragostea nu moare 
(s/r) 9.50 A Woman at war 
(f/r) 12.00 Marile povești de 
dragoste 12.30 Marimar (s, 
2 ep.) 14.15 Arhiva neagră 
(s) 15.00 Hochei
profesionist 15.45 Afară din 
joc 16.00 Fotbal II Calcio (d)
16.45 Gillette - lumea 
sportului 17.00 Fotbal II 
Calcio (d) 18.00 NBA Action
18.30 Dragostea nu moare 
(s, ep. 81) 19.25 Căsuța 
poveștilor: Dex, mascatul 
(d.a) 20.00 Fotbal Camp. 
Spaniei (rez.) 20.30 Fotbal 
Campionatul Spaniei (d)
22.30 Domnul și doamna H: 
„Crime și pasiune”

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s)

ACASĂ
9.00 Dragostea nu moare 

(s/r) 10.00 Domnul și
doamna H: Crimes of the 
Hart (f/r) 11.45 Ultima vară (s/ 
r) 12.30 Dragoste și putere 
(s/r) 13.15 Misterioasa
doamnă (s/r) 14.00 Surorile 
(s) 15.00 Marimar (s, ep. 27) 
16.00 Celeste se întoarce 
(s, ep. 27) 16.45 Guadalupe 
(s, ep. 138) 17.30 Ultima vară 
(s, ep. 87) 18.30 Dragostea 
nu moare (s) 20.00
Dragoste și putere (s, ep. 
321) 20.45 Misterioasa
doamnă (s, ep. 184) 21.30 
Surorile (s) 22.30 Regina 
Africană (f.a SUA 1951) 
(dramă Franta/SUA 1961)

PRIMA TV
7.00 Music Box 13.00 Știri 

13.10 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s) 
15.00 Marla Mercedes (s, 
ep. 72) 16.00 Știri 16.10 Tia 
și Tamera (s, ep. 70) 16.30 
Malcolm și Eddie (s, ep. 70) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.00 Detectivi de elită (s, 
ep. 46) 20.00 Camera

11.00 Gregory Hines Show'' 
(s) 11.30 Lumea lui Dave 
(s) 12.00 Legături de
familie (s) 12.30 Povești de 
iubire cu Marius Bodochi 
14.00 Cinemagia 14.30 
îngerul (co. SUA 1991) 
16.00 Copiii miresei 
(dramă SUA 1990) 18.00 
Știri 19.00 Detectivi de elită* 
(s, ep. 45) 20.00 Ultima 
poruncă (f.a SUA 1966) 
22.00 Frasier (s, șp. 28)
22.30 Știri 23.00 Fotbal Pre
mier League (înreg.)

HBG>
10.00 Echipa de fotbal 

(co. SUA 1995) 11.45
Războiul fiarelor (d.a)
12.15 Operațiunea Delta 
Force (f.a. SUA 1997) 13.45 
Concert Spice Girls 15.15 
Din nou liber (dramă SUA
1996) 17.00 între prieteni 
(dramă SUA 1995) 18.45 
Viziuni macabre (thriller 
SUA 1995) 20.30 Cum ți-e 
scris (co. romantică SUA 
1994) 22.15 Mulholland 
Falls (f. SUA1996)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 Talk show 

"Ghici cine bate la ușă?” (r), 

ascunsă (div.) 20.30 Treî^ 
bănuți în fântână (co. SUA 
1990) 22.00 Poză la minut 
(s, ep. 15) 22.30 Știri 23.00 
Fotbal Premier League 
(înreg.)

HBG>
10.00 Olimpiada sub 

teroare (f.a SUA 1996) 11.45 
Crime Imaginare (dramă 
SUA 1994) 13.30 Perver
siunile științei (s) 14.30 
Comuniune (dramă SUA 
1989) 15.45 Războiul
fiarelor (d.a) 16.15 Ultimul 
mohican (dramă SUA 1992)
18.15 Campionul (co. 
romantică SUA 19,96)-20.30 
Calea spre extaz (f. er. SUA
1997) 22.15 The Chioppen- 
dales (co. SUA 1998)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-09.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tău!” 
09.10-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 î tiri lo
cale

O GEMENI
Doamnele gemeni se 

vor bucura de o zi minu
nată. Planurile merită a fi 
realizate și toate obstaco
lele pot fi trecute. Dacă 
aveți păreri diferite în 
legătură cu o rudă sau un 
prieten, acestea nu trebuie 
să fie motiv de ceartă. 
Cineva dorește să vă 
seducă, dar refuzați chiar 
dacă vă încearcă un 
sentiment plăcut de 
măgulire.

O RAC
Este o perioadă grea, 

când nu reușiți practic pe 
nici un tărâm, în plus sunteți 
abandonat chiar și de aceia 
pe care altădată puteați 
conta cu siguranță. 
Adaptați-vă la condițiile 
schimbate. Femeile Rac 
sunt mai iritate și cam 
agresive. Perioada de 
seară vă rezervă eveni
mente surprinzătoare.

O LEU
S-ar putea să se 

ivească neînțelegeri și 
conflicte cu persoanele 
care nu sunt de acord cu 
ideile dv. Fiți prudent, un 
act necugetat poate duce 
la declanșarea unui 
scandal. Duminică e o zi 
obișnuită. Luni ați vrea să 
vă sustrageți oricăror 
obligații și să fiți singurul 
stăpân al vieții dv. Nu vă 
faceți griji, nu veți pierde 
teren...

O FECIOARĂ
Este momentul să 

reflectați mult mai profund 
la viața dv. Vă cuprind 
numeroase temeri.
Discutați-le cu partenerul, 
care vă va ajuta, ca 
întotdeauna. Dacă vreți să 
fiți independent financiar 
trebuie să munciți din 
greu. La locul de muncă 
tensiunea este destul de 
mare și s-ar putea să aveți 
de suferit.

Heeeseo

O SĂGETĂTOR
Principala întrebare 

care vă va obseda zilele 
următoare este : “mă 
iubește, nu mă 
iubește?”. Trebuie să 
găsiți" cât mai curând 
răspunsul, altfel veți fi 
dominat de neîncredere. 
Duminică s-ar putea să 
trăiți decepții profunde, 
în schimb, luni vă 
debarasați de starea 
plumburie care v-a 
stăpânit până acum

O CAPRICORN
Dacă visați la o relație 

nouă sau doriți s-o 
revigorați pe cea veche, 
acum este cea mai bună 
perioadă. Duminică se 
anunță o zi norocoasă. 
Apoi începutul de 
săptămână va fi remar
cabil la locul de muncă, 
încercați să vă rezolvați 
problemele importante 
între timp. Fiți mai grijuliu 
cu sănătatea.

O VĂRSĂTOR
Vă puneți întrebarea 

dacă sunteți pe calea cea 
bună. Nu ezitați să vă 
schimbați planul inițial, 
dacă nu-l mai găsiți la fel 
de bun. Și nu uitați că nu 
există doar banii și 
munca. Corabia familiei 
înaintează pe ape liniștite, 
nu mai faceți atâtea 
observații celor din jur. 
Zilele ce urmează vor fi 
benefice.

O PEȘTI
Din nou iese la iveală 

spiritul dv. de aventură. 
Atenție, însă, aceasta vă 
poate aduce nu numai 
noul, ci și o mare doză de 
risc. încercați să nu 
înghițiți momeala. Luni 
veți ajunge ușpr într-o 
situație imprevizibilă, dar 
dacă nu vă lăsați 
impresionați, veți face 
față situației. Posibile 
îmbunătățiri în plan 
financiar.



ANIVERSARI

• Gânduri frumoase și 
tradiționalul “La mulți ani”, 
pentru Eugenia Cizmaș. 
Soțul, fiul și nora. (9768)

VANZARI
CUMPĂRĂRI

• Vând casă și grădină, str. 
A. Endre, nr.45, Deva. Tel. 
228196,225196,225378.

• Vând teren, proiect, 
autorizație construcție căsuță 
vacanță. Băița, nr.87. (9756)

• Vând loc de casă Hărău 
și apartament 2 camere 
Gojdu. Tel. 218496. (9495)

• Vând teren cu cabană în 
construcție, suprafața 400 
mp, zona turistică Complexul 
Cheile Buții. Tel. 511318, 
511011,092574085. (9759)

• Vând 1 ha teren arabil, 
DN 7 Turdaș, televizor color, 
70 stereo, teletext, telefon 
247282(9411)

• Vând 3300 mp intravilan, 
Deva, tel. 620519, după ora 
16. (7784)

• Vând casă și 40 ari de 
pământ în Gurasada (în 
Lazuri). Tel. 621525, după 
amiază. 9150)

• Societate comercială 
vinde apartament 3 camere, 
parter, 72 mp. situat pe str. 
Ion Creangă, Deva, cu proiect 
aprobat spațiu comercial. 
Tel. 219232,’ 092/281895. 

(9193)
• Vând apartament 4 ca

mere, ultracentral, preț 
35.000 DM. Deva, tel. 
217534(200)

• Vând casă în Deva, str. 
Vînătorilor, nr. 22 (9486)

• Vând apartament Brad, 
str. Libertății, bl.Cx 26/17, 
acoperit cu tablă. Relații în 
Brad, sau tel. 225736. (9764)

• Vând casă și grădină 30 
x 153 mp, la Șoimuș, nr. 220 
(sub vii). Tel. 217273, după 
ora 16. (9761)

• Vând sau închiriez gar
sonieră, plus garaj și boxă, 
str. Libertății, bl.4, preț ne
gociabil. Tel. 219587 sau 092 
216648(9301)

• Vând apartament 3 ca
mere, Deva, Al.Saturn, preț 
avantajos. Tel. 626085 (9250)

• Vând casă în satul Cig- 
mău, comuna Geoagiu. Infor
mații tel. 718760, Hunedoara 
(6496)

• Vând casă, cu grădină, 
gaz, apă, Hațeg. Informații 
tel. 247212 (9416)

• Vând Dacia 1310, stare 
foarte bună, fabricație 1985, 
carte identitate. Tel. 229186 
(9455)

• Vând VW Passat, înma
triculat, preț 1300 mărci. Tel. 
212036. (9753)

•Vând baionetă sec.XVIII, 
floretă scrimă și patru 
scaune tapițate Lengel. Tel. 
217694.

665158(9240)
• Centrul de Consultanță 

în Afaceri Deva vinde prin 
licitație în data de 15 martie 
1999 autoturism Dacia 1310, 
an fabricație 1994. Tel. 
215200, Piața Unirii, nr.10. 
9248)

• Vând Espero, Daewoo, 
izotermă Saviem, Saviem fără 
motor, tractor 650, betonieră 
0,7 trifazică, presă bolțari. Tel. 
215079.(9770)

• Vând Cielo cu preluare 
de contract, betonieră indus
trială 0,7 mc, strung SN 320, 
spații, suprafață 150 mp, plus 
300 mp. închiriez spații în 
Deva pentru magazin piese 
auto, birou, depozit en-gros 
și atelier auto. Tel. 225354.

• Vând mașini de dărăcit 
și tors lână, avantajos. Tel. 
770145. (9470)

• Vând televizor Sony, 
video recorder Goldstar, 
celular Philips, telefon fix 
Ericcson, Loewe. Tel. 
229278(9499)

• Vând cal 7 ani.Șoimuș, 
67, fam. Becsa Petru. (9751)

• Vând SRL cu diverse 
activități. Tel. 627298, Deva. 
(8880) ’

• Vând imprimantă HP 
Deskyet 400, în garanție, 
foarte avantajos. Tel. 
226644.(9246)

• Vând calculatoare și 
imprimante second hand, la 
prețuri foarte avantajoase. 
Tel. 226644 sau 092 72443 ’ 
(9245)

• Viagra, 120.000, spra 
contra ejaculării rapide 
169.000, 01/6376273, 092/ 
342628,092/342629. (OP)

• S C. ROMAVICOM
SRL Deva, fermă particulară 
de păsări, cu sediul în 
Mintia, platforma Casa 
Agronomului, vinde-zilnic, 
inclusiv sâmbăta, între orele 
8-16, pui vii. Informații 
suplimentare la tel. 233484 
(OP)___________________

• Vând gararaj 800 mp, 
fânar, platformă betonată 
pentru siloz, în suprafață de 
0,9 ha, toate situate în satul 
Bălata, comuna Șoimuș 
(fosta CAP). Informații tel. 
092/475064,233956. (MP)

• Vând mașină de cusut 
MCI 4 industrială, trifazic, tel. 
228905.

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075. (9678)

• Vând sau închiriez spațiu
comercial central, în Cugir. 
Informații tel. 753299, 094/ 
700966(9413)___________

• Vând treier de moară 
și macin la Șibot, 150 lei/ 
kg sau uium 15%. Program 
marți, joi, sâmbătă, tel. 
813385, Alba. (9415)

"rnimw'vni. i.idktd 1

ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament 2
camere, mobilate. Tel. 
217451(9467)___________

• Ofer spre închiriere
garsonieră, parter, confort 1, 
lângă Astoria. Tel. 216590, 
după ora 15.____________

• închiriez/vând aparta
ment 2 camere, central, 
îmbunătățit. Tel. 230697, 
056121156.(9247)

• închiriez apartament 2 
camere, telefon, cablu TV. 
Tel. 214428. (9304)

OFERTE DE
SERVICII

• Efectuăm transport 
marfă intern și internațional 
cu camion Ford Cargo, 3 
tone, capacitate 38 mc. 
Prețuri sub nivelul pieței. 
Tel.’ 094 636443, 094 
602419, (9182)

• Decodez și repar tele
foane GSM, repede și ieftin. 
Tel. 094 859958 (9169)

• SC Gef Facilities distri
buitor autorizat Colgate, 
Benckiserși Elite angajează 
agent comercial pe Deva, cu 
domiciliul în Deva. Se cere 
vârstă maximă 30 ani, expe
riență, CV. Tel. 230930. Con
diții avantajoase. (9302)

• Distribuitor autorizat caut
clienți și colaboratori pentru 
vânzare produse cosmetice 
marca AVON, tel. 211627, 
234880, OP 1, CP 188, Deva. 
(6309)__________________

• Agenție de informații 
comerciale angajează ur
gent operator teren și 
agent vânzări publicitate 
(job part time), buni cunos
cători ai rețelei comer
ciale. C.V, lafax 01/3213438 
sau 01/3213439. (OP)

DIVERSE

• BAROUL HUNEDOA
RA convoacă ADUNAREA 
GENERALĂ A AVOCA- 
ȚILOR.în data de 20 martie 
1999, ora 9, în sala mare a 
Tribunalului Hunedoara. 
Decanul Baroului, av. Ștef 
loan. (9769)

PIERDERI

• SC Alan Transimpex 
SRL Deva anunță pierderea 
certificatului de înmatriculare 
la registrul comerțului J 20/ 
1907/1992. Se declară nul. 
(9753)

• Pierdut ștampile rotunde 
aparținând SC Afrodita 
Intrercom SRL Deva. Se 
declară nule. (9752)

• Pierdut cod fiscal apar
ținând firmei S.C.Ovidor 
DucomexSRL. Hunedoara, 
îl declar nul. (6499)

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele Gădău 
Constanța. O declar nulă. 
(6498)

£ .COMEMORĂRI

• La un an de la dispariția 
bunului nostru prieten

prof. DAMIAN IOAN
păstrăm în amintirea noas
tră imaginea lui blândă.

Nu te vom uita niciodată. 
Familia Anca din Hațeg. 
(3189)

• Un pios omagiu și 
lacrimi de durere pentru 
cea mai bună mătușă

ANA NELEGA
la împlinirea a 6 săptămâni 
de la deces. Nu te va uita 
niciodată nepoata Doina. 
(9471)_________________

• Se împlinesc 8 ani de la 
trecerea în eternitate a celui 
care a fost

ing. MIHAI MAIER
Dumnezeu să-l odih

nească I Fratele. (9241)
• Se împlinesc 6 săp

tămâni de când s-a stins 
din viață, la 98 de ani

SAMOILĂ AVRAM
din Sibișel. Dumnezeu să- 
I odihnească I Familia.
(9763)

• S-au scurs 2 ani de 
lacrimi și dor pentru cel 
care a fost

ec. IANCU TODORONI
Slujba de pomenire as

tăzi, 6 martie, la Catedrala 
din str. A lancu, Deva. Fa
milia. (9494)

Tragerea Super 
Loto ‘ 

“5/40” din 
4.03.1999

Tragerea "Lrpres" 
din 4.05.1999

22-8-55-5-14-49

Consiliul de Administrație alr

SC “Continui” SA Hunedoara (fost ICSAP) 
organizează LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru 

închirierea următoarelor spații comerciale:
ADRESA SUPRAF. COMERCIALĂ UTILĂ (mp

1. LABORATOR CARMANGERIE Str. Buituri 2S0 mp
2. PATISERIA MIHAELA Bd. Traian, bl. 49A 145 mp
3. PATISERIA AMANDINA Bd. 1848, nr. 1 76 mp
4. COFETĂRIA MACUL ROȘU Str. Principală, nr. 1 Teliuc 60 mp
5. RESTAURANTUL INTIM Str., Libertății, bl. 12 260 mp
6. RESTAURANT TRAIAN Bd. Dacia, bl. 20 430 mp
7. BUFET CHIZID Str. Chizid, nr. 1 100 mp

Licitația are loc la sediul societății în data de 22.03.1999, ora 11,00.
Taxa de participare de 200.000 lei și garanția de participare, care este la 
nivelul chiriei pe o lună de zile, se vor depune la casieria societății până în ziua 
ținerii licitației, ora 10,00.
Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 054/-712316.

• O zi tristă și plină de 
durere este ziua de 6 martie 
când se împlinesc 10 ani 
de când a plecat dintre noi, 
pe un drum fără de întoar
cere, la numai 35 ani,

sing. SZANTO MATEI
Te vor plânge mereu cei 

ce te-au iubit. (6486)

• Cu aceeași neștearsă 
și profundă durere în suflete 
reamintim tuturor celor care 
au cunoscut-o și iubit-o că 
azi, 7 martie 1999, se îm
plinesc patru ani de când 
ne-a părăsit draga și 
scumpa noastră

MILICA DEAC
Dumnezeu s-o odih

nească în liniște și pace! 
Soțul, fiica, mama, surorile 
și rudele din Lugoj.

Consiliul de Administrație al 
Societății Comerciale REMAT »

SA Hunedoara-Deva
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la data 

de 20.03.1999, ora 10, la sediul SC REMAT SA, din str. 
Griviței, nr.37, Deva, pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor.

Convocarea s-a întocmit în conformitate cu Legea 
nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:
1. Raportul de gestiune pe anul 1998.
2. Raportul Comisiei de cenzori asupra activității 

societății în anul 1998.
3. Aprobarea bilanțului contabil pentru 1998 și a 

contului de profit și pierderi și repartizarea profitului pe 
anul 1998.

4. Modificarea statutului privind structura 
acționariatului SC REMAT SA Hunedoara-Deva.

5. Alegerea administratorului unic al SC REMAT 
SA Hunedoara-Deva.

6. Diverse.
Dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu se va putea 

ține în data de 20.03.1999, ora 10, conform prevederilor 
legale, ea va avea loc în data de 27.03.1999, ora 10 , la 
sediul societății.

Informații suplimentare la telefoanele 054/214421; 
214408.

Consiliul de Administrație al 
SC "CRISBUS" SA Brad

Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 

21.03.1999, ora 10, în sala mare a Primăriei municipiului Brad.
în cazul în care la data de mai sus adunarea nu va fi 

statutară, se amână pe data de 28.03.1999, la locul și ora 
menționate mai sus.

Procurile de reprezentare se depun la sediul societății până 
la data de 19.03.1999.

Informații suplimentare la sediul societății din Brad, str. 
Goșa, nr.44, zilnic, înte orele 7-10 sau la telefon 054/651242.

DECESE

• Cu durere în suflet fiul 
Grigorie, nora Rădița și 
copiii lor Gabriel și Mirela 
anunță trecerea în neființă 
a celei care a fost

MARIA MARINOIU
mamă, soacră și bunică, 
înhumarea va avea loc 
astăzi, 6 martie 1999, ora 
14, la Cimitirul din str. 
Eminescu.Deva. (9762)

• Cu durere în suflet 
deplângem moartea fulge
rătoare a dragului nostru fin, 
la numai 35 ani

BÎLDEANICOLAE
Nu te vom uita niciodată. 

Nașii, familia Dobîrcău, din 
Bucureșci. (6866)’
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Venerabilul preot paroh 
nton Rudeanu

Decoruri interioare de elita ia
..."ELITE"

A devenit aproape o tra
diție ca, în zori de primăvară, în 
primele zile ale lunii martie, să 
ne amintim că cel mai popular, 
mai bine cunoscut și mai res
pectat preot al plaiurilor hune- 
dorene, Anton Rudeanu, inau
gurează un nou an al vieții, al 
85-lea, de această dată.

Normal și desigur că nu mai 
este în activitate, dar- atât cre
dincioșii cât mai ales consilierii 
vechi și actuali nu-l putem uita. 
Ne aducem cu drag aminte de 
vocea sa plăcută cu care ne 
încânta de la masa altarului, cât 
și de fermecătoarele predici cu 
care ne încălzea sufletele.

Părintele Anton Rudeanu a 
fost și rămâne o vie amintire a 
orașului Hunedoara, căci, ca 

Comunicat de la Primăria municipiului Deva
• începând cu data de 8 martie 1999 se 

va introduce, experimental, în municipiul Deva, 
traseul de transport local de persoane Gara 
CFR Deva - cartier Viile Noi, cu plecare din 
gară la orele 20 ș/' 21,15.

» Primăria municipiului Deva declară 
luna martie “LUNA CURĂȚENIEI".

în vederea stabilirii acțiunilor din pro
gramul de curățenie și demararea altor ac
țiuni gospodărești, Serviciul salubritate - 
zone verzi solicită tuturor reprezentanților 
Asociațiilor de proprietari/locatari să fie 
prezenți marți, 9 martie, ora 10, la întâlnirea 
ce va avea loc la sediul Primăriei munici- 
piului Deva, sala de ședințe. Informații supli

mentare la telefon 218665. între orele 7,30- 
15,30.

• în atenția posesorilor de autoturisme! 
începând din data de 4 martie 1999 au fost 

reluate tăierile de corecție a coroanelor arbo
rilor și arbuștilor ornamentali atacați de omida 
păroasă a dudului. Lucrările vor fi executate în 
cartierele Gojdu, Zarand, Dacia și Micro 15.

Serviciul salubritate - zone verzi aten
ționează posesorii de autovehicule să elibe
reze zonele în care se efectuează aceste lu
crări pentru evitarea unor eventuale incidente.

în paralel se efectuează același gen de 
lucrări la plantațiile de aliniament pe bule
vardele luliu Maniu, Decebal și 22 Decembrie. Â

SC SARMISMOB SA DEVA
cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 8, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ CU 

STRIGARE, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 88/ 1997 aprobată 
prin Legea nr. 44/ 1998 și Normelor Metodologice aprobate prin HG nr. 55/ 
1998 pentru vânzarea pe tronsoane a Magazinului de prezentare și desfacere 
al societății, în suprafață totală de 604, 5 mp:
Denumirea activului Obiect de activitate Adresa activului Preț de pornire

Magazin de prezentare 

și desfacere

Comercializarea 

produselor de mobilier

Deva, str. Liberății, 

bl. 5, parter

5.000.000 lei/ mp

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-u 
Licitația va avea loc în data de 22.03.199? 
In caz de neadjudecare la prima ședinț 

licitație pe data de 29.03.1999 și se va rel 
întregului activ.

Dosarul de prezentare a activului poate 
comerciale zilnic între orele 9,00 - 12,00.

Alte informații privind activul ce urmează 
227886, 227901 SC Sarmismob SA). Pentru 
sediul societății, până în ziua licitației, ora 9 
vigoare, precum și dovada achitării dosarulu

Participant la licitație vor depune la casie 
300.000 lei și vor face dovada consemnării Ic 
garanției de 3% din prețul de pornire a licitați

Valoarea terenului aferent activului este in

suportat de cumpărător.
, ora 10,00, la sediul SC Sarmismob SA Deva. 
5 se va organiza cea de-a doua ședință de 
ua în fiecare zi de luni până la adjudecarea

Fi procurat contra cost de la sediul societății 

a fi vândut de la jurisconsult Datcu Tudor (tel. 
participare la licitație ofertanții vor depune la 

,00, documentele prevăzute de legislația în 
de prezentare.
ria SC Sarmismob SA taxa de participare de 
dispoziția societății comerciale vânzătoare a 

ei.
clusă în prețul de pornire a licitației.

preot paroh al sfintei Biserici orto
doxe Sf. Nicolae, din 1959 și până 
în 1998, n-a fost numai slujitorul 
acestei biserici, ci și invitatul și 
oaspetele celor mai multe cere
monii din oraș, ca de asemenea 
din satele vecine. Farmecul vocii 
sale și căldura sufletească cu ca
re slujea, l-au făcut cel mai popular 
și vestit preot al plaiurilor hune- 
dorene, fiind bine cunoscut, invitat 
și admirat în tot județul.

Cariera preoțească și-a inau
gurat-o în satul istoric Cinciș, în 
perioada 1944 - 1958. Ca fiu al 
satului Cinciș, a rămas fidel și cre
dincios slujitor al său nepărăsin- 
du-l în perioada dramatică în care 
a trebuit să se mute din ferme
cătoarea Vale a Cernei, în fosta 
pășune a satului. Părintele Anton 
Rudeanu rămâne un erou al acelei 
perioade și acțiunii de strămutare a 
satului, asigurând despăgubiri și 
condiții optime de reclădire a gos
podăriilor tuturor locuitorilor. Satul 
Cinciș, în noua lui formă cu străzi 
urbane, este dotat cu curent 
electric, posturi telefonice și cămin 
cultural.

Părintele n-a uitat nici de 
viața religioasă, inaugurând con
struirea actualei catedrale, o 
mândrie a satului și a întregii re
giuni, ctitoria pe drept cuvânt a 
familiei Rudeanu.

întrucât satul Cinciș face parte 
din comuna Teliuc, părintele Anton 
a venit și în ajutorul satului Teliuc și 
al tuturor satelor din zona pădure- 

nilor, când acestea au fost în 
criză sau chiar în lipsă de slujitori 
ai altarelor. Dar părintele Anton 
nu s-a ocupat numai de cerințe 
urbane, ca de exemplu curentul 
electric, pentru satul Cinciș ci și 
pentru toate satele comunei Te
liuc. Așa se explică de ce comu
na Teliuc i-a acordat titlul de 
“Cetățean de Onoare”. Fără îndo
ială că părintele Anton Rudeanu 
este în mod deosebit cinstit de 
hunedorenii parohiei, ca de ase
menea de majoritatea hune- 
dorenilor ortodocși, catolici, refor
mați, fiindcă s-a comportat și s-a 
dovedit prietenos și binevoitor 
tuturor.

Datorită întregii activități spi
rituale și culturale desfășurate 
timp de peste jumătate de secol 
Prea Fericitul Părinte Teoctist și 
Sfântul Sinod al Bisericii Orto
doxe Române i-au acordat Părin
telui paroh Anton Rudeanu 
"Marea Cruce Parohială" prin 
Decretul nr. 8/1999 ca semn de 
aleasă prețuire și mult respect 
spre slava Bisericii și preamă
rirea neamului românesc.

Alături de toți cei ce s-au bu
curat de bunătatea și afecțiunea 
părintelui Anton, epitropii și con
silierii parohiei am purtat și purtăm 
dragoste părintelui, urându-i din 
tot sufletul încă mulți ani de 
odihnă, în deplină sănătate și în 
deplină cinste din partea tuturor 
celor ce l-au cunoscut.

Prof. Victor /SAC

Ieri, 5 martie a.c., și-a des
chis porțile la Deva un nou 
magazin având o ofertă spe
cială destinată ambicntării in
terioarelor. Denumit “ELITE”, 
magazinul, situat pe bdul De
cebal, bl. C, parter (vizavi de 
magazinul “Apicola”), este 
specializat în comercializarea 
de pardoseli și lambriuri de tip 
“Akzenta” produse în Germa
nia, după ultima tehnologie în 
domeniu. Sunt oferite 24 de 
decoruri în diferite culori, ob- 
ținându-sc efecte ce reproduc, 
printre altele, stilurile stejar 
natur, fag, arin, arțar, brad, ulm, 
mahon, mesteacăn sau frasin. 
Pretențioșii pot alege modele 
avangardiste de parchete lami
nate sau lambriuri ce fac, în

I In atenția membrilor | 
I AJVPS Hunedoara, I
■ cu domiciliul în ț
; Hațeg și comunele
I arondate |
| Urmare a hotărârii Bi- | 
| roului Permanent al Con- |
■ siliului AJVPS Hunedoa- ■ 
! ra, în data de 12.03. !

■ 1999, ora 13, la cantina ' 
I "Abator” Hațeg, va avea I 

| loc adunarea de consti- | 
| tuire a Filialei vânători- | 
| lor și pescarilor sportivi ■ 
! din Hațeg, în structura !

1 și subordonarea AJVPS ■ 
I Hunedoara. z I

I Sunt solicitați a fi | 
| prezenți membrii pes- | 
| cari și vânători ce au | 
. plătită la zi cotizația de .

membru AJVPS.
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SHaureai imedliiuilluiii
Valorile medii și maxime ale 

poluanților gazoși analizați (di- 
oxidul de azot, dioxidul de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au 
încadrat în perioada 22 - 28 
februarie a.c. în limitele pre
văzute de STAS-ul de calitate 
a aerului 12574/1987. Valorile 
maxime au fost înregistrate la 
data de 22 februarie 1999 pe 
zona Hunedoara pentru dioxi
dul de azot și pe zona Călan 
pentru dioxidul de sulf. Pentru 
amoniac și fenoli, indicatori 
care se determină numai pe 
zona Hunedoara, valorile ma
xime au fost înregistrate la 
data de 23 februarie și, respec
tiv, în zilele de 22 -24 februarie 
pentru fenol.

Pulberile în suspensie au 
valori medii care se încadrează în 
limita admisă de 0,15 mg/ mc aer/ 
24h la toate punctele de control 
din județ. Valoarea maximă s-a 
înregistrat la data de 27 februarie 
a.c. pe zona Mintia - Deva.

Pulberile sedimentabile în
registrează depășirea limitei 

prezent, deliciul pieței Statelor 
Unite. Dacă cineva are ideea 
bizară de a verifica proprietățile 
reperelor oferite va avea o sur
priză. Pardoseala laminată “Ak
zenta” nu șc zgârie, nu ia foc, 
este imună la atacul apei și nu 
se decolorează la soare. Ba mai 
mult, ambele repere scutesc 
beneficiarul de alte cheltuieli, 
putându-se monta cu ușurință 
chiar de acesta, datorită siste
mului extrem de simplu de 
asamblare. Totodată, noile 
pardoseli și lambriuri sunt 
proiectate să asigure locu
inței, biroului sau magazinu
lui d-voastră o izolare ter
mică și fonică de excepție.

Din cele declarate de dl ing. 
Florin Trușcă, directorul socie

Banc PoH Sfl
Agenția Brad

Cu sediul în Brad, str. Minerului, nr.5-7

Organizează licitație publică pentru 
vânzarea următoarelor bunuri:

i. o Abator, carmangerie, magazin desfa
cere, bar, bucătărie, pivniță, în suprafață de 736,57 
mp, situate in Brad, str. Decebal, nr.97.

z Utilaje carmangerie: mașină electrică 
pentru tocat carne, șpriț electric cu vacuum, 
șpriț hidraulic, malaxor.

Licitația va avea loc în data de 11.03.1999, ora 10, la 
sediul ludecătoriei Brad, Biroul executorului judecătoresc.

ii. z Construcție din lemn pentru activități 
comerciale, în suprafață de 16,8 mp, situată în Brad, str. 
Morii, m.4.

Licitația va avea loc in data de 18.03.1999, ora 10, la 
sediul ludecătoriei Brad, Biroul executorului judecătoresc.

Relații suplimentare la telefoanele 054/233238 și 054/ 
651735, int.101.

admise de 17,0 gr/ mp/ lună 
doar pe zona Chișcădaga cu 
5,24 gr/mp/lună.

Nivelurile radioactivității beta 
globale și dozei gama absorbite 
se mențin în limitele de variație 
ale fondului natural de radio
activitate pentru toți factorii de 
mediu analizați. Pentru perioada 
menționată, valorile medii la de
punerile atmosferice și aerosolii 
atmosferici au fost de 1,25 Bq/ 
mp/ zi și de 1,35 Bq/ mc aer față 
de valorile de atenție stabilite la 
acești indicatori de 200 Bq/ mp/ 
zi și, respectiv, 10,0 Bq/ mc aer.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite în principal de 
la unitățile de extracție și pre
parare a cărbunelui au prezen
tat o valoare medie de 1768,0 
mg/1 și o valoare maximă, înre
gistrată la data de 23 februarie, 
de 4124,0 mg/ I. Raportate la 
perioada anterioară, rezultă o 
creștere a cantității de materii în 
suspensie pe râul Jiu cu 55,0 
mg/1 pentru valoarea medie. în 
același timp, valoarea maximă la 

tății comerciale “Birotica 
Service” SRL, proprietara 
magazinului, prețurile la care 
se pot achiziționa parchetul 
și lambriurilc viitorului sunt 
cu până la 30 de procente 
mai mici decât variantele 
clasice. Contribuie la aceas
ta și statutul de importator 
direct pe care-l arc firma. 
Garanția oferită pentru par
doseală variază între trei și 
cinci ani, funcție de nivelul 
traficului incintei unde este 
montată.

De ieri, la Deva “ELITE”. 
Un magazin destinat atât con
structorilor, cât și celor care, 
prin forțe proprii, doresc să-și 
modernizeze spațiile de lucru 
sau de odihnă. (A.S.) 

acest indicator se reduce cu 
752,0 mg/l.

Pentru anul 1998, agenții 
economici din județul Hune
doara au avut un plan de in
vestiții în domeniul protecției 
mediului în valoare de 34.156 
mii. lei, din care 16500,4 mii. lei 
reprezintă investiții pentru pro
tecția aerului, 6256,5 mii lei 
pentru protecția apelor, 4500,0 
mii. lei pentru protecția solului și 
a apelor subterane și 6800,0 
mii. lei reprezintă investiții pen
tru protecția "mediului natural".

Din suma totală menționată, 
23506,5 mii lei au fost alocați 
de la buget și 10650 mii. lei au 
provenit din surse proprii.

La finele anului 1998, au 
fost realizate lucrări de inves
tiții în valoare de 28080,6 mii. lei 
(82,2%), din care 20300,0 mii. 
lei de la buget (86,35%) și 
7780,05 mii. lei (73,05%) din 
surse proprii.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva
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