
In atenția 
conducătorilor auto

Serviciul Circulație Rutieră și 
întreținere Drumuri din cadrul 
Primăriei municipiului Deva 
anunță conducătorii auto că în 
perioada 18-31 martie 1999 se 
vor efectua lucrări de reparații 
covoare asfaltice pe B-dul N. 
Bălcescu între intersecțiile N. 
Bălcescu - M. Eminescu și 22 
Decembrie-N. Bălcescu.

în această perioadă
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PARTIDUL DEMOCRAT
în 4 martie a.c. s-au 

împlinit șase luni de când 
liderii politici ai partidelor 
aflate la putere s-au întâlnit 
la Palatul Cotroceni cu 
președintele țării, Emil 
Constantinescu, în încer
carea de a aplana unele 
disensiuni apărute nu de azi 
de ieri în sânul coaliției și de 
a găsi soluțiile economice 
menite să urgenteze 
reforma și să scoată țara din 
impas. Atunci s-a încheiat și 
un protocol în acest sens, cu 
un set de măsuri vizând 
îmbunătățirea și accele
rarea activității în 13 din cele 
23 de ministere din

Dewca firmei Codecs.

“Nu mergi tu, vine 
universitatea la tine”
Recent, la Camera de 

Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara, în fața 
unei asistențe numeroase și 
elevate, dl Octavian Năstase, 
director al Centrului regional 
Timișoara al firmei Codecs, 
a prezentat foarte convin
gător, susținându-și expu
nerea și cu imagini filmate, 
modalitățile practice de 
perfecționare profesională în 
diverse domenii - manage
ment, resurse umane, mar
keting, financiar etc. - și de 

circulația autobuzelor ce 
efectuează transportul local 
va fi deviată pe ruta M. 
Eminescu - str,. Carpați - B- 
dul Decebal-Gara.

Conducătorii auto sunt 
rugați să respecte 
indicatoarele de drum închis 
pentru a nu perturba buna 
desfășurare a lucrărilor de 
reparații.

■

rămâne
Guvernul României. Partidul 
Democrat a avertizat la acea 
vreme că dacă, în perioada 
următoarelor șase luni, 
partenerii din Executiv nu-și 
vor îndeplini obligațiile, în 
primăvara acestui an va ieși 
de la guvernare.

Timpul a trecut. Fiecare 
și-a pregătit temele cum a 
știut și cum a putut. PD și-a 
întocmit bilanțul, neuitând să 
privească și în grădina 
aliaților. Sau mai ales privind 
acolo. Se făceau multe 
speculații pe această temă, 
deși era de prevăzut că 
pediștii nu vor părăsi 
puterea. Așa s-a și întâmplat.

realizare a educației la 
distanță. în acest scop există 
o strânsă colaborare cu 
“Școala de afaceri - The 
Open University” din Marea 
Britanie, inițiatoarea acestui 
sistem de instruire care are 
circa 230.000 studenți în 60 
de țări, ea începându-și 
activitatea în anul 1969.

Din discuția purtată cu dl 
Năstase am reținut că firma 
Codecs are 12 centre 
regionale în țara noastră, ea 
funcționând din 1993 în

Catrene în pas cu ... ziua
Sănătatea șubrezită
De cei mu iți ce-au dus povara 
Leacurile din potică
Le mănâncă-agoniseaia.

Ținând pasul cu dolarul
Ajustând prețul mereu
Vom ajunge pân ’la anul
Marfă pentru copârșeu.

A-nceput iarba să iasă
Și urzica tot așa
Avem ce pune pe masă 
Foamea de-a o alina.

loan BUȘTEA, 
pensionar, iiia

Prăjitură cu aroma
de... accize

Prăjitura preferată
Se numea pe vremuri “cremeș" 
Astăzi tot așa se cheamă 
însă are gust de "Remeș"
Și cum Fe Me l-ul Sapă
Și dă găuri ia buget
Noi cu T.e D.e la finanțe
Vom da ortu popii-ncet.

losof SORIN, 
pensionar, Hunedoara

Luabtarsttbe

La ședința Colegiului Direc
tor de sâmbătă, 13 martie 
a.c., s-a hotărât rămânerea 
PD la guvernare. Și asta din 
mai multe motive. Poate și 
pentru că nu vrea să lase 
țara la greu, cum clama 
Petre Roman, poate și 
pentru că a dovedit că e 
capabil să facă reformă, și 
reușitele miniștrilor Radu 
Berceanu și Traian 
Băsescu, cel puțin, sunt 
elocvente în acest sens, și 
nu în ultimul rând pentru că 
n-ar fi dat deloc bine la

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

regim privat și de profit. 
Cursurile flexibile de 
pregătire ce se pot 
organiza și la solicitarea 
unor agenți economici, în 
raport de nevoile și de 
opțiunile acestora, exis
tând posibilitatea abordării 
oricărui profil de activitate 
sau arii de afaceri. în 
sensul derulării activității 
de până acum este cât se

Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Farmacii de 
serviciu

La Deva, în intervalul 
20-21 martie, va fi de 
gardă farmacia ,,Bella.- 
dona” din strada 
Libertății (zona Pieței).

„Teafarmex” va 
funcționa în Hunedoara în 
aceleași zile. Este 
amplasată în Micro VII, 
strada Viorele, bloc 6, 

L telefon 722870. (E.S.)

ÎN ZIARUL DE ZIZ/|
De toate * 

pentru toți] 

iWw'l 
•Firma 

“Kaprina ” închiriază 
miei pentru Paști.

Petroșani. Bulevardul l Decembrie.
Foto: Traian MÂNU

Concurs de 
culturism
Duminică, 20 martie 

a.c., ora 16,00, sala mare 
a Casei de cultură va fi 
gazda unui atractiv 
concurs de culturism. 
Organizat de DjTS 
Hunedoara - Deva și CS 
Body Building Deva, 
concursul constituie 
etapa de zonă a 
Campionatului Național și 
va alinia la start 
concurenți din județele 
Timiș, Alba, Arad, Caraș 
Severin și Hunedoara. 
Câștigătorii acestei etape 
se vor califica pentru 
etapa finală (pe țară) a 
Campionatului Național de 
Culturism. într-o demon
strație în afara 
concursului va evolua și 
sportivul devean loan 
Orian, component al 
Lotului Național de 
seniori. (C.M.)

Handbal 
feminin 

“Primul meci 
din campionat”

Sâmbătă, 20 martie 
a.c., ora 10,00, la Sala 
sporturilor din Deva se va 
desfășura primul meci 
din returul campionatului 
Diviziei A la handbal 
feminin. în această 
întâlnire, Universitatea 
Remin Deva va primi 
replica echipei DWAR 
Craiova. (Cr.C)

Sg WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480

Fax 234483
Acordă dobânzi atractivi 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

M la 30 de zile - 56% 
X la 90 de zile - 60%

Și in Deva 
se naște 

un 
/Wt' Donald

Pe DN 7, în 
vecinătatea gării din Deva, 
o construcție ia dimen
siune cu fiecare zi. Va fi 
complexul Mc’ Donald, 
care câștigă teren în toată 
țara.

- Suntem mândri să 
semnăm certificatul de 
naștere al acestei clădiri, 
relevă ing. Marcel Rinder, 
directorul general al SC 
Eco Invest SRL Deva. 
Vrem să facem un lucru 
bun și frumos. Directorul 
nostru de producție, 
Vasile Prodan, și 
coordonatorul lucrării, 
ing. loan Deac, iau zilnic 
pulsul activității, rezolvă 
operativ toate problemele 
care apar. Avem un termen 
foarte strâns de execuție, 
pe care ne vom strădui să- 
I respectăm.

în jurul construcției 
roiesc vreo 40 de 
meseriași. Fiecare cu 
rostul lui. “Nu-i vreme de 
răgaz, spune maistrul 
Constantin Tuțuleasa. La 
începutul lunii mai trebuie 
să predăm obiectivul la 
recepție. Construcția 
propriu-zisă, dar și 
platformele exterioare: 
balastate, asfaltate, 
bordurate. Instalațiile 
interioare și montarea 
tâmplăriei din aluminiu le 
execută firme specializate 
din București”. “într- 
adevăr, timpul presează. 
Vă veți încadra în 
termen?” “Musai. O firmă 
privată, cum este și a 
noastră, nu poate să nu- 
și respecte contractul cu 
beneficiarul. E drept că 
am început lucrul aici la 
17 ianuarie a.c, însă 
timpul nu ne-a fost prea 
favorabil. Acum treaba 
merge bine, suntem cu 
toate lucrările în grafic.”

Și după alte voci 
autorizate, la jumătatea 
lunii mai, Mc'Donald își va 
deschide ușile pentru 
locuitorii Devei și nu 
numai. El crește acum 
destul de repede.

Dumitru GHEONEA

..Disponibilități curente pentru pensionari” 
un nou produs bancar pus la dispoziție de 

BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR S.A.
I

• Beneficiarii acestui produs sunttoti pensionarii.
• Dovada calității de pensionar se face cu buletinul (cartea) de identitate, 
împreună cu ultimul talon de pensie.
• Din aceste disponibilități SE POT EFECTUA ZILNIC PLĂTI Șl ÎNCASĂRI (cu 
și fără numerar) PENTRU CARE NU SE VA PERCEPE COMISION Șl FĂRĂ 
DIMINUAREA DOBĂNZ1I.
Limita minimă pentru care se bonifică dobânda (30% pe an) 
este 100.000 lei.

Deva, Bd. Decebal, bl. 8 
Pentru toate tipurile de operațiuni, programul de lucru cu clienții: 

Luni-vineri: 8-18 • Sâmbătă: 8-12
Tel.: 234231/234231

.■■■ .. ... ........... ................................ .. ........... ...... . .

Wri.it

„CONTURI ÎNVĂȚĂMÂNT" 
un nou produs bancar pus la dispoziție de 

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR S.A.•
• Beneficiarii acestui produs sunt salariații care lucrează în învățământ.
• Dovada că persoana respectivă lucrează în învățământ se face cu legitimația 

de serviciu.
• Din disponibilitățile curente personale SE POT EFECTUA ZILNIC PLĂȚI Șl 

ÎNCASĂRI (cu și fără numerar) PENTRU CARE NU SE VA PERCEPE COMISION Șl 
FĂRĂ DIMINUAREA DOBÂNZII. Limita minimă pentru care se bonifică dobânda 
(22% pe an) este 100.000 lei.

Deva, Bd. Decebal, bl.8
Pentru toate tipurile de operațiuni, programul de lucru cu clienții: 

Luni-Vineri:8-18 • Sambără: 8-12
Te!.:234231/234231
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CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI HUNEDOARA PE ANUL 1999»
- SINTEZA-

- în mii lei -
Indicator Programl999 Indicator Programl999

VENITURI - TOTAL 125.360 CHELTUIELI - TOTAL 125.360
VENITURI PROPRII 36.390 CHELTUIELI CURENTE 64.652
VENITURI CURENTE 36.000 CHELTUIELI DE PERSONAL 17.366
VENITURI FISCALE 28.666 CHELTUIELI MATERIALE 33.087
IMPOZITE DIRECTE 28.666 Șl SERVICII
IMPOZITUL PE PROFIT11 25.446 SUBVENȚII 9.515
ALTE IMPOZITE DIRECTE 3.220 - Alocații pentru instituțiile publice
VENITURI NEFISCALE 7.334
VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET v 5.588 TRANSFERURI 4.684

CHELTUIELI DE CAPITAL 58.140
VĂRSĂMINTE DE LA
INSTITUȚIILE PUBLICE 1OO - Investiții ale instituțiilor publice 1.100
DIVERSE VENITURI 1.646 - Investiții ale regiilor autonome 57.040
VENITURI DIN CAPITAL 390
- Venituri din valorificarea 10 FOND PENTRU GARANTAREA 568
unor bunuri ale Instituțiilor publice ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE,

DOBÂNZILOR Șl COMISIOANELOR •
AFERENTE

COTE DIN IMPOZITUL PE SALARII 39.590 FOND DE REZERVĂ 2.000
SUME DEFALCATE DIN 10.425 Pe acțiuni, cheltuielile se
IMPOZITUL PE SALARII prezintă astfel:
SUBVENȚII PRIMITE DE LA 36.465 AUTORITĂȚI PUBLICE 11.100
BUGETUL DE STAT CULTURĂ 10.735
- Subvenții primite de la 36.465 ASISTENȚĂ SOCIALĂ 13.835
bugetul Județului pentru SERVICII Șl DEZVOLTARE 74.151
investiții finanțate parțial PUBLICĂ Șl LOCUINȚE
din împrumuturi externe TRANSPORT Șl COMUNICAȚII 12.251
FOND DE TEZAUR 2.490 ALTE ACȚIUNI 720

1) De la regiile autonome de interes județean.

Proiectul bugetului propriu al județului pe anul 1999 cuprinde resursele financiare mobilizate la 
dispoziția județului, precum și repartizarea acestora pentru finanțarea acțiunilor social-culturale, 
servicii și dezvoltare publică și locuințe, transport și comunicații, alte acțiuni, precum și pentru 
funcționarea autorităților publice județene.

Bugetul propriu ai județului pe anul 1999 este conceput în condiții de austeritate ca un buget 
realist, echilibrat. Astfel, atât la venituri, cât și la cheltuieli s-a prevăzut suma de 125.360 mii lei.

Pentru domeniul social-cultural, s-a prevăzut în bugetul județului suma de 24.570 mii. lei, respectiv 
pentru finanțarea culturii și asistenței sociale.

Cultura a fost prevăzută în buget cu suma de 10.735 mii. lei pentru finanțarea funcționării 
instituțiilor de cultură de interes județean, cum sunt: Muzeul civilizației dacice și romane, Biblioteca 
„Ovid Densușianu", Centrul județean al creației populare, precum și teatrele din Deva și Petroșani.

Pentru asistență socială s-a prevăzut în buget suma de 13,835 mii. lei, având ca destinație 
finanțarea celor 9 centre de plasament al copilului asigurându-se în totalitate drepturile de personal, 
cheltuielile materiale și servicii și cheltuielile de capital ale acestora.

Sume importante au fost prevăzute în bugetul județului la capitolul bugetar Servicii și dezvoltare 
publică și locuințe, și anume: suma de 74.151 mii. lei, în principal, pentru finanțarea investițiilor privind 
alimentarea cu apă a localităților din Valea Jiului (captările și aducțiunile Polatiște, Valea de Pești, 
Pârâul Lazăr și Jieț), finanțarea continuării execuției la magistrala de gaz metan în Valea Jiului, 
precum și pentru realizarea Programului de apă și mediu în Valea Jiului, finanțat parțial din credite 
externe.

Pentru activitatea de transport și comunicații, s-a prevăzut suma de 12.251 mii. lei având ca 
destinație întreținerea și repararea a 624 km drumuri de interes județean, precum și pentru 
continuarea lucrărilor de modernizare la un număr de 8 drumuri județene.

în vederea funcționării autorităților publice județene, s-a prevăzut suma de 11.100 mii lei, 
respectiv pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și servicii și continuarea lucrărilor la 
Palatul administrativ al județului.

Pentru alte acțiuni s-a prevăzut suma de 720 mii lei și anume: pentru funcționarea Centrului militar 
județean, a Inspectoratului județean pentru protecție civilă și pentru alte cheltuieli prevăzute de lege.

în buget s-a prevăzut și suma de 568 mii lei pentru garantarea obligațiilor ce revin Regiei 
autonome a apei Valea Jiului în cadrul Acordului de împrumut subsidiar și garanție (A.I.S.G.) privind 
realizarea Programului de apă și mediu în Valea Jiului, finanțat parțial din credite externe BERD și 
PHARE, contribuția Guvernului României, precum și contribuția Consiliului județean.

în bugetul județului s-a prevăzut un fond de rezervă bugetară în sumă de 2.000 mii lei, ce va fi 
folosit pentru finanțarea acțiunilor sau sarcinilor intervenite în cursul anului.

Construcția bugetului județului pe anul 1999 este realizată în condițiilor unor resurse financiare 
limitate, astfel că ordonatorii de credite și regiile autonome de sub autoritatea Consiliului județean au 
obligația utilizării creditelor bugetare în limitele aprobate și în condițiile prevăzute de lege.

Valoarea izvoarelor scrise 
locale in educarea 

patriotică a elevilor
Cunoașterea de către fiecare tânăr a 

istoriei, “cea dintâi carte a unei nații", cum o 
definea N.Bălcescu, reprezintă temelia și 
izvorul integrării active în climatul spiritual 
al poporului din care face parte. Studiul 
istoriei joacă un rol important în educarea 
civică, patriotică a elevilor, considerând că 
prin cunoașterea trecutului pot să înțeleagă 
mai bine prezentul și viitorul. în acest con
text, introducerea izvoarelor scrise în lecția 
de istorie dobândesc o valoare instructiv- 
educativă, contribuind la sporirea eficienței 
randamentului școlar. în rândurile ce 
urmează mă voi referi la câteva dintre 
izvoarele scrise locale ce pot fi de folos 
elevilor noștri.

Astfel, în predarea răscoalei de la 1784, 
dând citire ultimatumului lui Horea către 
nobilimea refugiată în Cetatea Deva și 
făcând analiza textului împreună cu elevii, 
aceștia iau cunoștință cu acest document 
care le înfățișează în mod sistematizat întreg 
programul de luptă al răsculaților; de 
asemenea, folosind urbariul comunei 
Silvașul de Sus din 1785, se poate ilustra 
copiilor poziția nobilimii față de țărani dupâ 
înăbușirea răscoalei, în care sunt precizate 
condițiile de prestare a robotei. Se mai 
poate prezenta actul de cercetare 
întreprinsă de autoritățile locale împotriva

țăranului Avram Mihoc, care a acționat în 
timpul răscoalei lui Horea în zona Cioara 
(Săliște) - Vințul de Jos.

în predarea revoluției de la 1821, 
condusă de Tudor Vladimirescu, se poate 
folosi un document care se referă la 
influența și ecoul produs în județul 
Hunedoara; este semnificativ pentru elevi 
ca ei să facă cunoștință cu raportul 
Comitatului Hunedoara către guvernul 
Transilvaniei, referitor la agitațiile din satul 
Sulighete.

în cadrul lecției “Revoluția română” din 
1848 se pot prezenta documente locale, 
printre care două scrisori ale prefectului 
I.Buteanu și ale tribunului Ion Soluțiu către 
Avram lancu, prin care cer sprijin militar 
pentru a face față armatei maghiare.

înțelegerea de către elevi a caracterului 
Marii Uniri de la 1918 ca expresie unanimă 
a voinței întregii națiuni este facilitată de 
folosirea manuscriselor, procese verbale de 
adeverire față de actul de la Alba lulia a 
hunedorenilor.

Cu toate acestea, oricât de valoroase 
ar fi izvoarele istorice, fără participarea cu 
pasiune și dăruire a profesorului, educația 
patriotică nu se poate realiza.

Prof, loan FRENȚIU 
Școala Generală Nr. 7 Hunedoara

(Urmare din pag. 1)

ROMÂNIA JUD. HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL DEVA

PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 1999

I. VENITURI TOTALE 96.236.000
din care:
1. Venituri proprii 31.735.000
2. Venituri speciale 26.101.000
3. Sume defalcate din impozitul pe salarii 38.400.000

II. CHELTUIELI TOTALE 96.238.000
din care:
1. Cheltuieli social-culturale 18.282.265
a) învățământ - cheltuieli materiale 10.982.265
b) sănătate - cheltuieli materiale 1.450.000
c) cultură 1.500.000
d) asistență socială 2.350.000
2.Serviciul de dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape 56.082.735
din care:
- investiții 243.457.735
3. Autorități executive 11.500.000
din care:
- prestații gardieni publici 200.000
4. Transporturi și telecomunicații 350.000
5. Alte acțiuni 520.000
6. Fondul de rezervă 400.000
7. Cheltuieli cu destinație specială 11.101.000
a) servicii publice finanțate din taxe speciale 100.000
b) cheltuieli din fondul pentru drumurile publice 6.996.000
c) cheltuieli din fondul pentru locuințe 3.705.000
d) cheltuieli din donații 300.000

(Urmare din pag. 1)

imaginea unui partid robust 
și sănătos, care știe și vrea 
să facă, mai ales acum când 
formațiunile politice, mai 
mari sau mai mici, iși adună 
forțele, se consolidează, în 
perspectiva viitoarelor 
alegeri. Iar PD, după cum 
afirmă, speră să aibă de 
partea sa măcar 20-22 la 
sută din electorat, cu un as
cendent important la noua 
guvernare.

Tocmai de aceea, 
dezbaterile de la ședința de 
sâmbătă a PD au apărut ca 
firești și promițătoare. Dacă 
înaintea amintitei ședințe, 
liderul PD, Petre Roman, a 
mai tulburat puțin apele în 
coaliție, subliniind pe

PARTIDUL DEMO
CRAT rămâne

diferite canale ale mass 
media doar succesele 
propriilor colegi de partid și 
criticându-i fără mena
jamente pe ceilalți, de la 
guvernare, îndeosebi pe cei 
din PNȚCD, la ceasul 
bilanțului, accentele critice 
au fost estompate, nota 
dominantă fiind angaja
mentul mai dinamic pentru 
reformă și evoluția societății, 
promisiunile de susținere a 
Guvernului, a primului 
ministru Radu Vasile, în 
demersurile comune și 
individuale întreprinse în 
direcțiile amintite. Deși 
căsnicia în trei (CDR - USD -

UDMR) a fost și rămâne 
anevoioasă și deficitară. 
Mariajul este măcinat de 
multe contradicții, între 
care cele dintre PD și 
PNȚCD, pe tema retro
cedării caselor și pămân
tului, par ireconciliabile.

Oricum, hotărârea 
pediștilor este înțeleaptă, 
deoarece și-au asumat o 
mare responsabilitate în 
fața națiunii și au 
obligația să-și ducă 
misiunea până la capăt. 
Cu atât mai mult că 
rezultatele lor de până 
acum sunt notabile și le- 
ar putea adăuga și altele.

poate de edificator faptul că 
au absolvit cursurile, care 
sunt organizate pe trei 
niveluri de pregătire, peste 
cinci mii de studenți de la 
societăți comerciale și 
agenți economici privați, între 
operatorii economici 
numărându-se firme de 
renume cum sunt Coca Cola, 
American Tobaco, IBM, 
Silcotub Zalău, Rulmentul 
Brașov și multe altele. 
Pornind de la faptul că dacă 
educația este un lucru 
scump, trebuie neapărat să 
luăm în calcul cât ne costă și 
ignoranța, să avem în vedere 
că investiția în educație este 
o investiție pe termen lung, 
aceasta fiind o afacere de 
durată și de succes, care

“Nu mergi tu, vine 
universitatea la tine”
aduce stabilitate și echilibru, 
eficiență în întreaga activitate.

Specificul aparte al acestui 
mod de pregătire constă, pe 
lângă calitatea de excepție a 
instruirii, în aceea că studenții 
nu sunt scoși din producție, 
că informațiile se pot 
transmite concomitent, prin 
mijloacele moderne folosite, 
la toți studenții. Durata unui 
nivel de curs este de 6 luni de 
zile, de regulă întâlnirile 
având loc sâmbăta, câte trei 
ore, studenții elaborând, la 
rândul lor, 3-4 lucrări.

De menționat că firma 
Codecs a dezvoltat și alte 
servicii, între care și cursuri

de training, pentru 
elaborarea de studii de 
fezabilitate sau planuri de 
afaceri. De asemenea, prin 
editura proprie au fost și vor 
fi editate cărți de înaltă 
ținută științifică, deosebit de 
utile pentru activitatea stu
denților. Una dintre proble
mele ce au fost aduse în 
discuție, care nu și-au găsit 
încă soluționare, privește 
demersurile pentru recu
noașterea diplomelor. Evi
dent că de această 
rezolvare ar fi interesați toți 
cei ce doresc să-și 
perfecționeze pregătirea și 
educația.
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oile niveluri tarifare, 
pentru principalele 

tipuri de servicii prestate, care 
vor fi ajustate cu procentaje 
diferite și urmează să intre în 
vigoare de la 1 aprilie 1999, sunt 
următoarele:

A. Abonamente lunare 
pentru linia telefonică 
principală:

-pentru abonați persoane 
fizice sau abonați persoane 
juridice, pentru linia individuală 
conectată în centrale analogice 
sau digitale, 58.000 lei.

- pentru abonați persoane 

I

Tarifele cu paliere orare pentru convorbirile locale 
și interurbane:

Tipul de tarif

Tariful I

Tariful II

Tariful III

Perioadele de aplicare

7,00-19,00

19,00-23,00

23,00-7,00

Tarif zona locală

1 impuls la 1 minut

1 impuls la 2 minute

1 impuls la 10 minute

Tipul de tarif Perioadele de aplicare Tarif zona interurbană

Tariful I 7,00-19,00 8 impulsuri / minut

Tariful II 19,00-23,00 6 impulsuri / minut

Tariful III 23,00-7,00 3 impulsuri / minut

fizice sau juridice, pentru linia 
comună a doi abonați 
conectată în centrale 
analogice, 32.500 lei

B. Convorbiri interne 
automate, locale sau 
interurbane:

- pentru abonați persoane 
fizice, pentru un consum total 
lunar mai mare de 100 de 
impulsuri telefonice, up impuls 
400 lei.

Se mențin în continuare 
cele 100 de impulsuri gratuite 
acordate abonaților persoane 
fizice.

- pentru abonați persoane 
juridice, un impuls 400 lei.

- pentru abonați persoane 
fizice sau juridice, pentru un 
consum total lunar mai mare 
de 10.000 de impulsuri 
telefonice, un impuls 340 lei.

C.Convorbiri prin 
operatoare (manuale) in
terne, locale și interurbane:

- convorbiri locale 
intrajudețene 500 lei / minut.

- convorbiri interurbane 
3.200 lei/minut

Și la. acest serviciu se 
mențin reducerile actuale de 

tarife pe minut acordate în 
funcție de ziua săptămânii, oră 
și dacă este sau nu duminică 
sau zi de sărbătoare legală.

D. Instalări de noi linii 
telefonice principale:

- linia individuală conectată 
în centrale manuale și 
analogice 425.000 lei.

- linia conectată în centrale 
digitale 500.000 lei.

Actualele reduceri de tarife 
acordate în anumite perioade 
de promovare a serviciilor 
telefonice prestate de 
Romtelecom SA sau pentru 
solicitări de minimum 5 linii 
telefonice principale sunt 
menținute în continuare.

E. Convorbiri interne 
efectuate de la posturile 
publice:

- cu cartelă (apeluri locale 
sau interurbane) 530 lei / 
impuls.

- electromecanice cu 
monedă (numai apeluri locale) 
rămân neschimbate.

- inteligente - multimonedă 
sau mixte - cu monedă și 
cartelă (apeluri locale și 
interurbane) 500 lei / impuls.

- convorbiri (manuale) de 
cabină locale (intrajudețene) 
500 lei/minut.

- convorbiri interurbane de 
la cabina 3.200 lei/minut.

F. Servicii telegrafice in
terne și internaționale:

- telegramă simplă loco, 
până la 10 cuvinte - 400 lei.

- pentru fiecare cuvânt în 
plus 100 lei.

- telegramă simplă pentru 
alte localități, până la 10 cuvinte 
1.000 lei.

- pentru fiecare cuvânt în 
plus 150 lei.

G. Convorbiri 
internaționale (exemple):

- cu țările din Zona I 
(Europa) 8.900 lei/minut.

- cu țările din Zona II 
(Canada, SUA, Israel) 12.000 
lei/minut.

- cu țările din Zona III (Africa 
de Sud, Argentina) 16.500 lei/ 
minut.

- cu țările din Zona IV 
(Japonia, China, Ecuador) 
19.000 lei/minut.

- cu țările din Zona V 
(Coreea de Sud, Iran, Chile) 
22.000 lei/minut.

- cu țările din ZonaVI 
(Afganistan, Nicaragua) 29.000 
lei/minut.

H. Convorbiri 
internaționale efectuate de 
la posturile publice cu 
cartelă (1 impuls = 1.300 lei):

- cu țările din Zona I 
(Europa) 10.400 lei/minut;

-cu țările din Zona I114.300 
lei/minut;

- cu țările din
19.500 lei/minut;

- cu țările din 
22.100 lei/minut;

- cu țările din 
26.000 lei/minut;

- cu țările din 
33.800 lei/minut.

I. închirieri de
analogice, canale și fluxuri 
digitale: tarifele pentru 
conectări în rețea și cele lu
nare vor fi majorate cu un 
indice mediu de aproximativ 
20%.

Pentru detalii suplimentare 
asupratarifelor 
S.N.Tc.Romtelecom SA vă 
rugăm să nu ezitați să contactați 
oficiile noastre de telecomunicații 
sau să consultați site-ul nostru 
de Internet, la adresa 
www.romtelecom.ro.

Zona IV

Zona V

Zona VI

circuite

încă un poet cu bodyguard
Așadar, la apusul luceafărului huilei, pe cerul poeziei a răsărit 

o nouă stea, în persoana primului ministru al țării. însoțit, după 
cum relata un crainic PRO TV, de patru bodyguarzi, poetul 
debutant a descins din limuzinele guvernamentale direct în sediul 
Uniunii Scriitorilor, unde și-a lansat la... șampanie volumul de 
versuri originale intitulat, dacă am înțeles bine: "Măsură în 
toate”... Prezentă acolo, floarea cea vestită a intelighenței 
românești a ținut să imortalizeze prin cuvinte frumos 
meșteșugite importantul eveniment cultural.

Cartea, cu un titlu încărcat de semnificații filosofice, dar, din 
păcate, fără susținere în realitate, mai ales politică, de la noi, a 
fost prezentată de președintele Uniunii Scriitorilor și de alte nume 
rezonante ale spiritului neaoș. Ministrul de Externe Andrei Pleșu, 
cândva autorul unei cărți intitulate “Minima moralia”, a evocat 
emoționanta clipă când, cu ani în urmă, lua cunoștință despre 
existența poetului - la vremea aceea anonim și... ne-premier, 
grație mijlocirii lui Mircea Dinescu însuși, care-l prezenta în 
următorii termeni elogioși: “Ai să râzi, bătrâne, dar e bun...”

Cât de bun o fi autorul nostru, nu știu, deoarece nu am citit 
măiastra-i carte. Autor ce sunt (și eu) al mai multor cărți de 

^versuri - e adevărat, nu atât de mediatizat ca Radu Vasile -

cărți publicate cu greu în perioada de trist festival “Cântarea 
României", dar parcă și mai greu după tele-revoluția din 
decembrie 1989, faptul că un prim-ministru al unei țări cu o 
agricultură fărăpământș\ cu o cultură aflată lapământaspiră 
la statutul de poet, mă înduioșează dar, în același timp, vorba 
lui Tatulici, mă siderează...

Păi, cum vine asta, confraților? Când atâția poeți talentați, 
cum ar fi Ovidiu Băjan și Romulus Constantinescu - pentru a 
da doar două exemple la îndemână - premiați, pe bune, la 
prestigioase festivaluri de poezie (primul dintre cei numiți fiind 
elogiat de criticul de marcă Alex Ștefănescu), se chinuie efectiv, 
de câțiva ani buni încoace, să publice o plachetă de versuri, în 
vremea asta, cu bani de la Ministerul Culturii (a se citi: de la 
contribuabil deci și de la cei menționați mai sus), un oarecare 
poet, necunoscut decât de la ședința de cenaclu desfășurată 
la Cozia cu ușile închise, apare pe firmamentul vieții literare cu 
o pompă cel puțin jenantă... Așadar, “tot românu’ s-a născut 
poet”. Iar cel care nu s-a născut poet, poate fi inventat. Cu 
condiția să fie^rim-ministru... Veselă țara, mândră corabia, 
meșter cârmaciul!
__________________________________________ loan EVU Â

Starea mediului
Valorile medii și maxime ale poluanților gazoși analizați (dioxidul de azot, dioxidul de sulf, amoniacul 

și fenolii) au avut și pentru această perioadă 8-14.03.1999 valori medii și maxime care s-au încadrat în 
limitele prevăzute de STAS-ul de calitate a aerului 12574/1987. Valorile maxime au fost înregistrate pe 
zona municipiului Hunedoara la data de 9.03.1999 pentru dioxidul de sulf, la data de 10.03.1999 pentru 
fenol și la data de 12.03.1999 pentru dioxidul de azot și amoniac.

Pulberile în suspensie au avut valori care s-au încadrat în limita admisă de 0,15 mg/ mc aer/ 24 h la 
toate punctele de control din județ. Au fost înregistrate 2 valori maxime care au depășit limita admisă pe 
zona Hunedoara și Zlaști la data de 12.03.1999.

Pulberile sedimentabile au înregistrat depășirea limitei admise de 17,0 gr/ mp/ lună în zonele Teliuc 
de 4,45 ori și pe zona Chișcădaga de 3,53 ori.

Nivelul radioactivității beta globale și al dozei gama absorbite s-a menținut în limitele de variație ale 
fondului natural de radioactivitate pentru toți factorii de mediu analizați. Pentru perioada menționată, 
valorile medii la depunerile atmosferice și aerosolii atmosferici au fost de 0,51 Bq/ mp/ zi și de 1,34 Bq/ 
mc aer față de 200 Bq/ mp/ zi și respectiv 10,0 Bq/ mc aer.

Materiile în suspensie pe râul Jiu provenite de la unitățile de extracție și preparare a cărbunelui au 
avut o valoare medie de 858,0 mg/1 și o valoare maximă de 1657,0 mg/1, valoare înregistrată la data de 
11.03.1999.

Comparând valorile obținute cu perioada anterioară, se constată o reducere a cantităților de materii în 
suspensie pe râul Jiu cu 219,0 mg/l pentru valoarea medie și cu 187,0 mg/l pentru valoarea maximă.

în cursul anului 1998 ca investiții pentru “protecția apelor” a fost prevăzută valoarea de 6256,5 mii. lei, 
din care s-au efectuat lucrări în valoare de 5236,0 mii. lei (83,6%).

Ziua de 22 martie este desemnată ca “Zi Mondială a Apei” și trebuie menționat că apa reprezintă o 
componentă a biosferei, un factor de mediu care intervine practic în toate domeniile activității economico- 
sociale. Apa reprezintă un factor determinant, uneori limitativ al dezvoltării, o condiție a amplasării în 
teritoriu a diferitelor activități economice, a dezvoltării localităților. Astăzi problema apei a depășit sfera de 
preocupare a specialiștilor, căpătând dimensiunile unei probleme de interes global și de care va depinde 
programul economic și social al fiecărei țări.

Această zi a fost declarată ca zi de acțiune mai ales pentu conștientizarea cetățenilor asupra 
importanței apei în dezvoltarea economică, în combaterea poluării sub orice fel, a cursurilor de apă pentru 
a se asigura satisfacerea cerințelor de apă ale întregii țări în condițiile conservării și protecției calitative și 
cantitative ale acesteia.

Agenția de Protecție a Mediului Deva

Joi la amiază, dl ing. Viorel 
Coposescu, directorul Sucursalei 
județene Hunedoara a Fondului 
Proprietății de Stat, a organizat, la 
sediul acesteia, o nouă conferință 
de presă. Ziariștii au fost informați 
despre activitatea sucursalei din 
ultima săptămână. Ni s-a spus că 
s-au analizat și aprobat 20 de 
note, din care 10în județul nostru, 
sucursala hunedoreană având 
acoperire și în Alba și Gorj, că s- 
au organizat șapte licitații de 
privatizare, de fapt opt cu cea de 
joi, de la Romfruct Orăștie, fiind 
adjudecate două - la societățile 
comerciale Agrocom Petroșani și 
Vinalcool Deva -, că s-au derulat 
și câteva măsuri organizatorice. 
De asemenea s-a menționat că la 
licitațiile pentru vânzarea de acțiuni 
prin Rasdaq s-au prezentat șase 
societăți de valori mobiliare din 
București, Timișoara, Focșani, 
Deva, Hunedoara și Brașov, 
primele trei câștigând în favoarea 
societăților comerciale Realcom și 
Transutil Petroșani, Rusca și IUG 
Hunedoara.

Tot în cursul săptămânii trecute 
a fost aprobată înființarea comisiei 
la nivelul ST-FPS Hunedoara 
pentru analizarea reclamațiilor și 
contestațiilor venite de la diferite 
persoane fizice și juridice care se 
consideră frustrate în timpul 
participării la licitații. Legat de 
aceasta, dl Viorel Coposescu a 
subliniat, ca o noutate, modalitățile 
de adresare a reclamațiilor și 
contestațiilor în procesul 
privatizării. Astfel, în cazul 
nemulțumirilor privind vânzarea de 
acțiuni, reclamațiile și contestațiile 
se vor adresa mai întâi comisiei de 
licitație, apoi comisiei de la nivelul 
sucursalei și în cele din urmă 
comisiei FPS central. Pentru 
vânzarea de active, calea urmează 
patru etape: comisia de licitație, o 
comisie solicitată de directorul 
general al societății comerciale 
nemulțumite, apoi celelalte două 
verigi amintite în speța vânzărilor 
de acțiuni.

La întrebarea noastră “de ce 
merge totuși greu procesul 
privatizării?”, amfitrionul a răspuns

că nu merge chiar greu, că ST- 
FPS Hunedoara este în program 
cu activitatea de licitații, dar că 
participants la licitații urmăresc 
cumpărarea de acțiuni sau active 
la prețuri cât mai mici, așa că o 
serie de licitații nu se adjudecă, 
fiind reprogramate. Din 15 august 
1998, de când ființează ST-FPS 
Hunedoara, s-au organizat 111 
licitații pentru 55 de societăți 
comerciale și s-au încheiat 29 
contracte de vânzare-cumpărare. 
Din păcate sunt și unele obstacole 
în calea privatizării, unul 
constituindu-l Societățile de 
Investiții Financiare (SIF-urile), 
care, acolo unde dețin pachetul 
majoritar de acțiuni (în general în 
societăți din comerț și turism), nu 
acceptă să facă divizări, nu vor să 
vândă, pentru a-și menține 
controlul în societățile respective. 
Cineva, de sus, trebuie să 
lămurească aceste probleme. 
Pentru că aici, jos, noi ne 
înțelegem, conlucrăm.

Dumitru GHEONEĂ

http://www.romtelecom.ro
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Cârtile românești - prezente în trei mari 
capitale europene: Paris, Leipzig, Londra

Cărțile românești vor fi 
prezente, la finalul lunif mar
tie, în trei mari capitale euro
pene, cu ocazia târgurilor 
internaționale de la Paris, 
Leipzig și Londra.

Deși foarte apropiată ca 
perioadă, participarea Româ
niei la cele trei târguri este 
destul de echilibrată, la fie
care manifestare fiind prezen
te aproximativ 30 de edituri, 
cu un total de volume expuse 
situat undeva în jurul cifrei de 

Io mie de cărți. Edituri precum 

Nemira, RAO, Institutul Eu
ropean din lași, Univers sau 
Minerva au reușit chiar să-și 
pregătească reprezentarea în 
fiecare capitală.

Prima manifestare inter
națională a anului de pe ca
lendarul târgurilor de carte va 
avea loc în perioada 19-24 
martie la Paris, unde țara 
noastră va fi prezentă cu pes
te o mie de volume, într-un 
stand de 30 de metri pătrați.

între 25 și 28 martie, 
cărțile românești vor fi 

prezente la Leipzig, acolo 
unde, anul trecut, au fost 
invitate de onoare. Și în 
acest an României i s-a 
rezervat la Leipzig un 
stand mare, de 40 de me
tri pătrați, în care vor fi ex
puse 1200 de titluri.

Ultimul târg de carte al 
lunii martie, cel de la Londra, 
va avea loc în perioada 28- 
30 martie și va oferi țării 
noastre prilejul de a expune 
900 de cărți, într-un stand de 
24 de metri pătrați.

Un altfel de ghid
In ultimii trei ani, prietenii 

muntelui, destul de numeroși și de 
"împătimiți", beneficiază de o 
publicație care le este în exclu
sivitate destinată, intitulată "Munții 
Carpați”. Revista lunară editată de 
firma Concept Ltd. București do
rește să abordeze și să promo
veze, după cum precizează autorii 
ei, “orice subiect legat de regiunile 
montane (...), dat fiind că publicul 
larg nu dispune încă de o infor
mare atotcuprinzătoare, relevantă, 
mereu adusă la zi despre spațiul 
carpatic - areal cu implicații pri
mordiale în istorie și civilizație".

Cel mai recent număr al re
vistei (12/1999) continuă prezen
tarea detaliată a zonelor și tra

seelor montane, însoțită de hărți și 
ilustrații explicite, care fac din pa
ginile revistei un veritabil ghid 
turistic pentru cei interesați. Spi
cuim din sumarul acestora su
biecte referitoare la munții Ceah
lău, Stânișoara, Retezat, Anina, 
Lotru, Pădurea Craiului, precum și 
documentatele medalioane 
“Munții Căpățâna", “Buila - 
Vânturarița” și “Munții Cozia". 
Din flora și fauna munților re
vista aduce în atenția cititorilor 
flori din Piatra Craiului și specii 
de avifauna (codobatura albă și 
măcăleandrul), în timp ce as
censiunile pe alte meridiane 
ajung la 5896 m, unde se află 
Vârful Uhuru de pe Munții Kili

manjaro. Alte diverse informații 
utile și de actualitate completea
ză paginile revistei apărută într- 
o excelentă tinută grafică. 
(G.B.)

PAPA IOAM PkUL
M A VA

VIZITA aOMAKIA
Vizita Papei loan Paul al ll-lea 

în România se va desfășura între 
7 și 9 mai 1999, exclusiv în Bucu
rești și va cuprinde întâlniri cu 
președintele Emil Constantinescu, 
premierul Radu Vasile, Patriarhul 
Teoctist al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne și clerul catolic, se arată într- 
un comunicat remis agenției ME- 
DlAFAX, semnat de reprezentanții 
Președinției, Guvernului și Patri
arhiei Române și de cei ai Bisericii 

iCatolice din România._________  

f GLOB COM
| MEDIA SE VA | 

LANSA ÎN 
ROMÂNIA

Glob Corn Media (GCM),1 
| nou înființata companie de dis-|
| tribuție de film care a semnați 
! contractul de exclusivitate pen-! 
I tru filmele Polygram pe teritoriul I 
| României, se va lansa în mod|
■ oficial marțea viitoare la Studio■
■ Martin, a declarat pentru ME-’ 
I DIAFAX Constantin Fugașin.l

| directorul agenției de publicitate | 
^Champions, promotorul firmei^

:* ICOANA FĂCĂTOARE DE ! 

; MINUNI DE LA MĂNĂSTIREA ; 
I NICULA VA FI ADUSĂ LA CLUJ !
' Icoana Maicii Domnului 
■ Făcătoare de Minuni va fi 
• expusă de vineri, 26 martie, 
J până în data de 28 martie, la 
i Muzeul Național de Artă 
i Cluj, cu prilejul împlinirii a 
J 300 de ani de la primul mira- 
i col înfăptuit de icoană, 
i transmite corespondentul 
j MEDIAFAX. Icoana Făcătoa- 
i re de Minuni de la Mănăs- 
i tirea Nicula va fi adusă la 
1 Cluj, printr-o procesiune reli- 
, gioasă care va începe joi, 26 
i martie, la ora 16, procesiune 
1 care va fi precedată de o 
! slujbă de pomenire la mor- 
i mântui pictorului icoanei, 
■^preotul Luca din Iclod.

"PERIPEȚIILE” CARTOFULUI
Originar din America de Sud, cartoful este socotit astăzi printre 

cele mai valoroase daruri pe care acest continent le-a făcut omenirii. 
Numeroase sunt țările țn care el concurează cu pâinea, mai ales în 
cele cu climat umed și răcoros. Cunoscut de peruani sub denumirea 
de “papa”, cartoful a fost adus la curtea regelui Spaniei de către 
conchistadori în anul 1534. De aici, în scurtă vreme s-a răspândit 
în Portugalia, Peninsula Italică, Austria, Țările de Jos și Germania, 
în Elveția și Belgia a fost acceptat în hrană cam prin anul 1620, 
pătrunzând apoi cu destulă greutate și în Franța; în Anglia a fost 
adus în anul 1586, din statul Virginia (SUA) de astăzi, de către 
celebrul navigator și corsar englez Francis Drake.

Cu toate calitățile sale, puțini cunosc însă ce fantastică 
îndârjire a existat îndeosebi din partea clericilor francezi, la 
introducerea cartofului în hrana oamenilor. Există părerea că prin 
folosirea cartofului în alimentație se răspândeau tot felul de boli 
grave, mai ales lepra. Cei care consumau cartofi sau erau numai 
bănuiți de asemenea “păcat" erau urmăriți, judecați și condamnați 
pentru vrăjitorie.

Factorul principal care a făcut ca această plantă să fie 
acceptată în hrana omului au fost anii de foamete. Așa se face

că în 1769 s-a organizat în Franța primul concurs cu tema “Ce 
plantă poate suplini, în timp de foamete, nutriția omului și care 
este natura alimentului ei”. Câștigător a fost agronomul A.A. 
Parmentier (1737-1813), care, la capătul unor studii aprofundate, 
a reușit să demonstreze calitățile nutritive ale cartofului, 
introducându-l în hrana oamenilor. Se povestește că la un bal dat 
la curtea regelui Franței, Ludovic al XVI-lea, agronomul 
Parmentier i-a oferit regelui un buchet de flori de cartof, iar 
regina, ca un omagiu adus acestei plante, a venit la sărbătoare 
cu flori de cartof în păr, în timp ce domnii din înalta șpcietate 
purtau flori de cartof la butoniere.

Pentru prima oară în țara noastră, cartoful a fost cultivat în 
Transilvania, în urma foametei din anul 1814, când efectivele de 
animale au scăzut simțitor. în Muntenia, cultura cartofului s-a 
extins în jurul anului 1810, iar în Moldova a fost introdus pe timpul 
domnitorului Scarlat Callimachi (1812-1819), fiind adus din 
Transilvania. în scurtă vreme, cultura sa a luat o mare extindere, 
astfel că în anul 1818 s-a tipărit la lași o broșură în limba greacă 
intitulată: "învățătura sau povățuirea pentru facerea pâinii din 
cartofle”. Hie LEAHU

Cristian Tudor Popescu a fost desemnat 
Jurnalistul Anului

ZODIAC J9ÎH) 
ANUL IEPURELUI )

Redactorul șef al coti
dianului Adevărul, Cristian 
Tudor Popescu, a fost de
semnat Jurnalistul Anului, la 
Premiile Media, manifestare 
organizată de Radio Brașov, 
în colaborare cu revista An
tena Press și postul local de 
televiziune Canal P+, infor

ISRAELIENII SUNT CEI MAI IPOHONDRI 
LOCUITORI Al PLANETEI

Israelienii sunt cei mai 
ipohondri locuitori ai pla
netei, ei deținând, potrivit 
unei statistici publicate de 
Ministerul Sănătății, recor
dul mdndial la numărul 
anual de consultații medi
cale, informează AFP. Ci
frele relevă că în Israel 
există 3,4 medici la mia de

în perioada 25-28 martie, J 
Mănăstirea Nicula va orga- ■ 
niza o serie de manifestări ■ 
cu caracter religios, oca- J 
zionate de împlinirea a 300 ■ 
de ani de când Icoana Maicii • 
Domnului a plâns pentru pri- 1 
ma dată. Manifestările vor , 
cuprinde pelerinaje, sim- i 
pozioane, expoziții de icoa- 1 
ne, concerte de muzică reli- , 
gioasă și prezentarea unor i 
filme documentare. *

Potrivit consemnărilor J 
istorice, de-a lungul vea- i 
curilor, Icoana Maicii Dom- 1 
nului de la Nicula a vindecat , 
mai mulți credincioși de boli ■ 
considerate incurabile. 1 

mează corespondentul 
MEDIAFAX. .

Cei mai buni ziariști din 
presa locală și centrală au 
fost premiați de către colegii 
lor, invitați la cea de-a trfeia 
ediție a Premiilor Media.

Nestor Rateș, șeful re
dacției române a postului de 

locuitori, iar fiecare isra- 
elian își consultă medicul 
de 6,7 ori pe an. Israelienii 
îi depășesc astfel pe aus
tralieni (6,6 vizite consul
tații anuale), pe austrieci, 
pe americani și mai ales 
pe suedezi (2,9 vizite la 
medic) și mexicani (2,2 
consultații).

radio Europa Liberă, a primit 
Premiul Special pentru Jur
nalism Radio. “Premiu’ spe
cial pentru tocșou total, da’ 
mortal” a fost obținut de Teo 
Trandafir și Mircea Badea, 
realizatorii emisiunii “Dimi
neața devreme”, difuzată de 
Antena 1.

Potrivit unui director ge
neral în Ministeruk israelian 
al Sănătății, populația Isra
elului este relativ tânără, iar 
numărul ridicat de consultații 
medicale solicitate, de multe 
ori preventive, demonstrea
ză că israelienii sunt conști- 
enți de importanța proble
melor de sănătate.

Așa cum am promis 
reluăm previziunile din An'ui 
Iepurelui pentru celelalte 
șase semne zodiacale. Deci:

ANUL IEPURELUI 
PENTRU CAL

h privește pe nativii in
perioadele:
15.02.1907,
21.01.1919,
16.02.1931,
04.02.1943,
23.01.1955,
08.02.1967,
27.01.1979,
14.02.1991.

25.01.1906 -
11.02.1918 -
30.01.1930 -
15.02.1942 -
03.02.1954 -
21.01.1966 -
07.02.1978 -
27.01.1990 -

Un an foarte norocos pentru 
Cal mai ales în ce privește inves
tițiile sale. Viața lui va fi liniștită, 
dar foarte angajantă. Se poate 
aștepta la vești fericite sau la 
creșterea numărului membrilor 
familiei sale. Un an în care se 
poate aventura în orice și va avea 
doar probleme fără importanță.

CÂT DE FAST îl VA FI 
ANUL IEPURELUI OII?

Celor născuți în perioadele: 
13.02.1907 - 01.02.1908,
01.02.1919 - 19.02.1920,
17.02.1931 - 05.02.1932,
05.02.1943 - 24.01.1944,
24.01.1955 - 11.02.1956,
29.02.1967 - 29.01.1968,
28.01.1979 - 15.02.1980,
25.02.1991 - 03.02.1992.

Un an bun pentru că Oaia 
poate câștiga importante sume de 
bani și va da dovadă de multă 
pasiune în activitatea sa. Acasă 
poate avea mici scandaluri sau 
necazuri din cauza repercusiunilor 
unui trecut neglijat. Problemele de 
sănătate sunt determinate de 
împrejurări accidentale. în final va 
depăși toate piedicile și va pro
gresa evident.

ANUL IEPURELUI 
PENTRU MAIMUȚĂ•
Nativii din perioadele: 

20.02.1920 - 07.02.1921,
06.02.1932 - 25.01.1933,
25.011944 - 12.02.1945,
12.02.1956 - 30.01.1957,
30.01.1968 - 16.02.1969,
16.02.1980 - 03.02.1981,
04.02.1992 - 22.01.1993.

Perspectivele de viitor sunt 
din nou strălucitoare și Maimuța 
va primi un ajutor neașteptat din 
partea oamenilor sau împre
jurărilor. Liniștea este restabilită 
acasă și la serviciu, iar afacerile 
sunt pe făgașul lor normal, deși 
câștigurile sunt modeste. Un an 
bun pentru a scruta noi orizon
turi sau pentru schimbări impor
tante în mediul său.

ANUL IEPURELUI 
PENTRU COCOȘ

Semnul zodiacal al Cocoșu
lui îi interesează pe cei născuți 
în perioadele: 22.01.1909 - 
09.02.1910, 08.02.1921 -
27.01.1922, 26.0l_.1933 -

13.02.1934,
01.02.1946,
17.02.1958,
05.02.1970,

13.02.1945 
31.01.1957 
17.02.1969 
04.02.1981

12.01.1982, 23.01.1993-09.02. 
1994.

Dacă rămâne conservator în 
concepții, cocoșul se va bucura de 
un an bun. Investițiile sale sunt 
șubrede și nu trebuie să forțeze 
prin speculă pentru că se întrevăd 
și pierderi financiare. Este dispus 
la proaste calcule de afaceri, iar 
profiturile sale pot fi pierdute prin 
cheltuieli neașteptate. Este reco
mandabil ca în acest an cocoșul 
să-și unească forțele cu alții și să 
nu acționeze independent.

CUM VA FI ANUL 
IEPURELUI PENTRU 

CÂINE?
Nativii perioadelor: 

10.02.1910 - 29.01.1911;
28.04.1922 - 15.02.1923,
14.02.1934 - 03.02.1935,
02.02.1946 - 21.01.1947,
18.02.1958 - 07.02.1959,
06.02.1970 - 26.01.1971,
23.01.1982 - 10.02.1983,
10.02.1994- 30.01.1995.

1999 va fi un an favorabil 
pentru aspirațiile Câinelui. Vor 
crește sub auspicii bune propriile 
afaceri sau poate fi partenerul 
altora. Va fi capabil să-și schimbe 
poziția prin avansare și poate 
reorganiza lucrurile în beneficiul 
altora. Problemele le rezolvă cu 
minimum de complicaț i.

ÎN FINE ANUL IEPURELUI
PENTRU MISTRETI 

îi interesează pe cei născuți 
în perioadele: 
17.02.1912, 
04.02.1924, 
23.01.1936, 
09.02.1948, 
27.01.1960, 
02.02.1972, 
01.02.1984, 
18.02.1996.

30.01.1911 
16.02.1923 
04.02.1935 
22.01.1947 
08.02.1959 
27.01.1971 
11.02.1983 
31.01.1995

Un an cu rezultate modeste 
pentru Mistreț. Se vor ivi ob
stacole, dar nu vor fi scandaluri 
mari sau revolte serioase. Va 
avea ceva câștiguri financiafe și 
este capabil să-și întărească 
poziția în oarecare măsură. Via
ța de acasă este calmă și feri
cită, se întrevăd multe bucurii și 
activități sociale.

Sfârșitul zodiacului 1999
P.S. Știți că și țările stau 

sub semne zodiacale? Româ
nia se află tocmai sub acest 
ultim semn, al Mistrețului.

Apropo: ănui 1989 a fost 
anui Șarpelui. Știți cum era ei 
caracterizat între altele? An 
bun pentru afaceri rafinate, 
politice și pentru lovituri de 
stat.

Pentru Mistreț ei se anunță 
ca un an greu și agitat, un an în 
care regresul va rezulta în prin
cipal din risipă și extra vaganță.

Parcă ni se potrivește bine 
ca țară, ce ziceți?
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CÂNTEC
- după Șt.O. losif -

Cântă ciocârliile
Imn de primăvară;
Dările, cu miile.
Ni se pun povară;

Azi vin Ordonanțele, 
Mâine se-anulează, 
Fiindcă n-au nuanțele 
Cari interesează...

Pe la soare, gâzele
Iși incep colinda; 
Remeș, cu accizele, 
Ne-a prescris osânda.

Dumitru HURUBĂ

De ce rușine?!»
Am mai spus că la noi în 

țară întâi ar trebui să schimbăm 
concepția despre muncă și apoi 
să strigăm în gura mare că nu 
sunt locuri de muncă. întâi ar 
trebui să învățăm tinerii și chiar 
adulții (!) că nici un fel de muncă 
nu e rușinoasă atâta timp cât e 
făcută cinstit și spre binele tu
turor. Apoi să-i învățăm că e 
mult mai onorabil să se lucreze 
pentru banii primiți decât să 
primească aceiași bani drept 
șomaj.

Dacă nu din cauza rușinii 
(sau lenei?) cum oare se face 
că în ziare se publică atâtea 
locuri de muncă vacante în timp 
ce sute de oameni se plâng că: 
-”Nu sunt locuri de muncă!"

Un
- Doctore, -băiatul 

nostru stă ore întregi în 
| isip, spunând că face 

■^prăjituri. E normal?
- Lăsați-I, doamnă, în 

Jțjacej dacă asta îi face
plăcere.

jr - Așa am zis și noi, dar, 
pe chestia asta, noră-mea 

u,rea să divorțeze...

© - Spune-mi adevă- 
y/rul! Sunt singurul bărbat pe 
y.care l-ai iubit vreodată?

- Desigur, iubirea mea. 
Singurul și cel mai drăguț

^lintre toți!

© - De ce soția ta nu-i 
cântă bebelușului să-l 
calmeze?

- îi cântă, dar au venit ve
cinii și mi-au spus că preferă 
să-l audă pe copil 
plângând...

© Proaspăta soție,
către soțul ei:

- Nu te mai suport, ai 
devenit atât de pretențios: 
luni ai vrut cartofi, marți ai 
vrut cartofi, miercuri ai vrut 
cartofi, joi, vineri și sâmbătă 
- la fel. Și acum, duminică, 
îți veni ca din senin să-mi 
spui că nu-ți mai plac 
cartofii...

© - Costică, știi ce 
diferență este între obicei și 
viciu?

- Păi, cred că vicii sunt 
defectele altora. Defectele 
noastre sunt doar nevi
novate obiceiuri...

© - No, nepoate 
dragă, astăzi îmi fac testa
mentul. la spune, tu ești 
religios?

- O, unchiule dragă, sunt 
unul dintre cei mai religioși 
oameni.

- Atunci, bucură-te, 
dragul meu, că toată averea 
o las sfintei biserici!

© Acordeonistul se

CLEPSIDRA
Nu vreau să generalizez 

dar am exemple concrete de 
tineri apți de muncă cu vârsta 
sub 40 ani care preferă să ia 
ajutorul de șomaj decât să 
muncească. Doar un serviciu 
presupune 8 ore de muncă zil
nic și e mai comod să nu lucrezi 
și să primești bani. Nu-i așa? 
Am vorbit cu o tânără care mi- 
a răspuns că la bar e tot timpul 
fum și oameni beți, croitoria e 
plictisitoare, vânzătoarea stă 
prea mult în picioare, femeie de 
serviciu merg cele cu 4 clase nu 
cu liceul făcut, la brutărie e prea 
cald și lucrul la patron e șantaj 
curat! Desigur preferă să pri
mească ajutorul de șomaj și să 
stea acasă.

Să spun că nu-i place să 
muncească sau să spun că 
legea încurajează statul în șo
maj? Poate amândouă! Și nu e 
singura care preferă șomajul - 
sunt chiar prea mulți!

Legiuitorii țării nu văd oare 
ce favoruri fac și cum încu
rajează forța tânără aptă de 
muncă să trăiască pe buzunarul 
altora? Căci doar noi plătim 
șomerii. Noi care acceptăm să 
muncim 8 ore și mai mult pe zi 
pentru un salariu minim. Și nu 
ne e rușine să muncim pentru 
acest mic salariu.

ina DELEANU

© La clubul bărbaților:
- Nu înțeleg, de ce nu 

veți telefon aici?
- Motivul este că toți 

membrii clubului nostru
nt căsătoriți...

întoarce de la petrecere cu 
arătosul său acordeon în 
spate. Nevastă-sa îl 
întâmpină în cadrul ușii:

- Apropo de acordeon, 
dragă Dăulică, aș vrea să-ți 
spun ceva despre mașina 
noastră...

© Doi papagali 
vorbitori discută despre noul 
lor stăpân.

- Știi, dragă, tipul ăsta 
are o privire atât de 
expresivă, încât îți dâ 
impresia că ar vrea sa 
spună și el ceva.

© Două femei stau \ 
de vorbă:

- N-am niciodată*  
divergențe cu soțul meu.

- Nici al meu nu 
îndrăznește $â mâ y,

\contrazică...

© O foarte frumoa
să actriță interpretează 
rolul Ofeliei. Un spectator
gândește cu glas tare:

- Așa o felie mai zic și 
eu!

V
X

© - Tată, zice Gigei, 
băiatul vecinilor mi-a spus 
că semăn cu tine.

- Da? Și tu ce i-ai zis? V

- Nimic, pentru că e 
mai mare ca mine... 
Selecție de IIie LEAHU

Compozitorii Broadway-ului
Cole Porter

Unul dintre compozitorii a cărui “stea" a 
strălucit intens pe Broadway, prin muzica sa plină 
de antren și fantezie, a fost Cole Porter (1891 - 
1964). începe munca de compoziție în 1919 
remarcându-se în 1924, cu spectacolul revuistic 
“Greenwich Village Follies".

Cucerește publicul cu comedia muzicală 
“Wake Up and Dream" ("Trezește-te și visează") 
- 1929, urmat de "The Gay Divorce” ("Divorțul 
vesel") -1932, în care lansează șlagărul de mare 
succes “Night and Day" (“Noapte și zi”). Iar în 
“Jubilee" - 1935 lansează celebrul șlagăr și dans 
“Beguin the Beguine" rămas până în zilele 
noastre în repertoriul marilor orchestre de muzică 
de dans (Big Band) și al posturilor de radio.

Au cântat pe muzica sa Bing Crosby, Danny 
Kay, Frank Sinatra, Nat “King" Cole sau Louis 
Armstrong și Ella Fitzgerald. în 1944, numele său 
“trona" pe Broadway cu “musical"-ul “Around the

I
K

ORIZONTAL: 1) Menestrel al pri
măverii cu coroane înflorite - Aromitor 
nocturn la căpătâiul țâncilor; 2) Poartă 
la butonieră floarea generozității - 
Inflorescență primăvăratică... la un 
pahar de bere; 3) Mândrețile culmilor 
domoale, cu flori albe-n primăvară - 
Flori efemere din marea grădină a 
eternității; 4) Semn de identitate într- 
un cod livresc - Primăvăratic amorez 
cu lunatice plimbări la înălțime; 5) 
Zonă agrestă protejată în sfera curții 
- Apel energetic pentru rechemarea 
tăcerii; 6) Neoclasic într-o interpretare 
dg modă retro! - Auxiliar tradițional la 
muncile de primăvară; 7) Senzoriale 
jubilații florale, primăvara despletind 
efluvii - Sunt prezente în ramuri de 
vișinii; 8) Localitate în provincia cana
diană Ontario - Frumuseți trecătoare 
în primăvara vieții; 9) Suave gher
ghine primăvăratice cu petale multi
colore - Panoptic mobil cu măiestre 
pânze’de inspirație florală; 10) Vis 
urât pentru cavalerii riscului - Mesa
geră ofertantă a unui buchet de ... 
lăcrămioare.

du. (2onihanhin francași
>*  "Nu căutați formele ob

scure - sau mistere. Căci ceea ce 
vă dăruiesc este bucurie curată".

“Ceea ce legi tu aici pe 
pământ - se leagă și în ceruri".

ÎS. “Trupul omenesc este 
frumos numai în măsura în 
care oglindește sufletul".

ÎS. “Contemplați lucrările 
mele până când le vedeți! Cei 
aproape de Dumnezeu le-au 
văzut".

îs, "Sculpturile mele sunt 
chiar și pentru orbi".

îs. “Gloria este poate cea 
mai mare înșelătorie pe care 
au inventat-o oamenii”.

îs. "Eu am făcut piatra să 
cânte pentru Umanitate!"

îs. “Oamenii nu își mai 
dau de mult seama de bucuria 
de a trăi, pentru că nici nu mai 
știu să contemple minunile 
naturii".

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

Reflecția saptamâpii
"Suferințele îl întăresc pe un tânăr și sunt cu' mult mai I 

necesare decât orice plăceri - pentru formarea unui mare * - 
caracter. Și apoi, eu găsesc că întotdeauna fiecare este singur 
de vină pentru tot ceea ce i se întâmplă”.

V- ■ ■■ ----------------- >

World in 80 Days" ("Ocolul pământului în 80 de 
zile”), după Jules Verne. Obține un nou succes 
cu "musical"-ul "Kiss Me Kate" (“Sărută-mă 
Kate") - 1948.

Din 1929 colaborează cu MGM și "20th 
Century - Fox", printre altele, cu “The Gay 
Divorce" ("Divorțul vesel") - 1934, regia Mark 
Sandrich, cu Fred Astaire și Ginger Rogers, 
“Born to Dance" ("Născută pentru dans") - 1936, 
regia Roy Del Ruth, cu Eleanor Powell și James 
Stewart, sau "Can Can" - 1959, regia Walter 
Lang, cu Maurice Chevalier, Frank Sinatra și 
Shirley MacLaine.

I s-a dedicat filmul biografic "Night and Day" 
(“Noapte și zi”) - 1946, regia Michael Curtiz, cu 
Cary Grant, Jane Wyman și Alexis Smith. A 
compus trei “musical"-uri, 21 comedii muzicale, 
muzica pentru 22 filme și peste 200 cântece.

Adrian CRUPENSCHi
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FRONTIERE I
“Prostia n-are rănduială și I 

de aceea nu te poți înțelege 
cu dânsa".

Proverb arab

"Prostul nu crede ce vede, 
mai vrea să și audă".

Proverb bengalez

"Prostul cere multe, dar e 
mai prost cel care-i dă".

Proverb englez

“Prostul arată soarele cu 
| făclia aprinsă".

Proverb francezI 
I "Cu proștii și cu foarfecele 
■ să umbli ușor".
’ Proverb japonez
C •— — — —— — <
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LEGEA LUI KENNA
Când ai dreptate, fii 

logic; când n-ai, fii evaziv.

LEGEA LUI EVANS, A 
PERFIDIEI POLITICE

Când prietenii noștri 
ajung la putere, nu mai sunt 
prietenii noștri.

LEGEA LUI 
DEALDOCK

Dacă legiuitorii fac un 
compromis, cel mai mult îl 
va resimți cel care plătește 
impozitele.

LEGEA 
ÎNȚELEPCIUNII 
POLITICE, A LUI 
GALBRAITH

Oricine spune de patru 
ori la rând că nu demisio
nează, o va face cu sigu
ranță.

mm

LEGEA LUI ACTON
Puterea tinde să co- 

rupă, puterea absolută co
rupe absolut.

REVELAȚIA LUI 
BONAFEDE

în general se crede că 
puterea este un afrodisiac. 
în realitate, este epuizantă.

REGULA LUI 
CONNOLLY PENTRU 
POLITICIENI

Succesul pe termen 
scurt în fața alegătorilor de 
orice categorie, într-o pro
blemă dată, poate fi garan
tat prin crearea unei comisii 
speciale de studiu, pe ter
men lung, alcătuită din cel 
puțin trei grupuri de păreri 
divergente.

MAXIMA LUI 
DAVIDSON

Democrația este acea 
formă de guvernământ 
unde fiecare primește ceea 
ce merită majoritatea.

REGULA LUI 
RUNSFELD, DESPRE 
POLITICĂ

Prima regulă a politicii: 
nu poți câștiga dacă n-ai ieșit 
în alegeri. Politica sunt oa
menii. Politica este adunare, 
nu scădere. Oricât încerci să 
fii pe placul tuturor, tot vei 
n e m u I țu mipecineva^^^^^j

VERTICAL: 1) Soliști vocali în concertul sta- ■ ■ 
giunii de primăvară - înduioșate de lacrimile unui ■ * 
cer primăvăratic; 2) Hrăpăreață primăvăratică ce-1 | 
și ia zborul din pomi - Pat de flori pentru o nuntă 
primăvăratică; 3) Falnicul livezilor primăvăratice cu 
flori albe și roz - Minuni florale născute odată cu 
primăvara; 4) Primăvăratice surse de inspirație ale 
marelui Luchian - Unitate de desfacere a produ
selor silvice; 5) Fecund covor primăvăratic cu 
motive florale - Mod de a sări peste pragul igno
ranței; 6) Bibelou de vorbe legănat pe brațe de note
- Veche provincie japoneză; 7) Antiteză formulată 
într-un termen scurt - Apa tulbure din albia capri
cioasei primăveri; 8) Primăvăratice pene de mire 
ale codrului de-argint - Dulce alintare venită de la 
Florinela!; 9) Zone floricole cu regim de protecție - 
Zvon primăvăratic de mângâiere melodică; 10) 
Simboluri ale primăverii de pajiști dezghețate - 
Garofită-de-mare ce dă primăvara-n floare.

Dicționar: ACOL, EMO, OMI
Vasi/e MOLODEȚ

Dezlegarea careului "DISCERNERE” apărut 
in ziarul nostru de sâmbăta trecută:

1) SPRÂNCEANĂ: 2) TREFILATOR; 3)
RECITĂ - OCT; 4) APUS - COLIR; 5) MACADAM I I
- VO; 6) TREJI - ACID; 7) OARE - AȚÂȚI; 8) ATI - I I 
AF - PAN; 9) ROTACIZATI; 10) ERISIFACEE. J '

Controlul poziției:
Alb: Re4, De6, Ca2

Negru: Rb1, p:b2

Soluția problemei 
din nr. trecut:
1. b8C! Ra5
2. Cc6 mat

1. ... Rc5
2. Ca6 mat

I 
I
I 
I
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, SÂMBĂTĂ
. 20 martie

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la 

...lași! 8.30 Micuța Memol 
(d.a) 9.30 Ba da! Ba nli! (em. 
pentru copii) 11.00 Huck Finn 
și pirații (f.a. Canada/Ger. 
’80) 12.30 A doua alfabetizare 
13.00 Ecranul (mag. cinema)
13.30 Scena politică 14.10 
Video-magazin 16.00 Expres 
muzical 17.00 Lumea de 
mâine 18.00 Sarabanda 
19.00 Teleenciclopedia 19.50 
Săptămâna sportivă 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 Prada 
(s. SF SUA ’95, ep. 9) 22.30 
Eroii lui Kelly (co. SUA ’70)

TVR 2
8.05 Patru surori (d.a/r)

8.30 Sporturi extreme (do) 
8.55 Filmele săptămânii 9.00 
Cronica Africii sălbatice (do)
10.30 Documente culturale 
(do )11.25 TVR Cluj-Napoca
13.30 Actualitatea culturală
14.00 Wagner (s) 14.55
Filmele săptămânii 15.35 
Patru surori (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 164) 16.45 
Miniaturi muzicale 16.55 
Rugby Scoția-lrlanda 19.00 
Clepsidra cu Imagini 19.15 
Istorie, memorie, recu
perare 19.45 Retro TV 20.25

\._______________________
z - - ------------
\fc/ DUMINICA 
vjO21 raart*e 

TVR 1
7.50 Lumină din lumină

8.30 Personaje celebre (d.a) 
9.05 Kiki Riki Miki 11.00 Viața 
satului 13.00 Tezaur folcloric
14.30 Video-magazin 15.20 
Super gol show - joc 
interactiv 15.50 Fotbal Divizia 
A, et. a 21-a: FC Național- 
Dinamo (d) 18.00 Sarabanda 
19.00 Aproape perfect (s, 
ep. 2) 19.25 Casa plină (s) 
19.50 Duminica sportivă 
20.00 Jurnal. Meteo 20.30 7 
zile în România 21.00 Niște 
urși cu ghinion (co. SUA 1976)
22.45 Comisarul Wylciffe (s) 
23.40 Telesport 23.50 
Studioul șlagărelor

TVR 2
7.00 Prada (s/r) 7.50 La 

izvorul dorului... 8.00 Patru 
surori (d.a/r) 8.30 Sporturi 
extreme (do) 8.55 Filmele 
săptămânii 9.00 Cronica 
Africii sălbatice (do) 9.30 
Arca lui Noe 10.50 Handbal 
preliminariile CM feminin: 
România-Bulgaria (d) 11.10 
Canțonete celebre 12.30 
TVR lași 13.30 Creanga de 
aur 13.50 Fotbal Divizia A, 
etapa 21: FC Argeș Dacia 

^Pitești-FCM Bacău (d) 16.00

LLNI
22 martie

TVR 1
9.30 Din neamul 

Moldovenilor... (r) 10.25
Călătorie în timp (SF SUA 
1991) 12.05 D-na King, agent 
secret (s/r) 13.00 TVR
Craiova 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Tradiții 15.30 
Mapamond 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.30 Fa
milia Simpson (s) 18.10 Sun
set Beach (s, ep. 424) 19.00 
Jumătatea ta (cs) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Gala 
decernării Premiilor Oscar 
(înreg.) 22.30 Jurnalul de 
noapte. Sport 22.45 Stare de 
fericire (do) 23.55 Scena

TVR 2
12.00 Comisarul Wycliffe 

(s/r) 12.50 Un cântec pentru 
fiecare 13.05 Rebelul (s/r) 
14.00 Conviețuiri. Emisiune 
muzicală 15.10 Limbi 
străine: Engleză 15.35 Patru 
surori (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 166) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 Mari ansambluri 
17.55 Filmele săptămânii 

^18.00 Care pe cărei (cs) 19.40

Panoramic Jazz 21.00 
Minutul ’91 22.00 Fotbal 
Campionatul Spaniei 23.40 
Ateneu

ANTENA I
9.00 Flash Gordon (s. da)

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) 13.30 Constelația 
Cinema 13.55 Fotbal Divizia A 
Ursus: Rapid București-CSM 
Reșița (d) 16.30 Burlacul (s) 
17.00 Pe cont propriu (s, ep. 
24) 17.45 Fashion Club 18.00 
Uraganul (s, ep. 51) 19.00 
Observator 19.30 Sâmbete și 
zâmbete (dlv.) 20.00 Obsesii 
virtuale (mlniserie SUA, ep. 
1)21.00 Fotografii peri
culoase (thriller Canada 1998) 
23.00 Observator

PRO TV
8.00 Aventurile lui Huck

leberry Finn (d.a, ultimul ep.) 
8.20 Noile aventuri ale lui Su
perman (d.a) 8.40 Călătoriile 
lui Gulliver (d.a) ■ 9.00 
Legenda lui Wilhelm Tell (s, 
ep. 9) 10.00 Lois și Clark (s, 
ep. 16) 11.00 Acapulco Heat 
(s) 12.00 ProMotor 12.30 Star 
bucătar 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Soțul și soția (s) 13.30 
Bebe (s) 14.00 Alo, Generația 
PRO 15.30 Knight, Rider,

Țiganca (s, ep. 165) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 Pe 
meleaguri prahovene 17.45 
Un secol de cinema 18.15 
Timpul trecut (do) 20.00 Cu 
cărțile pe față 21.00 
Sportmania (mag. sportiv)

ANTENA 1
8.30 Câinii de mare (d.a) 

9.00 Teo și Mircea Șou 12.30 
Asterix și lupta cea mare (f. 
da. Franța ’90) 14.00
Duminica în familie (mag.) 
18.00 Uraganul (s, ep. 52) 
19.00 Observator 19.30 Re
porter TV Vouă 19.40 Damon 
(s. SUA ’98, ep. 13) 20.05 
Imaginea morții (dramă SUA 
1992) 21.45 TeleEurobingo 
Show (cs) 23.00 Agenția de 
presă 23.05 Fotbal Club 
Antena 1 0.30 Peripeții pe 
bicicletă (co. Franța 1968)

PRO TV
8.20 Noile aventuri ale lui 

Superman (d.a) 8.40
Călătoriile lui Gulliver (d.a) 
9.00 Super Abracadabra / 
Fiica oceanului (s) 11.00 
Oamenii secolului (do, ep. 
5) 12.00 Profeții despre 
trecut 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 O propoziție pe zi 13.10 
Soțul și soția (s, ep. 40) 13.35 
Bebe (s, ep. 12) 14.00 
Chestiunea zilei 15.00 Benny 
Hill (s, ep. 2) 16.00 Echipa

Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (mag.) 20.10 D-na King, 
agent secret (s) 21.00 S.O.S. 
Patrimoniul! 21.30 Patinaj ar
tistic

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Odiseea americană (do) 12.00 
Dallas (s, ep. 190) 13.00 Prețul 
succesului (s, ep. 5) 14.00 
Știrile amiezii14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Ape 
liniștite (s, ep. 8) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 108) 
18.00 Uraganul (s, ep. 53) 
19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 
Pericol iminent (s,e p. 28) 
22.00 Viitorul începe azi (s) 
23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Micuța 
Sue (f/r) 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Profeții despre trecut 
(r) 13.45 Reforma la români 
(r) 14.05 Urmărire generală 
(r) 14.30 Spirit de echipă (s) 
15.00 Galactica (s) 16.00 Tânăr

Supercomando (s, ep.15) 
16.15 Al șaptelea cer (s, ep. 
59) 17.30 Lumea filmului 
(mag.) 17.30 Profashion 
(mag.) 18.00 Dreptul la iubire 
(s) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Rețeaua (s) 21.00 Expertul (s, 
ep. 3) 21.55 Știrile PRO TV / 
Știri sportive 22.00 Rambo II 
(f.a. SUA ’85) 23.40 Decora
tion Day (dramă SUA ’90)

ACASĂ
7.00 Misterioasa doamnă 

(s/r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
D.a/r 9.15 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Celeste se 
întoarce (s/r) 11.00 Viața 
noastră (s/r) 11.45 Dragoste 
și putere (s/r) 12.30 Don 
Juan '73 (f/r) 14.30 Acasă la... 
15.00 Marimar (s) 15.45 
Guadalupe (s, ep. 149) 16.30 
Rugby: Turneul celor 5 
națiuni: Anglia-Franța (d) 
18.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 332) 18.45 Dragostea nu 
moare (s, ep. 94) 19.30 
Căsuța poveștilor: Tom și 
Jerry (d.a) 20.15 Celeste se 
întoarce (s, ep. 37) 21.10 
Misterioasa doamnă (s, ep. 
195) 22.00 Fotbal Camp. 
Spaniei (d)22.50 Oxigen 
23.00 Fotbal Camp. Spaniei 
(d)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 10.00 Tia și Tamera (s) 

mobilă 16.30 Cei mai 
frumoși ani (s, ep. 4) 17.30 
PRO TV - Special Oscar 1999 
(d) 18.00 Dreptul la iubire (s) 
19.00 Prețul corect (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (s, ep. 29) 21.00 
Micuța Sue (co. SUA ’91) 22.55 
Știrile PRO TV/ Știri sportive 
23.00 Procesul etapei

ACASĂ
7.00 Marile procese și 

crime (do/r) 8.00 Acasă la... 
(r) 8.30 Căsuța poveștilor (r) 
9.15 Dragostea nu moare {sl 
r) 10.00 Arhiva neagră (s) 
11.00 Marile povești de 
dragoste 11.30 Răpirea unui 
președinte (f/r) 13.30
Marimar (s, ep. 41 și 42) 
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 18.45 
Dragostea nu moare (s, ep. 
95) 19.30 Căsuța poveștilor 
(d.a) 20.15 Fotbal Camp. 
Spaniei (rez.) 20.30 Fotbal 
Camp. Spaniei (d) 22.30 
Domnul și Doamna Hart: 
„Vechii prieteni nu mor 
niciodată” (f.p. SUA ’94)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 10.00 Tia și Tamera (s) 

și neliniștit (s) 16.45 Cărările 
iubirii (s) 17.30 Știrile PRO TV 
/ O propoziție pe zi 18.00 
Dreptul la iubire (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Cu sânge rece 
(f.a. SUA ’94) 22.30 Dharma 
& Gregg (s, ep. 2) 23.00 Știrile 
PRO TV/Profit 23.15 Audiența 
națională (talkshow)

ACASĂ
10.30 Celeste... (s/r) 11.00 

Viața noastră (s/r) 11.30 
Dragoste și putere (s/r) 12.30 
Domnul și Doamna Hart 14.15 
Marimar (s, ep. 43) 15.00 
Surorile 16.00 Guadalupe (s, 
ep. 150) 17.00 Viața noastră 
(s, ep. 13) 18.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 333) 18.45 
Dragostea nu moare (s) 20.15 
Celeste se întoarce (s, ep. 
38) 21.00 Misterioasa
doamnă (s, ep. 196) 21.45 
Surorile (s, ep. 66) 22.30 
Prieteni adevărați (dramă 
SUA 1995)

PRIMA TV
7.00 Sport magazin (r) 9.00 

Prima oră. Magazin matinal 
12.00 Christine Cromwell (s) 
13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria

10.30 Malcolm și Eddie (sj^ 
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. 7) 16.00 Pământul: 
Bătălia finală (s, ep. 17) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 18.30 Camera 
ascunsă (div.) 19.00 
Detectivi de elită (s) 20.00 
Mititica (dramă SUA 1978) 
22.00 Real TV 22.30 Știri 
23.00 Două inimi (f.a. SUA 
1988)

HBG>
10.00 Războiul fiarelor 

(d.a) 10.30 Dragă, am
micșorat copiii! (s) 11.15 
Puiul de urs (co. SUA 1997)
12.45 Swing Kids (dramă 
SUA 1993) 14.45 Comoara 
lui Curly (co. SUA 1994)
16.45 Caracter (dramă SUA 
1997) 18.45 Cum ți-e scris 
(co. romantică SUA 1994)
20.30 Minți periculoase 
(dramă SUA 1995) 22.15 Joc 
în doi (f.a. SUA 1997)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

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

10.30 Malcolm și Eddie (s)' 
11.00 Gregora Hines Show 
(s) 11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie 
(s) 12.30 Povești de iubire 
14.00 Cinemagia 14.30 
Lumea celor liberi (f. 
Anglia 1966) 16.00
Ciocolată fierbinte (co. 
romantică SUA 1990)18.30 
Camera ascunsă (dlv.) 
19.00 Detectivi de elită (s) 
20.00 Spioni pentru KGB 
(f.a. SUA 1990) 22.00
Frasier (s, ep. 32) 22.30 
Știri 23.00 Afaceri necurate 
(thriller SUA 1992)

HB0
10.00 Aventurile lui 

Huck Finn (f.a. SUA 1993)
11.45 Martorul incomod 
(f.a. SUA ’97) 13.15 Spionul 
Dandana (co. SUA 1996)
14.45 Viața dublă (dramă 
SUA ’95) 16.30 Cele două 
fețe ale dragostei (dramă 
SUA 1996) 18.45 Colț alb 2: 
Mitul lupului alb (f. SUA 
1994) 20.30 Freejack (f. SF 
SUA 1992) 22.30 Casa din 
vis (dramă SUA 1990)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 Talk show 

"Ghici cine bate la ușă?” (r)

Mercedes (s) 16.00 Știri1 
16.10 Tia și Tamera (s) 16.30 
Malcolm șl Eddie (s) 18.00 
Știri 19.00 Detectivi de elită 
(s) 20.00 Camera ascunsă 
(div.) 20.30 Un alt fel de 
înger (co. SUA 1996) 22.00 
Poză la minut (s, ep. 17)
22.30 Știri 23.00 Conspirația 
reclamelor (co. SUA 1981)

HBG>
10.00 Extraconjugal 

(dramă, 1998) 12.00 
Promisiunea unui frate 
(dramă, 1996) 13.30 
Operațiunea Delta Force 
(acțiune, 1997) 15.00
Măscăriciul (comedie, 
1995) 17.15 Johnny Mne
monic (acțiune, 1995) 19.00 
Buddy (comedie, 1997)
20.30 Până la capăt
(comedie, 1997) 22.15
Viziuni macabre (horror, 
1995!

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-09.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” 09.10-10.00 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știri e PRO 
TV (coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale______________ J

Perioada 20 - 22 martie

3 Berbec
Dată doamnele ar fi 

gata să-și ajute partenerul, 
relația ar dura mai mult. 
Mai puteți să vă schimbați 
comportamentul. Din vina 
dv. vă distrugeți sistemul 
nervos, încât în curând nu 
veți mai fi în stare să faceți 
față problemelor. Luni, 
dacă sunteți dezamăgit la 
slujbă și acasă, e din vina 
dv. încercați să vă odihniți.

O Taur
Sâmbătă e ziua dv. cea 

mai norocoasă. Dar nu vă 
simțiți nicăieri în largul dv. 
Duminică să nu vă atingeți 
de portmoneu! Lepădați-vă 
de caracteristicile ne
gative ale Taurului, nu vă 
luați dușmanii în coarne. 
Răul se va destrăma 
singur. Luni trebuie să 
faceți ceva ca să vă 
îndepliniți sarcinile. 
Numere norocoase: 27, 
29, 33, 37, 42, 62.

O Gemeni
Descoperiți cu uimire 

că vă puteți baza pe 
parteneră. Duminică e 
timpul pentru o discuție 
amânată mereu. Ar fi bine 
s-o faceți la un pahar de 
vin (“in vino veritas”), 
adevărul fiind la mare preț. 
Acordați mai multă atenție 
vieții particulare, fiți mai 
înțelegători și mai atenți 
cu cei dragi. în locul 
conflictelor alegeți florile.

O Rac
în problemele inimii 

aveți cale liberă. 
Recuceriți-vă partenerul 
dacă vreți să-i păstrați. 
Duminică e o zi 
schimbătoare, mai favo
rabilă pentru femei. Pentru 
nimic în lume să nu 
părăsiți drumul drept. 
Există pentru toți speranțe 
în viața particulară. Vă 
ocupați de munca dv., 
situația materială se 
îmbunătățește dar nu și 
cea sentimentală.

O Leu
Oricât de importantă ar 

fi cariera, faceți o pauză și 
vă ocupați de parteneră, nu 
neglijați dragostea. Du
minică vă puteți îmbolnăvi, 
așa că vedeți cum vă 
îmbrăcați. E bine să vă 
relaxați. Acordați mai 
multă atenție senti
mentelor, încercați să 
evitați discuțiile la serviciu, 
fiți mai toleranți.

O Fecioară
Puteți demonstra că 

sunteți un coleg perfect și 
un subaltern disciplinat. 
Cineva își ascunde 
sentimentele față de dv. și 
e mai bine așa. Nu vă 
exagerați problemele 
duminică. Fiți îngăduitori 
cu prietenii. Pentru a 
obține succes în afaceri, 
bani, aveți nevoie de toate 
capacitățile fizice și 
intelectuale. Reușiți 
sarcinile ca de obicei, fiți 
activi în iubire.

O Balanță
încercați sa nu va 

plictisiți partenerul cu prea 
multă logică. Duminică nu 

vă aduce deziluzii. 
Fortuna vă veghează 
pașii, sunteți mai 
cumpătați, judecați 
lucrurile după o profundă 
gândire. Luni vă 
schimbați felul de a fi, ați 
depășit întristarea, 
sunteți optimiști și 
secretoși, deși nu e cazul 
să țineți totul pentru dv.

O Scorpion
Munciți mult și se 

vede. Stați bine financiar, 
puteți face economii. în 
divergențele cu parte
nerul lăsați după el și va 
fi bine. Duminică porniți 
la drum doar dacă starea 
mașinii e perfectă. Vă 
așteaptă o petrecere. 
Domnii trebuie să fie luni 
atenți la informații dacă 
vor să fie avansați. 
Problemele financiare 
discutați-le în familie.

O Săgetător
Viața sentimentală e 

în echilibru. Fie ați găsit 
omul dorit, fie v-ați 
împăcat cu partenerul 
actual. întâlniri inte
resante vă pot alimenta 
fantezia duminică. 
Sentimentele vă sunt 
imprevizibile, ceea ce îi 
surprinde pe ceilalți. O 
afacere nouă trebuie 
continuată cu răbdare ca 
să fie dusă la bun sfârșit. 
Femeile cheltuiesc cam 
mult.

3 Capricorn
Optimismul vă 

domină ziua. Nu vă lăsați 
pe credite. Aveți de ales 
din mai multe invitații. 
Duminică fiți bucuroși 
dacă nu aveți probleme 
financiare serioase. 
Femeile își confirmă 
calitățile de mame și 
gospodine. Luni e o zi 
superbă, cu schimbări 
pozitive. Aveți șansa 
consolidării poziției 
câștigate. Numere 
norocoase: 21, 27, 32, 
36, 41, 65.

O Vărsător
Sensibilitatea dv. 

poate provoca neplăceri 
în relația cu partenerul. 
Dar nu vă gândiți la 
despărțire, totul se va 
rezolva. Duminică ziua e 
armonioasă. Munca fără 
pripeală vă aduce 
satisfacții și aprecieri. 
Fiți îngăduitori cu cei 
dragi. Luni trebuie să vă 
organizați și să vă 
apucați de treburile mai 
stringente. Puteți fi 
ajutați de Tauri și 
Scorpioni.

3 Pești
Vă așteaptă eveni

mente interesante, ceea 
ce le deranjează pe 
doamne. Timpul e bun 
pentru relaxare cu 
familia. Duminică, poate, 
planificați un drum la 
starea civilă. Planetele 
favorizează relațiile 
fericite, de durată. Luni 
aveți o zi bună, vă simțiți 
norocoși și ambițioși. 
Sunteți realiști și 
descurcăreți, vă
rezolvați perfect
problemele profesionale.
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milioane, negociabil, tel. 094/

OFERTE DE 
SERVICII

• Diriginte de șantier auto
rizat ofer servicii. Informații tel.
718117 (9738)_________ '

ANIVERSARI

• Cu prilejul pensionării dlor 
Augustin Mureșan, director al 
Administrației Financiare Deva 
și loan Toma, inspector finan
ciar, conducerea DGFPCFS 
Hunedoara le mulțumește 
călduros pentru prodigioasa și 
îndelungata activitate des
fășurată. Totodată, le urează 
ani mulți de viață, cu deplină 
sănătate, alături de cei dragi.

• Pentru Beniamin din 
Călan,”La mulți ani"! Cu 
drag, a ta soție Mihaela. 
(9736)

• Pentru Borz Florin, din 
Pojoga, cu ocazia zilei de 
naștere îți dorim multă sănă
tate și “La mulți ani!”. Soția, 
copiii și nepoții. (11)

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, central, Deva. 
Tel. 094 168006 (8962)

• Vând casă, 5 camere, 
cărămidă, încălzire,gaz, par
chet. Simeria,str.Libertății, 
nr.12,tel. 260398. (8954)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 1, decomandat, 
ultracentral, Hunedoara. Tel. 
716882. (8952)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, două 
balcoane, boxă, etaj 1. Tel. 
627488 (8997)

• Vând garsonieră, Călan, 
1800 DM, negociabil, etaj 3, 
confort 1. Tel. 730534,730283. 
(mp)

• Vând apartament 3 ca
mere, zona Astoria și Wartburg 
Combi. Tel. 620139, orele 19- 
22. (9346)

• Vând casă, curte și gră
dină 47 ari. Sat Brîznic, nr. 
47,Rudean Octavian. (9345)

• Vând casă, pivniță,șură, 
grajd. Rapolțel, nr. 92. Tel. 
223311, (9349)

• Vând casă, Orăștie, str. M. 
Kogălniceanu, 17, tel. 241290, 
preț convenabil. (9443)

• Vând autodubă Iveco 
Turbo Daily 35-10, înmatri
culată, axă dublă spate, fabri
cație 1987, preț 10500 DM. Tel. 
216043,092 281558.(8951)

• Vând camion IFA L 50, 5,3 
înmatriculat, an fabricație 
1987, ARO camionetă 420, an 
fabricație 1996. Informații 
Simeria.str. Liliacului, nr.4, tel. 
261516 și 092 234165. (9337)

• Vând motosapă Honda, 4 
timpi, 7 CP, preț 7.500.000, 
negociabil. Tel. 260869. 
(9344)

• Vând 2 tractoare 445 cu 
cabină Brașov, în stare de 
funcționare și alte utilaje agri
cole. Deva, Sala Sporturilor, 
tel. 094 290150. (8991)

• Vând urgent tractor 
U650, remorcă și plug, preț 
convenabil, tel. 715952 
(9727)

524461. (6873)
• Vând microbuz VW 8+1, 

motor Boxer, CIVT. Informații 
tel. 094525639, 770793 
(9552)

• Vând Dacia 1300, stare
bună, an fabricație 1978, carte 
identitate, tel. 190, Geoagiu. 
(9444)_____________________

• Decodez și repar urgent 
și ieftin celulare GSM. Tel. 
094 859958. (9634)

• Cumpăr piese de mo
bilier vechi, peste 8o ani, 
ceasuri, tablouri, argintărie, 
statuete diferite, piese deco
rative vechi. Tel. 056 184728, 
092 397184.(9649)

• Cumpăr,închiriez stupină, 
ceară, inventar apicol. Tel. 
623662. (9329)

• Vând trei viței. Corn. 
Gurasada, nr. 206, la șosea. 
(8982)

• Vând un porc mare. Tel. 
217757.(8981)

• Vând garaj metalic, de- 
montabil. Tel. 621712. (8990)

• Vând chioșc material plas
tic de 2,5 x 2 m, stare foarte 
bună, preț 27000000, nego
ciabil. Brad tel. 655310, după 
ora 17. (8979)

• Vând cabină tractor U 445, 
remorcă basculabilă 445, re
morcă cisternă 3,6 tone. Deva 
213777 (8885)

• Vând scaune tapițate, preț 
convenabil. Tel. 213883, 094 
611440. (9350)

• Vând pui brak german, 
părinți campioni. Tel. 621719, 
226352. (2452)

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

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

• NOUf “FLORĂRIA CLA-
SIC” din Deva, str. 1 De
cembrie, nr. 14 (clădire 
Ceai/Bar), vă oferă la pre
țuri atractive flori naturale și 
buchete, precum și aran
jamente deosebite din paie, 
flori uscate și artificiale, 
pentru locuințe, restau- 
rante, birouri. (9802)______

• Vând computer 386, vi
deorecorder, receiver satelit, 
TV color stereo, teletext, xerox 
defect. Tel. 711063 (9732)

• Cumpăr spațiu comercial, 
vad bun, în Hațeg și Orăștie. 
Informații tel. 214455,211597, 
până la ora 16. (818)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere spațiu 
200 mp (“Milițianul grăbit”). 
Tel. 223468 (9342)

• Ofer spre închiriere casă 
cu curte, gaz, telefon, garaj 
str. Călugăreni. Tel. 058 
220447, 813657, după ora 
19.(8965)

• Ofer de închiriat apar
tament 2 camere, Al. Crinilor, 
Deva. Tel. 224292 (9819)

• Caut urgent pentru închi
riat garsonieră în orașul Brad. 
Informații tel. 092/223262, 
094/207781 (9721).

• Căutăm distribuitor de 
medicamente pentru ju
dețul Hunedoara. Tel. 056/ 
219917,056/287732. (OP)

DIVERSE

• Consiliul de Administrație 
al SC Sarmis SA Deva con
voacă adunarea generală a 
acționarilor săi pentru ziua de 
8.04. 1999, ora 10, la sediul 
societății cu următoarea ordine 
de zi: raportul administratorilor 
și cenzorilor, aprobarea bilan
țului contabil pe anul 1998 și 
repartizarea profitului, apro
barea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 1999, di
verse. în cazul în care adu
narea nu este legal constituită, 
se reprogramează pentru ziua 
de 13 aprilie 1999, în același 
loc și la aceeași oră. (9347)

• Consiliul de administrație 
al S.C. Rusca SA Hunedoara 
convoacă adunarea generală 
ordinară a acționarilor la se
diul societății, la data de 05 
aprilie 1999, ora 10. Ordinea 
de zi este: 1. Aprobarea bilan
țului contabil al contului de 
profit și pierderi și a anexelor 
la bilanț pe anul 1998. 2. 
Aprobarea raportului de ges
tiune a administratorilor pe 
anul 1998.3. Aprobarea rapor
tului de cenzori privind acti
vitatea economico-financiară 
pe anul 1998. 4. Aprobarea 
bugetului de venituri și chel
tuieli pe anul 1999. (9744)

• S.C.Suinprod SA Orăștie 
organizează în data de 
30.03.1999, ora 10, licitație 
pentru închirierea unui spațiu 
în incinta Fermei 3 Orăștie, str. 
Luncii, nr. 1. Informații tel. 
241640 sau la sediul societății 
din Orăștie, str. Luncii, nr. 1 
(9445)

PIERDERI

• Pierdut certificat înma
triculare j/20/1134/1991 apar
ținând SC Tat Dănilă Emanuel 
SNC Deva. Se declară nul. 
(8985)

• Pierdut cod fiscal Didirut 
8013650. îl declar nul. (9743)

• Pierdut legitimație de ser
viciu eliberată de SC Side
rurgica SA. O declar nulă. 
(9742) '

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Zapodeanu Stelian. O 
declar nulă. (9741)

• Pierdut ștampilă SC 
Romconstruct Service SRL 
Hunedoara și ștampilă SC 
Metanef SRL Hunedoara. Le 
declar nule. (9740)

Tragerea Super Loto 
“5/40" d/fi 

1&.03.1999

1&.03.1999

2-44-31-20-49-37

COMEMORĂRI

• Au trecut 6 săptămâni de 
când ne-a părăsit cea care a 
fost o minunată mamă, bunică 
și străbunică

ELENA HAIDA
Lacrimi și flori pe mor

mântul tău! Fiica Aurelia, 
nepoții Aurelian și Claudia, 
strănepoata Ioana. Parastasul 
duminică, 21 martie 1999, la 
Biserica Ortodoxă din 
Brănișca. (8989)

• Soția, fiica, ginerele și 
nepoata, cu aceeași durere 
în suflet, anunță că se împli
nesc 6 luni de la trecerea la 
cele veșnice a dragului lor

IOSIFPIR
Comemorarea duminică, 

21 martie, la Biserica orto
doxă din Lăpușnic. 
Dumnezeu să-l odihnească!

Consiliul de Administrație de la t
SC IUG SA Hunedoara

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 
în data de 6 aprilie 1999, ora 15.

Ordinea de zi:
1. Raportul Consiliului de Administrație;
2. Analiza și aprobarea bilanțului contabil, a contului de 

profit și pierdere pe anul 1998;
3. Raportul Comisiei de Cenzori;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

1999;
5. Diverse.
Adunarea se va ține in aula Facultății de Inginerie din 

Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5. în cazul că nu sunt întrunite 
condițiile de prezență, a doua adunare generală se va ține în 
data de 7 aprilie 1999. ora 15. la același loc.

S.C. Eli/em S.R.
(ferma de legume Simeria Veche) 

VINDE LA LICITAȚIE TRACTOARE Șl MAȘINI 
AGRICOLE

Licitația are loc vinerea, ora IO, in lunile martie și 
aprilie. Lista utilajelor se află la sediul societății.

DECESE
IMPORTANT

• Sincere condoleanțe în 
aceste grele momente pen
tru Marina și Petrică Aida, 
pricinuite de decesul mamei. 
Dumnezeu să o odihnească. 
Familiile Florea și Pîrvu- 
Deva. (8993)

• Suntem alături de fa
milia Aida Petru și Mariana 
din Hațeg la greaua pierdere 
suferită prin decesul mamei.

Familia Popescu Gheor- 
ghe, Ileana și Cosmin. 
(1824)

• Cu adâncă durere ma
ma Maria, soția Emilia, 
Mihaela și Pupica - fiice, 
Adrian - ginere, nepoata 
Andrada anunță încetarea 
din viață a celui care a fost

PANTELIMON BĂRBULESCU
Corpul neînsuflețit se află 

depus la domiciliul din Deva, 
cartier Oituz, Al.Florilor, bl.7, 
ap.1. înmormântarea va avea 
loc duminică, 21 martie 
1999, ora 13.Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! Familia. 
(8999) 

SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE
Anunță deponenții persoane fizice la CREDIT 

BANK - Sucursala Hunedoara că începând cu data 
de 10 martie 1999 pot să se prezinte la sediul din 
Deva, str. 1 Decembrie, nr.16, în aceeași clădire cu 
Credit-Bank, pentru a încheia contractele în vederea 
primirii contravalorii depozitelor constituite la Credit 
Bank - Sucursala Hunedoara.

Relații suplimentare zilnic, de luni până vineri, 
între orele 8-16, la telefoane: 092/495307; 092/ 
787839;092/788675, 627233.

Important pentru agricultori!
i SC BIHARIA SA i

Vinde îngrășăminte chimice pentru campania ' 
I agricolă de primăvară în condiții avantajoase. I 
| 1. AZOTAT DE AMONIU - 34,5% N2. |
| 2. ÎNGRĂȘĂMINTE COMPLEXE 20.20.02. NPK II. |
■ Vânzarea se face și pe cupoane agricole.. 
' îngrășămintele se livrează din depozitul societății * 
I situat în Șoimuș, Ia Baza de agrement (Camping). I 
| Informații suplimentare și comenzi la sediul | 
I societății din Deva. str. 1 Decembrie, nr.16 (fost | 
. Hotel Bulevard), et.l/115, tel. 092/533958 sau la ■ 
* magazinul "CRISTINA" din Șoimuș, str. Boholt, ' 
I nr.57 B, cu program luni-sâmbătă, 9-16.

• Vând Dacia 1310, stare 
foarte bună, CIVT, preț con
venabil, Orăștie. Informații la 
chioșcul de ziare Palia.

I___________________________________________________ I

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

Comercializează, prin depozitul din Deva, 
Str. Depozitelor, nr. 1, 

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT

PUBLICITATE

"Ctrn’AKTOL

Marfa se comercializează la preț de producător
din depozit sau în termen de

maximum 5 zile. 
Informații la telefon 

054/232946.

S.C. REVA S.A. SIMERIA
CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC REVA SA Simeria convoacă ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (înregistrați în Registrul Acționarilor 
la data de 31.03.1999) ceva avea loc la data de 07 aprilie 1999, ora 10,00, la 
sediul din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, cu următoarea ordine de zi;

1. Prezentarea bilanțului și a contului de profitși pierderi la 31.12.1998.
2. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la verificarea 

bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 31.12.1998.
3. Repartizarea profitului net.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

1999.
5. Aprobarea criteriilor de performanță pentru anul 1999.
6. Planul de investiții pentru anul 1999.
7. Diverse.
în cazul în care Adunarea Generală nu va fi statutară, se va desfășura o 

nouă Adunare Generală în data de 08.04.1999 Ia aceeași oră și în același loc.

r ț'
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Banca Agricolă SA
Sucursala Hunedoara - Deva

Vinde la LICIȚAȚIE PUBLICĂ imobilul 
fermă nr. 14 Petroșani, proprietatea SC Avicola 
SA Deva, cuprinzând teren și hala de găini ouă- 
toare, filtru sanitar, stație de hidrofor post 
transformare, bloc de intervenție, rețele elec
trice tehnoedilitare subterane existente în 
incinta fermei în suprafață de 29.719 mp.

Licitația va avea loc în data de 24 martie 1999, 
ora 10,00, la biroul executorilor judecătorești de pe 
lângă Judecătoria Petroșani, și se va repeta 
săptămânal.

Informații la telefoanele 054/ 213011; 213949, 
Banca Agricolă SA Deva.

Administrația Piețelor
» 9

cu sediul in Deva, str. Ion Creangă, nr. 60, 
organizează la data de 5 aprilie 1999. ora 10,00, in 
sala de ședințe a Consiliului local Deva, LICITAȚIE 
PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA URMĂTOARELOR:

A. - 8 parcele a câte 8 mp, fiecare pentru amplasat 
rulote comerciale in vederea comercializării produselor 
alimentare preambalate și neperisabile, articole de uz 
casnic curent, amplasate în piața Mihai Viteazu Deva.

- taxă de participare Ia licitație - 60.000 lei
- garanție de participare la licitație - 600.000 lei.
B. - Piața Agroalimentară Cartier Micro 15 Deva, în 

suprafață de 250 mp.
- taxă de participare la licitație - 150.000 lei
- garanție de participare la licitație -1.500.000 lei.
C. - Piața Agroalimentară Kogălniceanu Deva. în 

suprafață de 65 mp.
- taxa de participare la licitație - 50.000 lei
- garanție de participare la licitație - 500.000 lei.
La licitație pot participa agenții economici (persoane fizice 

sau juridice) autorizați să facă acte de comerț și care nu au 
datorii față de Administrația Piețelor Deva.

Adjudecarea licitației se va face numai după achitarea 
chiriei cu anticipație pe trei luni.

Documentațiile pentru licitație se pot procura contra cost de 
la Administrația Piețelor Deva.

Plicurile cu oferte se vor depune până la data de 2 aprilie
1999, ora 15,00. la sediul Administrației Piețelor Deva. 

Informații la telefon 054-215836.

i Licitație publică 1 
Ibanca română de comerț! 
I EXTERIOR - RANCOREX SA j 
I Sucursala Deva |

în scopul reînnoirii parcului auto, I
■ BANCOREX SA scoate la vânzare prin licitație I
■ cu strigare autoturismul marca OPEL ASTRA - I 
j an de fabricație 1994, înmatriculat sub nr. B- I 
121-BCX.
* 3 Valorificarea va avea loc pe "principiul I
j văzut-plâcut" la sediul Sucursalei Bancorex I 
1 Deva în baza prețului de pornire specificat în I 
' Fișa Tehnica.

2 Vizionarea autoturismului și I 
1 procurarea Fișei Tehnice de prezentare se I 
I poate face la sediul Sucursalei Deva prin grija I 
I Compartimentului administrativ.

O Licitația va avea loc în data de I 
I 27.03.1999, ora IO, la sediul vânzătorului.

2 în caz de neadjudecare la prima I 
J ședință, se va organiza cea de a doua ședință j 
1 de licitație în data de 03.04.1999, la aceeași 1 
I oră. Pentru cea de a doua ședință de licitație I 
' se pot obține Fise Tehnice si de către alti I 
1 ofertanți care doresc să participe la licitație. I

2 Relații suplimentare privind condițiile I 
I de participare la licitație se pot obține la I 
I sediul Sucursalei BANCOREX DEVA, din str. I 
I 22 Decembrie, bl.7 sau la telefon 230183.
I------------------------------------------------------------------------------------- 1

•O

cu sediul în Deva, str. Titu Maiorescu nr. 2 
CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR>

La data de 9 aprilie 1999, ora 12,00, la sediul 
societății, pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 26 
martie 1999, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune pe anul 1998;
2. Bilanțul contabil și contul de profit și 

pierderi pe anul 1998;
3. Aprobarea bugetului de venituri și chel

tuieli pe anul 1999;
4. Diverse.
în cazul în care, urmare a acestei convocări, 

nu se întrunește cvorumul necesar prevăzut de 
lege, Adunarea Generală se va întruni la data de 
10 aprilie 1999, în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la 
telefon 054/ 622310, int. 12 și 22, între orele 
8,00 - 14,00.

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

BANKCOOP - Banca Generală de 
Credit și Promovare SA Agenția 

Orăștie
scoate la LICITAȚIE în data de 24.03.1999, ora 

10,00, următoarele:
1. Casă, curte și grădină, Bozeș, nr. 37.
Preț de pornire licitație 53.000.000 lei.
2. Camion IFA 7 tone plus remorcă 7,5 tone în 

Orăștie, str. Pricazului, nr. 30.
3. Mobilier bar.
Preț de pornire licitație 1.500.000 lei.
4. Hală sortare SCPPGeoagiu.
5. Cantina SCPP Geoagiu.
Licitația va avea loc la Judecătoria Orăștie, 

Biroul Executorului Judecătoresc.
Informații suplimentare la Bankcoop - Banca 

Generală de Credit și Promovare 5A Orăștie, tel. 
247565.

Ministerul Educației 
Naționale

9

Direcția Proiecte de Reformă Reabilitare Școli 
Solicită prezentarea expresiilor de interes din partea 

firmelor de proiectare pentru:
• Proiectarea reabilitării (consolidare, extindere 
sau construcție nouă) unităților de învățământ 

preuniversitar, ce vor face obiectul acestei tranșe 
de proiectare.

Lucrările fac parte din Proiectul de Reformă Reabilitare a Școlilor, program co- 

finantal de Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare.

Firmele interesate pot intra în posesia formularelor pentru preselecție, pe baza 

copiei după O.P (ce însoțește originalul), începând cu data de 31 martie 1999 la 

adresa de mai jos, termenul final de depunere a ofertelor fiind 30 aprilie a.c. Plata 

se va face în contul nr. 251100915000058, deschis la BRD - Sucursala Vasile Conta. 

Costul documentelor de preselecție este de 250.000 lei.

Firmele calificate în cadrul preselecției din anul 1998 rămân calificate, cu 

obligația de reactualizare a capacității financiare și reconfirmare o staff-ului de 

specialitate.

Informații suplimentare se pot obține la aceeași adresă între orele 9.00 -16.00, 

în timpul zilelor lucrătoare: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - Direcția Proiecte de 

Reformă Reabilitare Școli

Str. Spiru Haret nr.12, camera 3; 70738, Sect. 1, București 

Tel: 01/3102207; Fax.: 01 /3102208

SC SARGEIIA FOREST SA DEVA
r

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în 
data de 7.04..1999, ora 12.00, la sala mică la Casa 

de Cultură din Deva, cu următoarea ordine de zi:
1. Analiza bilanțului exercițiului financiar 

| contabil pe anul 1998;

2. Supunerea spre aprobare a vânzărilor de 
active sau găsirea unor căi de finanțare a 
societății;

3. Diverse.
în cazul în care adunarea nu este statutară se va 

reprograma pentru a doua zi, la aceeași oră și în același 
loc.

<•_ ............................ .......'

S3 MERCUR CORVINEX SA
HUNEDOARA
str. Libertății, nr. 16 

convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR în data de 05.04.1999, ora 14, în 

sala spațiului comercial “Enigma" din str.
Elisabeta Mărgineanu cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1

2
3
4
5
6

- Rapoitul de gestiune a CA pe anul 1998.
- Descărcare de gestiune 
Raportul cenzorilor societății 
Aprobarea bilanțului contabil pe anul 1998 
Aprobarea B.V.C pe anul 1999
Aprobarea programului de investiții pe anul 1999 
Diverse

In cazul in care A.G.A. nu este statutar constituită se
reconvoacă pentru data de 06.04.1999.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății 
la telefon 054/712136.

SC PANICOR SA Hunedoara
Str. M. Viteazul, nr. 1

angajează economiști.
Informații la tel.: 713556, 713421

Consiliul de administrație al♦
Societății Comerciale 

COMAT DEVA SA 
Cu sediul social în municipiul Deva, 

str. Depozitelor, nr.5
Convoacă pentru data de 14 aprilie 1999, la ora 13,

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
r

societății COMAT DEVA SA la Casa de cultură a 
municipiului Deva - sala mică, cu următoarea 

ordine de zi:
1. Raportul de gestiune al administratorilor asupra 

rezultatelor economico-financiare obținute în anul 1998 
pe baza bilanțului contabil și contului de profit și pierdere;

2. Raportul comisiei de cenzori privind activitatea 
economico-financiară pe anul 1998;

3. Aprobarea bilanțului contabil și'a contului de profit 
și pierdere pe anul 1998;

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 1999;

5. Alte probleme ce necesită aprobarea adunării 
generale.

în cazul când adunarea nu se va putea (ine la data 
de 14 aprilie 1999, a doua adunare se convoacă pentru 
data de 15 aprilie 1999, la ora 13, în același loc - sala 
mică a Casei de cultură a municipiului Deva.

j Meci internațional 
de popice la 
Hunedoara

Sâmbătă, începând de la 
I ora 10,00 și duminică de la ora 
| 8,30, în moderna sală de po- 
■ pice a Clubului “Siderurgica" 
* Hunedoara se desfășoară 
I meciul internațional dintre juni- 

| orii și junioarele României și 
. echipele similare ale Ungariei. 
1 (S.C.)
L — _ —_____________

La Deva, Vega-Jiul j
Pe stadionul Cetate din Deva, | 

sâmbătă, de la ora 11, are loc J 
întâlnirea dintre Vega și Jiul Petro- I 
șani, din cadrul Diviziei B, seria a | 
ll-a. O partidă așteptată cu mare . 
interes de suporterii deveni după I 
victoria elevilor lui R.Gabor la | 
Turnu Severin.

Tot sâmbătă, la aceeași oră I 
la Certej, Minerul-Pandurii Tg.Jiu, | 
meci din Divizia C, seria a lll-a. . 
(S.C.)
. — _ — — —— — — J

I

“Om&r...cu guro plină”
Vedete ale umorului și mu

zicii ușoare românești vor fi ca
petele de afiș ale spectacolului 
ce va avea loc luni (22 martie), 
începând cu ora 20, la Casa de 
cultură din Deva, sub genericul 
“Umor...cu gura plină". 
Show-ul organizat de Gabi Po

pescu și Agenția de impresariat 
artistic “Don Vado” prilejuiesc 
devenilor întâlnirea cu Romică 
Țociu și Cornel Palade, Dem 
Rădulescu, Nicu Constantin, 
Daniela Gyorfi, Jean Paler, Daniel 
lordăchioaie, trupa de balet 
“Mondo Cane" ș.a. (G.B.)

E-XP^ZIȚI£. dl pictură
Aproximativ cincizeci de lucrări de pictură aparținând artistei 

hunedorene Mariana Fartușnic vor constitui obiectele expoziției 
ce va fi găzduită în perioada 22 martie - 1 aprilie de Casa de 
cultură din Deva. Vernisajul va avea loc în prima zi a acesteia, de 
ia ora 19,30. (G.B.)
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