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Mitingul de protest, 
anunțat pentru 24 martie 
a.c., de către cele patru mari 
blocuri sindicale - Cartel 
Alfa, BNS, CNSLR Frăția și 
CSDR a adunat în fața 
Prefecturii județului din Deva 
câteva mii de oameni, cu
prinzând cele mai Impor
tante sectoare de activitate: 
siderurgiști, mineri, con
structori, energeticieni, 
lucrători din sănătate,- cadre 
didactice din învățământul 
preuniversitar, poșta, etc.

Motivul principal al 
mitingului de protest 
organizat ieri la Deva derivă 
din situația economico- 
socială deosebit de gravă în 
care s-a ajuns în prezent.

în cuvântul lor, liderii de 
sindicat care s-au adresat 
protestatarilor adunați în 
fața Prefecturii, au făcut

Disperarea atinge apogeu!

Miting de protest la Deva
referiri la nivelul de trai 
extrem de scăzut în care a 
ajuns marea majoritate a 
populației, la rata șomajului 
din județul Hunedoara care a 
ajuns la peste 20 la sută - 
fapt ce situează județul 
Hunedoara pe primul loc în 
țară, precum și la sumele 
imense cheltuite de către 
actualii guvernanți pentru 
cumpărarea locurilor de 
muncă prin celebrele 
ordonanțe ale Guvernului. 
Astfel, la nivelul anului 1998 
s-au cheltuit 4711 miliarde de 
lei pentru salarii compen
satorii celor care au fost 
disponibilizați, iar în acest 
an sunt prevăzute încă 605

a fost criticată noua Lege a 
pensiilor întrucât vârsta de 
pensionare la bărbați - de 
exemplu - va ajunge la 65 de

miliarde de lei pentru același 
scop “nobil” - cumpărarea 
locurilor de muncă. De 
asemenea, în termeni duri,

ani, pe când durata medie de 
viață a acestora, potrivit 
ultimelor statistici, nu 
depășește 65,7 ani.

O altă parte dintre liderii 
de sindicat care au luat 
cuvântul la mitingul de ieri 
au făcut referiri la situația 
dramatică în care a ajuns 
învățământul românesc, 
asistența medicală, precum 
și viața pensionarilor care nu 
mai au din ce trăi după o 
viață de muncă. S-a luat 
atitudine împotriva politicii 
Guvernului României și a 
președintelui Constan- 
tinescu ce vizează sprijinirea 
acțiunilor NATO în conflictul 
din Iugoslavia.

S-au scandat lozinci 
antiguvernamentale și anti- 
prezidențiale, s-a cântat 
marșul funebru, avertizând 
totodată actuala Putere din 
România că în situația în 
care nu va adopta o 
schimbare radicală în 
politica economică și 
socială nu există o altă 
șansă decât demisia 
acestora și demararea 
procedurilor pentru alegeri 
anticipate, întrucât actuala 
clasă politică nu mai are nici 
o credibilitate în fața cetă
țenilor României pentru 
scoaterea țării din marea 
tragedie în care se află.

După încheierea mi
tingului a avut loc o 
discuție a liderilor sin
dicali cu prefectul 
județului.

Corne! POENAR

gWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

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

X_________ ________ /

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

PAG. A VI-A
Fomina

Județul 
Hunedoara

CUVÂNTUL
LIBER

ANULXI» Nr.2356«Joi,25 martie 1999

ÎN PAGINILE 
IV-V 

Programele de 
televiziune pe 

săptămâna 
viitoare intr-o 
prezentare 

grafică 
îmbunătățită, 
ca urmare a 
cerințelor 
cititorilor 

ziarului nostru.
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jț V/n loc de seamă în spiritualitatea 
t# ortodoxă română este ocupat de 

o Fecioară, logodită cu un bărbat, numit 
losif din casa lui David, care locuiau în 
Nazaret. Numele Fecioarei era Maria. în 
luna a șasea, îngerul Gavriil a fost 
trimis de Dumnezeu în locul unde era și 
a zis: “Bucură-te, fecioară, că ai aflat 
har înaintea lui Dumnezeu; Domnul este 
cu tine, binecuvântată ești tu între 
femei”. Maria a rămas foarte tulburată. 
“Nu te teme” - i-a spus îngerul. “Și 
iată, vei lua în pântece și vei naște fiu și 
veți chema numele lui lisus.” Maria a 
întrebat: “Cum va fi aceasta, de vreme 
ce eu nu știu de bărbat?” îngerul i-a 
răspuns: “Duhul Sfânt se va pogorî 
peste tine și puterea Celui Preaînalt te 
va umbri, pentru aceea și Sfântul care 
se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu 
se va chema” (Luca, 1:26 - 3). Auzind 
aceste cuvinte, Fecioara Maria s-a 
încredințat voinței lui Dumnezeu 
asumând chemarea înaltă ce s-a 
hărăzit. într-o adâncă umilință a 
răspuns: “lată roaba Domnului, Fie 
după cuvântul tău.” (Luca, 1:38). în 
clipa aceea minunea minunilor s-a 
realizat, feciorescul trup L-a primit pe 
Cuvântul cel veșnic, Duhul a sfințit pe 
Fecioara și a curățit-o ca pe o biserică 
Vie, ca să devină “chivot ceresc”, “vas 
ales”, purtător al împăratului 
veșniciilor.”

Fecioara Sfântă a fost aleasă 
mireasa lui Dumnezeu, steaua care a 
descoperit lumii pe soarele dreptății, 
“fapta de a-l fi născut pe lisus, de a-i fi 
dăruit Celui ce a clădit universul, carne 
și sânge, o înalță pe această fiică a Evei 
mai presus de orice creatură, mai 
presus de orice demnitate.”

Sub această formă, Buna Vestire 
este baza și credința noastră sigură că 
“Aceea” care va deveni Maica 
Domnului este și va fi mereu Maica 
noastră, cea care mijlocește pentru noi 
și pentru păcatele noastre la Fiul ei, 
Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu 
adevărat...

Pr. dr. !.O. RUDEANU
(Continuare în pag. 2)

Banca 
Mondială a 

acceptat 
planul de 

privatizare al 
Guvernului 

român
Marți seara s-a încheiat la Palatul 

Victoria din București întâlnirea dintre 
primul ministru Radu Vasile și directorul 
pentru România al Băncii Mondiale, 
Andrew Vorkink. Din declarațiile oferite 
presei a reieșit că Banca Mondială a 
acceptat planul de restructurare 
economică și privatizare al Guvernului și 
va oferi 300 milioane de dolari împrumut 
României, în trei tranșe până în luna 
iunie a.c., care vor ușura vârful de sarcină 
în achitarea datoriei externe a țării 
noastre pentru acest an. (M.B.)

Conexiuni 13
Buletinul Conexiuni cu numărul 13 are pe lângă rubricile 

consacrate și un material din care aflăm că “secretul stabilității și al 
democrației în Danemarca ii reprezintă forța societății civile.” Articolul 
“Șanse egale pentru femei cu handicap - un început pentru mileniul 
III" prezintă problemele dezbătute la seminarul organizat de Asociația 
Handicapaților Neuromotor din România cu sediul la Arad cu sprijinul 
Consiliului Europei și sub patronajul președinției României. Cei 
interesați mai pot citi “Energia și mediul”, “Oportunități de finanțare" 
sau rubrica Reporter Conexiuni - “Nu disperăm! Dumnezeu ține și 
cu țiganii!...", care vorbește despre viața locatarilor unor foste 
grajduri de porci.” (V.R.)
•

în prestația televizată de duminică, 
la emisiunea „Viața satului", ministrul 

‘ Agriculturii și Alimentației, dl Mureșan, a 
explicat producătorilor agricoli cum se 
face implementarea cupoanelor 
agricole. După ce a recunoscut că, din 
cauza birocrației excesive, s-a depășit 
data anunțată anterior - 15 martie - 
stabilită pentru ca aceste bonuri de 
valoare să ajungă la beneficiari, 
ministrul a spus că nu mai sunt motive 
ca până la sfârșitul acestei săptămâni 
cupoanele să nu ajungă la toate 
locurile de distribuire, operațiune care 
se realizează prin rețeaua Poștei 
române.

Pentru a nu complica lucrurile, s-a 
renunțat la cerința de a înregistra și 
codul numeric pe formularele de 
distribuire, al proprietarilor de pământ. 
Totodată se mizează pe respectul față 
de lege, pe cupon inscripționându-se 
că vânzarea acestor bonuri de valoare 
este interzisă. De asemenea, din 
considerente de ordin comercial, s-a 
scos motorina din rândul produselor ce 
se pot procura pe bază de cupon. în

NATO
rămân, dar...

NATO își păstrează atitudinea belicoasă 
față de Iugoslavia și mai ales față de regimul 
Miloșevici. Ordinul de bombardare a 
obiectivelor militare sârbe din zonă a fost dat 
de secretarul general Solana și preluat pentru 
îndeplinire de generaluțClark. Nu se știe data 
aplicării lui, pentru că apar câteva mici 
“complicații”.

într-o declarație la un canal de televiziune, 
ministrul rus de externe, Igor Ivanov, a cerut 
Serbiei să se abțină de la provocările 
separatiștilor albanezi din Kosovo și să ia 
împotriva acestora măsuri care să nu poată fi 
interpretate ca agresiuni. Astfel, nu există 
motive ca NATO să lovească Iugoslavia, nici o 
normă juridică nu autorizează o astfel de 
acțiune, iar Belgradul să ia inițiativa semnării 
documentelor politice de pace, astfel tensiunea 
politică din Kosovo va dispărea.

O altă declarație a reținut la rândul său 
atenția. Este vorba de comunicatul primului 

Ministru! Agriculturii ne spune cum se face

Implementarea cupoanelor agricole

ministru al Angliei, Tony Blair, cu ocazia summit- 
ului Uniunii Europene de la Berlin. Acesta a 
precizat că forțele NATO sunt gata să 
acționeze împotriva Iugoslaviei în Kosovo într- 
un viitor nu prea îndepărtat. Recurgerea la 
astfel de lovituri este dovada faptului că 
Occidentul nu are altă alternativă.

Ministrul delegat de externe al Germaniei la 
același summit de la Berlin a declarat, la rândul 
său, că cei prezenți la această reuniune vor da 
o declarație comună în legătură cu situația din 
Iugoslavia, adăugând că până la urmă 
președintele iugoslav va ceda presiunii NATO.

Așadar, se conturează, totuși, o rezolvare 
politică, sperăm, și nicidecum una militară care 
nu va rezolva niciodată nimic, decât faptul că 
pe lângă suferințele existente se vor adăuga 
alte suferințe. Iar apariția Rusiei ca pion de 
bază în zonă complică al naibii lucrurile!

Mine! BODE A

căutare de formule mai limpezi pentru 
atribuirea cupoanelor agricole, se 
regândește sistemul ce se 
intenționează să fie aplicat din toamnă.

în context s-a mai subliniat că se 
aplică subvenția de 37 la sută la 
semințele de producție indigenă. De 
asemenea s-a vorbit în termeni foarte 
vagi despre niște posibile prețuri minime 
garantate la produsele agricole, care 
dacă ar exista și ar acoperi măcar 
cheltuielile efectuate de către 
producătorii agricoli și posesorii de 
pământ, alta ar fi acum situația 
agriculturii, unde este iminent pericolul 
ca în această primăvară mai mult de 
două milioane ha să rămână nelucrate.

Destul de neclară a fost și 
intervenția referitoare la 
subvenționarea dobânzii pentru 
procurarea de tractoare și utilaje 
agricole, singurul lucru cert fiind doar 
acela că în acest scop sunt alocate 200 
miliarde lei. Cu alte cuvinte dl ministru a 
făcut o prestație superficială, care nu 
s-a prea implementat în rândul 
agricultorilor. (N.T.)
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Domnul Președinte se 
avântă-n declarații...

în numele nu-știu-cui, Domnul Președinte al 
României emoționat de o epistolă venită de 
peste Ocean de la Bill Clinton încă nerefăcut 
după lewinskiadă se dedă la declarații 
stupefiante, ca să nu le numim chiar 
iresponsabile în legătură cu participarea 
României la conflictul iugoslav. Păstrând același 
zâmbet în deplină discordanță cu gravitatea 
subiectului în discuție, Domnul Președinte se 
avântă într-un joc balcano-europeano-asiatic 
extrem de periculos dar cu bătaie spre 
Bruxelles, spre Edenul NATO-nian adică. Și 
joacă prost. Echilibrul și înțelepciunea unui șef 
de stat se relevă exact în astfel de situații-limită. 
Nu se pune problema în cazul de față, respectiv 
nu se simte deloc vreo undă de diplomație și de 
tact în atitudinea locatarului principal de la 
Cotroceni. Se pare că nu ține seama în 
declarațiile Domniei-Sale de câteva lucruri 
esențiale și anume: 1. Atitudinea Moscovei, 
exprimată foarte clar de primul ministru 
Primakov în legătură cu intervenția NATO în 
Iugoslavia; 2. Chiar dacă relațiile dintre Rusia și 
China nu sunt cele mai amicale, în contextul 
politico-militar dat, cele două țări se află de 
aceeași parte a baricadei. în această ordine de 
idei, bine ar fi ca Domnul Președinte să nu uite 
un amănunt cel puțin semnificativ și anume că 
nu cu multă vreme în urmă conducătorii chinezi 
au ripostat destul de vehement (chiar cu ocazia 
vizitei secretarului de stat american în China) 
împotriva amestecului american în treburile 
interne ale acestei țări... Prin extensie, putem 
spune fără nici o grijă că atitudinea aceasta 
este valabilă chiar și pentru țara vecină nouă; 3. 
Consecințele participării României la o 
intervenție în Iugoslavia pot constitui un

bumerang cu ramificații imprevizibile (se omite, 
oare, că avem și noi minoritarii noștri care au 
luat deja o atitudine pe care nu o comentăm...). 
Pentru că, după cum se știe de către cine 
cunoaște cât de cât istoria nu prea îndepărtată, 
sârbii nu se lasă căleați de armate de ocupație, 
aceasta nu doar pentru că ONll, prin spusele 
secretarului său general, Kofi Annan, nu este 
de acord cu intervenția NATO în zona Kosovo. 
Dar aceasta este o altă ramură a problemei. 
Domnul Președinte al nostru, într-un moment de 
necunoaștere a zonei geografice în care ne 
aflăm, uita, deliberat sau nu, că suntem vecini 
atât cu rușii la est cât și cu. sârbii la sud-vest. 
Oare să fie chiar complicat de priceput și de 
văzut chinga în care ne aflăm? Nu vorbesc de 
bulgari - popor tot de origine slavă - care nici ei 
nu sunt de acord cu intervenția militară. Noi, 
însă, slugarnici și fericiți că ne-a învrednicit Bill 
Clinton cu o scrisorică, suntem în stare să ne 
credem buricul pământului. Un buric purtând 
barbișon și arborând un permanent zâmbet 
care s-a dovedit a fi, de fapt, un rânjet 
cosmetizat. Este Domnul Președinte care ar 
trebui să recitească măcar câteva versuri din 
Scrisoarea a lll-a de Eminescu...

Citez un singur vers: "Ce-i mâna pe ei în 
luptă, ce-au voit acel Apus?" Așa că noi, în loc 
să ne vedem de sărăcia, de nevoile și de 
neamul nostru atât de oropsit, pornim să 
scoatem castanele din foc și să le dăm NATO- 
ului cu adâncă și mieroasă plecăciune. Este 
încă un pas spre dezastrul general, făcut de 
șeful statului cu dezinvoltura care îi 
caracterizează declarațiile...

Dumitru HURUBĂ

BUNA VESTIRE
(Urmare din pag. 1)

Buna Vestire este o 
mare și aleasă minune 
care ne dovedește “Că la 
Dumnezeu nimic nu este 
cu neputință”, în care, noi, 
creștinii adevărați, trebuie 
să avem încredere. Ea 
întărește dragostea 
noastră față de iubitul ei 
Fiu, Domnul lisus. Este 
imposibil a iubi pe 
Mântuitorul lisus și a nu 
iubi pe Aceea care l-a adus 
lumii în trup, pe 
Preacinstita Sa Maică. 
Căci prin ea l-am primit pe 
lisus. Refuzul de a nu 

' cinsti pe Sf. Fecioară este 
o împotrivire față de voința 
lui Dumnezeu în opera sa 
de mântuire a omului căzut 
în păcat, venită nouă 
odată cu întruparea 
Mântuitorului lisus.

Buna Vestire coincide 
cu apariția primăverii, 
când viața renaște din nou 
și tot așa am putea spune 
că ea, “Buna Vestire,

reprezintă momentul 
crucial al zămislirii vieții 
celei adevărate și 
călcarea și zdrobirea 
puterilor morții și ale 
întunericului. Să avem 
convingerea că
zămislirea neprihănită a 
lui lisus a fost un fapt 
divin, deci posibil și real, 
nu ni se pare a fi 0 
minune sufletească a 
noastră, ci unul din 
adevărurile mari ale 
conștiinței noastre. Să o 
cinstim cum se cuvine pe 
Sf. Fecioară Maria, 
pentru ' că însuși 
Dumnezeu a bine
cuvântat-o cu toate 
harurile. Să ne fie 
călăuză și far de lumină. 
Să alergăm sub aco
perământul ei puternic, 
fiindcă iubirea ei de 
mamă învăluie lumea într- 
un nor de milă și 
dragoste. Fiindcă ea e o 
Doamnă a cerului și a 
pământului și are puteri 
fără egal.

Cămine culturale 
reparate dar mai 

puțin utilizateL ’ A

Căminul Cultural Unirea are 
același aspect de mai multi ani. Dl 
Ovidiu Petru Barboni, directorul 
căminelor culturale din comună, 
preciza că fiind relativ nou nu are 
nevoie de reparații, doar scările, 
care nu arată prea bine, vor fi 
placate cu marmură și mozaic. Anul 
trecut au fost reparate căminele 
dirj Fărcădin și Crăguiș iar cu doi 
ani în urmă cele din Tuștea și 
Livezi.

Este lăudabilă preocuparea 
primăriei de a repara și întreține 
căminele. Dar și mai bine ar fi dacă 
acestea ar servi scopurilor pentru 
care au fost construite. Din păcate 
ele găzduiesc doar ședințe, nunți, 
botezuri și nedei. „Altceva nu prea 
se întâmplă - spune dl Barboni - 
pentru că la spectacole nu vin 
oamenii. Nu au bani și de aceea 
preferă să se uite la televizor."

Localnicii au acum o situație 
financiară grea deoarece mulți au 
fost disponibilizați de la Boita, de la 
Călan, de la I.A.S. sau de la 
abatorul hațegan. Dar surprinzător 
este că ,.birturile merg bine, se 
extind" deși din cultivarea 
pământului „nu prea ies venituri". 
Din păcate mult mai frecvent 
oamenii simt nevoia să-și înece 
amarul într-un pahar decât să se 
destindă ascultând muzică, 
urmărind un spectacol. (V.Roman)
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Ideea de
Inundații

Se pare că nici locuitorii 
comunei Vața de Jos nu au 
fost feriți de inundațiile care 
au avut loc în acest început 
de primăvară. Prin revărsarea 
Crișului Alb și a pârâurilor 
Ponor și Ciungani, în 
localitatea Vața de Jos au 
fost afectate 15 gospodării și 
180 ha terenuri agricole. Cota 
cea mai ridicată de inundație 
s-a înregistrat în data de 6 
martie a.c.

Iluminat public 
refăcut

în decursul anului trecut 
pe raza comunei Vața de Jos 
a fost refăcut sistemul de 
iluminat public. Din spusele dlui 
Gheorghe Rus, primar, s-au 
montat 120 corpuri de iluminat, 
dintre care 38 în Vața de Jos, 
10 în satul Ciungani, 13 la 
Prihodiște și alte 12 corpuri au 
fost amplasate în satul Vața de 
Sus. Localitățile mai puțin 
iluminate sunt Brotuna și Ociu 
care așteaptă completarea 
rețelei de iluminat public, 
lucrare ce se va demara 
funcție de bugetul local.

Extinderea 
telefoniei

Primăria comunei Vața de 
Jos are printre numeroasele 
preocupări și cea referitoare 
la extinderea telefoniei în 
satele Ociu și Ocișor, Birtin, 
Tătărăști și Prihodiște. în 
prezent beneficiază de 
serviciile telefonice doar patru 
sate din cele 13 aparținătoare 
comunei, și anume: Târnava 
de Criș, Brotuna, Vața de Jos 
și Basarabasa. Deocamdată, 
cetățenilor din Ciungani li s-a 
pus la dispoziție un telefon 
celular pentru a păstra 
legătura cu centrul comunei.

Cristina CÎNDA

concurenta a venit 
de la trebuințele 

reale ale orașului 
în 6 ianuarie a.c. devenea operabil un nou agent economic cu 

capital privat. El se numește SC Salupan SRL și are în preocupări și 
o activitate pe care puțini s-ar fi încumetat să o ia pe cont propriu - 
colectarea și transportarea gunoiului menajer. Asta pe lângă alte 
activități pe care administratorul și patronul său, inginerul Dorin Pisoiu, 
intenționează să le dezvolte: construcții și materiale de construcții, 
produse de panificație, servicii funerare și altele.

Deocamdată operând doar în domeniul salubrității, pentru care în 
Deva mai există un agent economic cu capital de stat, l-am întrebat 
pe dl Dorin Pisoiu:

- De unde v-a venit ideea de a opera într-un domeniu de larg 
contact cu populația și destul de controversat, în care mai operează 
și un agent economic cu capital de stat?

- Lucrând 15 ani în gospodăria comunală cunosc bine trebuințele 
sectorului. La un oraș de aproape 80 de mii de locuitori un singur 
operator nu este suficient.

- Cu ce dotare ați pornit la drum în această activitate?
- Cu două autocompactoare hidraulice iar de la 1 iulie cu încă unu, 

toate modeme și deosebit de funcționale, cu 500 de europubele și 3 
eurocontainere, plus personalul necesar pentru exploatarea lor.

- De ce euro?
- Pentru că răspund cerințelor ecologice europene ca și unui 

ordin al ministrului sănătății în domeniu: ușor manevrabile, lavabile și 
dezinfectabile, acoperite.

- Cui se adresează aceste servicii ale firmei dv?
- Populației, agenților economici și sociali, instituțiilor - pe bază de 

contract. De la unități sanitare, școlare, piețe, ridicarea reziduurilor 
se face zilnic. De la asociațiile de proprietari și locuințele individuale 
- cu ritmicitatea stabilită prin contract.

- Ce oferiți în plus?
- N-aș spune că în plus dar avem dotarea necesară pentru ca 

serviciile pe care le facem să fie de o calitate ireproșabilă: depozitare 
igienică în pubele și containere, dezinfectarea acestora ca și a 
platformelor containerelor după golire, ridicare operativă a gunoiului. 
Nu încheiem contracte peste posibilitățile dotării pe care o avem dar 
avem intenția să o dezvoltăm pe aceasta în paralel cu dotarea 
pentru alte activități productiv&și comerciale.

- Cu ce tarife operați?
- Tariful, până la 1 aprilie când în el se va reflecta scumpirea 

carburanților, este de 32.000 de lei pe tona de gunoi colectat și 
evacuat, la care se adaugă TVA.

- Este un tarif mai mic, mai mare .sau egal cu al firmei 
concurente?

- Mai mic.-în plus, în prima lună de contract la el nu se aplică TVA.
lonCIOCLEI

Au început lucrările de înlocuire a asfaltului și pe Bd. Bălcescu din Deva , 
un bulevard care avea nevoie de o reparație capitală.

Foto: Traian MÂNU
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tvri
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 D-na King, 
agent secret (s/r) 13.00 
Pentru dvs., Doamnă! (r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.30 Conviețuiri (mag.) 
17.00 Timpul Europei 17.30 
Familia Simpson (s) 18.10 
Sunset Beach (s, ep. 427) 
19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 Patinaj 
artistic 23.00 Reflecții rutiere
23.15 Jurnalul de noapte. 
Sport 23.30 Dintre sute de 
catarge

( TVR 2
8.00 Patru surori, (d.a/r)

9.40 Cultura în lume (r) 10.10 
Starea de fericire (do/r) 11.20 

Sporturi extreme (do) 11.45 
Studioul șlagărelor 12.00 
Medicina pentru toți (r) 12.30 
Cronica Africii sălbatice (do) 
13.05 Rebelul (s, ep. 9) 14.00 
Emisiune în limba germană 
15.00 Prosperitatea Greciei 
(rep.) 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 16.00 Patinaj artis
tic 18.00 Care pe care! (cs)
19.10 Față în față cu autorul
20.10 D-na King, agent se
cret (s) 21.00 Ultimul tren 
(em. economică) 22.00 Un 
bărbat îndrăgostit (f. Franța 
1987) 23.50 Lumea
sportului

ANTENA!
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. 193) 
13.00 Prezentul simplu (r) 

14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Ape liniștite (s, ep. 11)
16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 111) 18.00 Uraganul 
(s, ep. 56) 19.00 Observator 
'19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Răsplata (f.a. SUA 
1990) 23.00 Observator
23.35 Printre rânduri 
(talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 11.00 Love 
in Another Town (f/r) 12.30 
Nebun după tine (s/r) 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 Hercule 
(s) 13.45 Xena (s) 14.30 
Spirit de echipă (s) 15.00 
Galactica (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.45 Cărările 
iubirii (s) 17.30 Știrile PRO 
TV18.00 Dreptul la iubire (s)
18.45 Știrile PRO TV 19.30 

Știrile PRO TV 20.30 Melrose 
Place (s, ep. 120) 21.30 
Mercenarii (s, ep. 9) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Prietenii 
tăi (s, ep. 26) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.05 întâlnire cu 
presa (talkshow)

AGASA
7.00 Minciuna (s/r) 7.45 

Guadalupe (s/r) 8.30 D.a/r
9.15 înger sălbatic (s/r) 10.00 
Celeste se întoarce (s/r) 
11.00 Viața noastră (s/r)
11.45 Dragoste și putere (s/ 
r) 12.30 Hey, Babe (f/r) 14.15 
Marimar (s, ep. 46) 15.00 
Surorile 16.00 Guadalupe (s, 
ep. 153) 17.00 Viața noastră 
(s, ep. 16) 18.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 336) 18.45 
Inger sălbatic (s, ep. 2) 19.30 
Fudge; Tom și Jerry (d.a)
20.15 Celeste se întoarce (s, 
ep. 41) 21.00 Minciuna (s, ep. 
2) 21.45 Surorile (s, ep. 69)

22.30 Așii înălțimilor (dramă 
Anglia 1976)

PRIMA TV
9.00 Prima oră 12.00 

Christine Cromwell (s) 13.00 
Știri 13.10 Atingerea îngerilor 
(s) 14.05 Celebri și bogați (s) 
15.00 Maria Mercedes (s) 
16.00 Știri 16.10 Tia și 
Tamera (s) 16.30 Malcolm și 
Eddie (s) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri
18.50 Real TV' 19.00 
Detectivi de elită (s) 20.30 
Luptătorul (dramă SUA 
1993) 22.00 Frasier (s, ep. 
34) 22.30 Știri 23.00 Ultima 
ediție (talkshow)

S HBG>
10.00 Puiul de urs 

(comedie, Canada,*  1997)
11.30 Freejack (SF, SUA, 
1992) 13.15 Weekend cu un 

mort (comedie, SUA, 1989) 
15.00 Creatorul de umbre 
(dramă, SUA, 1989) 16.45 
Vaporul mortii (dramă, 
SUA, 1996) 18.15 Angie 
(dramă, SUA, 1994) 20.00 
Perversiunile științei (s)
20.30 Banii (dramă, SUA, 
1995) 22.30 Cum ti-e scris 
(co, SUA, 1996)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
- 09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!" (coproducție cu 
stațiile locale) 09.10-10.00 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare intervenite 
în programele posturilor TV.
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0 FABRICĂ DE CONFECȚII MODERNĂ
«

Convorbire cu dna 
Mirela Potecă, 

de la Fabrica de 
confecții BradI

complexe și o experiență 
profesională aparte. Calitatea 
reprezintă pentru noi unul 
dintre elementele cele mai 
importante pentru că 
produsele le livrăm firmei 
italiene Fraly - o firmă de 
prestigiu în acest sector de 
activitate.

- Din câte am observat, 
tehnologia folosită este 
una modernă, unele mașini 
fiind asistate de calculator.

Da, într-adevăr, 
tehnologia de care dispunem 
este una performantă, întrucât 
pe piața externă se cere 
calitate. Dacă în unele locuri 
mai merge și altfel, aici 
lucrurile stau diferit. De aceea, 
într-o primă etapă nici nu am 
trecut oamenii în acord direct. 
Lucrăm în regie una - două 
luni pentru ca fiecare să 
conștientizeze importanța 
fiecărei operații și a calității 
acesteia.

- încă de la intrarea în 
secție am constatat un fapt 
mai rar întâlnit. O atmo
sferă nu numai elegantă, 
dar și una lucrativă, de 
bună înțelegere.

Este adevărată 
constatarea dumneavoastră, 
în primul rând am căutat să 
creăm condiții foarte bune de 
lucru - căîdură, curățenie, 
vestiare, grupuri sociale 
moderne, încât oamenii să se 
simtă ca la ei acasă. în secție 
se lucrează în papuci de 
casă, fapt ce spune mult 
despre igiena pe care dorim 
să o asigurăm salariaților. 
Personal doresc să existe o 
atmosferă fără încrâncenare, 
fără griji, salariații să nu se 
simtă stresați. Ambientul 
contează foarte mult, de 
aceea am încercat să 
promovăm relații de muncă 
omenești. Salariații să nu 
aibă o teamă că este 
patronul alături de ei. Dorim 
ca problemele fiecăruia să fie 
lăsate la intrarea în secție, 
iar munca să fie privită ca o 
obligație.

- în final ne-am mai 
permite o întrebare: până 
mai zilele trecute soțul 
dumneavoastră era cel 
care venea târziu acasă 
datorită unei alte activități 
din cadrul firmei. Acum 
rolurile s-au inversat, 
dumneavoastră ajungeți 
acasă ultima?

- înainte de a vă 
răspunde, aș dori să mai 
adaug încă ceva: aici, la 
Brad, cu salariații, dorim să 
existe în primul rând o relație 
umană deosebită și apoi una 
profesională, cea de șef - 
subaltern. Pot să vă spun că 
am reușit oarecum acest 
lucru.

Iar cât despre răspunsul la 
întrebarea adresată, ce să vă 
spun? Eu sunt cea care vin 
acasă la orele 20-21, întrucât 
sunt multe probleme de 
rezolvat la un început de 
drum. Acum soțul meu este 
cel care mă suplinește .în 
multe dintre problemele care 
sunt de rezolvat acasă.

în final să mai notăm că 
din toamnă numărul de 
salariați va fi extins la 500, un 
fapt absolut îmbucurător față 
de dramele mari care se 
petrec în alte activități.

AMATOR DE 
CERTIFICATE

Gabriel Stănescu din 
București a poposit de 
curând ia Brad unde s-a 
gândit să-și încerce 
norocul în ale furtului. Zis 
și făcut. A pus ochii pe 
locuința iui Steiian Groza, 
de unde a sustras 
certificate de depozit în 
valoare de 34 de milioane 
de iei. Amatorul de 
certificate a fost identificat 
și arestat preventiv în timp 
ce a încercat să le 
răscumpere de ia Bankcoop 
Deva, iar ‘‘documentele’’au 
fost restituite păgubașului.

Cu numâr 
fals!

Lucrători ai Poliției Ru
tiere de la Brad l-au depistat 
pe loan Mihai Bucureștean 
din Crișcior conducând pe 
drumurile publice un auto
turism cu număr fals.

în momentul depistării 
pe șosea de către polițiști 
șoferul ghinionist se afla la 
volanul unui autoturism ne
înmatriculat pe care a apli
cat numărul 1 AB 2211 - nu
măr ce nu corespundea cu 
realitatea. Pentru fapta sa 
urmează să răspundă 
penal.

civ

JMUTOAf
Un obicei este greu de dat la 

o parte. Acest lucru s-a 
întâmplat și în cazul barmanei 
Cleopatra Elena Duma de lă 
crama SC Stanca - Mirona 
Alicom SRL Brad care a fost 
depistată de către polițiștii 
brădeni servind băuturi alcoolice 
cu lipsă la gramaj. Fapta nu 
este singulară, barmana fiind la 
a treia abatere. Și acest lucru 
numai când s-a dovedit în urma 
controalelor, fără să mai amintim 
cele “neînregistrate".

VÂNZĂRILE DE COMBUSTIBIL 
AU SCĂZUT LA JUMĂTATE
Potrivit datelor pe care ni le-a furnizat dl Nicolae Marcu, 

șeful Depozitului PECO Brad, vânzările de combustibil - 
benzină și motorină în principal - au scăzut la mai puțin de 
jumătate. Interlocutorul nostru a precizat că între cauzele 
principale ale scăderilor dramatice ale vânzărilor se situează 
creșterea mare a prețurilor și lipsa banilor la oameni și la 
unitățile economice. “Trist este - a mai spus dl Nicolae Marcu 
- faptul că pe lângă scăderea tot mai accentuată a vânzărilor, 
sumele datorate pentru combustibil Depozitului Brad sunt 
foarte mari. în prezent, acestea se ridică, la circa 700-800 de 
milioane de lei lunar între care cele mai mari debite le 
înregistrează Sucursala Minieră Barza - 105 milioane de lei, SC 
Atelierele Centrale SA Crișcior - 31 milioane de lei din 1997, 
Transmin Țebea - 10 milioane de lei, la care se mai adaugă 
Cariera Valea Arsului sau alți beneficiari. Neplătind aceste 
datorii ne-am văzut obligați ca în unele dintre cazuri să 
deschidem acțiuni în instanță pentru recuperarea banilor’1.

Starea de sărăcie a oamenilor este oglindită și de vânzările 
directe de la stațiile PECO.

Astfel, în perioada 2-16 martie, vânzările nu au depășit 
1800-2000 de litri pe zi față de 4000 de litri pe zi cât s-au 
vândut anterior lunii martie.

Nu este pentru prima dată când în paginile ziarului s- 
a luat atitudine privind calitatea lucrărilor de reparații 
ale drumurilor. De nenumărate ori semnalele au fost 
receptate pozitiv, iar în alte cazuri, deloc puține, 
drumarii și-au văzut de ale lor.

Revenim și de această dată la un aspect pe care-l 
considerăm departe de orice standard de calitate, 
indiferent de scuzele sau argumentele care se vor 
aduce. Marți, 16 februarie a.c., în jurul orei 14,30, pe o 
vreme răcoroasă, cu multă umezeală și ploaie, între 
localitățile Săliștioara și Fornădie, lucrătorii de la 
Sectorul de drumuri turnau asfalt de zor.

Cât vor ține aceste reparații e greu de spus. Cert 
este că oamenii care-și respectă meseria nu fac 
asemenea compromisuri, mai cu seamă că banii sunt 
puțini, iar rezultatul muncii lor îl simțim de cele mai 
multe ori pe buzunarul propriu.

Să ne fie scuzată aprecierea, dar se pare că reforma 
întârzie și datorită drumurilor unde mai întâlnim și 
inscripția “Aici sunt banii dumneavoastră”. Mai degrabă 
am spune că “Și aici se irosesc banii noștri, pe lucrări 
de proastă calitate”.

Pagină realizată de 
Cornel POENAR,

AndreiNISTOR y

locuri de munci pentru șomeri
Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare 

Profesională împreună cu Primăria municipiului Brad au 
demarat programul destinat găsirii de noi locuri de muncă 
pentru persoanele disponibiiizate conform Ordonanțelor 9/97, 
22/97, 7/98 și 69/98. Astfel, 105 persoane au fost angajate 
pentru o perioadă de 6 tuni cu scopul de a presta lucrări de 
interes public. Aceștia vor efectua decoimatări aie unor râuri 
sau canale, vor repara pavaje și străzi etc. Pentru finanțarea 
acestui proiect au fost repartizate 1,7 miliarde de iei. De 
asemenea, pentru a continua proiectul se are în vedere 
demararea unor lucrări de curățire a subsolurilor ia blocurile 
de locuințe. Pentru a îmbunătăți productivitatea celor care 
lucrează precum și pentru a ie ușura munca, primăria a 
achiziționat unele utilaje și echipamente.

pe BVTA
; BBAB - PCVA ; 

mai e nevcie-
BC BABAB

1 Pentru călătorul care se 1 
, deplasează pe ruta Brad -,
■ Deva drumul este un calvar. ■ 
■Anotimpul friguros a avut1 
j implicații dintre cele mai J
■ neplăcute asupra asfaltului. ■
■ Aproape la tot pasul gropile,1 
J una mai adâncă decât alta, J 
i devin un obstacol dificil în ,
■ deplasarea pe spațiul i 
’ carosabil. Mai nou, sunt de 1 
, părere conducătorii auto, nu J

■ trebuie să ocolești gropile, ci ■ 
1 să le alegi pe cele prin care ’ 
J să treci. Dificultățile pricinuite J
■ de calitatea tot mai proastă a ■ 
i drumurilor obligă conducătorii • 
j auto să circule cu viteză de j 
i 30-40 km/oră, fără a mai,
• exista pericolul de a se • 
■depăși viteza legală" 
J prevăzută de noile norme j

• rutiere. ■
• Așadar, la drumul spart, ■ 
J cu multe gropi, pe ruta Brad J 
i - Deva, nu mai este nevoie ,
• nici de radar. •

^ingurătate și bătrânețe sunt doi
^^termeni care împreună pot da 

măsura tragediei umane. Căci ce poate fi 
mai tragic, mai chinuitor pentru un om decât 
să se vadă singur la apusul vieții. Este 
cazul celor 40 de bătrâni de la Căminul de 
bătrâni din Brad. Așa după cum ne preciza 
dl director Gheorghe Circo, se încearcă cu 
mijloace extrem de puține ca acești bătrâni 
să beneficieze aici de condiții cât mai bune.

Căminul de bătrâni din Brad a fost dat în 
folosință în 1967, însă clădirea este cu mult 
mai veche. Din această cauză au început 
să apară semne vizibile de degradare, fapt 
datorat și lipsei canalizării. De altfel, 
vidanjarea apelor menajere din incintă a 
consumat 7,5% din bugetul pe anul 1998 al 
căminului, constituindu-se ca cea mai 
importantă problemă cu care se confruntă 
conducerea instituției. Lipsa încălzirii 
centrale precum și proasta 
compartimentare a clădirii constituie de 
asemenea impedimente destul de mari în 
activitatea zilnică. Au fost demarate încă de 
acum 5 ani reparații capitale însă lipsa 
fondurilor a condus la întreruperea acestor 
lucrări.

în ceea ce privește structura asistaților, 
dl director Circo ne-a precizat că 40% dintre 
aceștia sunt lipsiți de venituri materiale, 50% 
beneficiază de anumite venituri personale, 
,a£ 10% sunt persoane cu un statut incert,

ine nu «re 
b« tr«ni... £3* * 

abandonați de familii și oameni ai străzii. Marea majoritate sunt 
însă consumatori de băuturi alcoolice, fapt care a condus la 
nenumărate probleme. S-au încercat mai multe măsuri pentru 
a-i determina pe aceștia să renunțe la aceste practici însă fără 
rezultate vizibile. Costurile lunare pentru un asistat se ridică în 
prezent la 1,5 milioane de lei în condițiile în care o persoană 
poate contribui cu cel mult 283.000 de lei lunar. Decana de 
vârstă a bătrânilor din căminul de la Brad este Ana Barna de 96

* 70 de noi locuri de muncă
* Calitatea este pe primul 
ioc
* Un altfel de climat la muncă

De curând, la Brad, într-un 
spațiu modern situat în 
apropierea gării din localitate, 
a fost finalizată prima etapă 
ce vizează o nouă fabrică de 
confecții. Investiția este 
integral privată și a fost 
promovată de către SC Euro 
Otto Prest Corn SRL Deva. 
Aici, într-un timp scurt, au fost 
angajați 70 de salariați, în 
majoritate din rândul 
șomerilor.

Pentru amănunte ce 
vizează noua investiție de la 
Brad, am solicitat doamnei 
Mirela Potecă, coordona
torul activității de confecții, 
câteva aprecieri: “încă de la 
început, de la selectarea 
personalului, am căutat să 
promovăm competența pro
fesională. Spun acest lucru 
întrucât tot ceea ce facem 
noi aici se livrează la 
export.’’

- Ce executați pentru 
început?

- în prima etapă executăm 
maiouri și tricouri într-o gamă 
variată. Unele dintre produse 
sunt mai simple, iar altele 
necesită operațiuni mai

Căminul de bătrâni din Brad. 
Timpul este „ umplut" cu lucruri folositoare.

de ani. Ea este prezentă aici încă din 1967 de 
la înființarea căminului; este lipsită de venituri 
și nu mai are pe nimeni. Practic, bătrânii de 
la cămin reprezintă singurele ei ajutoare și 
prieteni.

încă de la începutul anului 1993 s-a 
constatat lipsa fondurilor pentru desfășurarea 
în condiții optime a activității. Noua lege a 
finanțelor publice locale precizează că aceste 
instituții vor fi finanțate din fondurile consiliilor 
locale, ceea ce la Brad înseamnă 
imposibilitatea finanțării. Este puțin probabil 
că vor putea fi găsite fondurile necesare 
instituției. în aceste condiții, se are în vedere 
reducerea cheltuielilor, în primul rând prin 
regândirea organigramei instituției.

Au fost reduse deja două posturi și în 
următoarea perioadă vor mai fi disponibiiizate 
și alte persoane. De asemenea, se are în 
vedere și trierea mai eficientă a asistaților 
pentru reducerea numărului acestora. Pentru 
viitor, în cazul în care se vor găsi resurse 
financiare, se are în vedere construirea unui 
nou cămin care va fi amplasat în zona de 
peste Luncoi. Această inițiativă aparține dlui 
Circo și domnia sa speră că în acest an va 
ți întocmit studiul de prefezabilitate și de 
fezabilitate pentru acest proiect. Noul cămin 
trebuie gândit ca un centru social, o unitate 
deschisă de care să beneficieze cetățenii 
municipiului Brad și ai zonelor limitrofe.
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TVR 2 ANTENA 1
Luni 29 martie

12.05 D-na King, agent secret (s)
13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Tradiții
15.30 Mapamond
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Familia Simpson (s.d.a, ep. 29)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 428)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport.
21.00 Primul val (s, ep. 16)
22.30 Jurnalul de noapte. Sport
23.00 Expediție în necunoscut - Apele (do)
23.45 Scena

Marți 30 martie
9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara
12.05 D-na King, agent secret

(s)
14.10 Santa Barbara (s/r) 
16.00 Emisiune în limba

maghiară
17.30 Famiia Simpson (s, ep. 30)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 429) 
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal, meteo, sport, 

Ediție specială
21.00 Diamantele din 

Harrowhouse (co. SUA 1974)
22.40 Eclipsa '99
23.10 Jurnalul de noapte. Sport
23.30 Planeta Cinema

Miercuri 31 martie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 D-na King, agent secret (s/r)
13.00 Universul cunoașterii (r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
16.50 Medicina pentru toți
17.50 Fotbal Azerbaidjan - România în 

preliminariile Campionatului European (d, Baku)
2O.«’ ) Jurnal, meteo, sport, Ediție specială
22.55 Ordinea publică
23.15 Jurnalul de noapte. Sport
23.30 Cultura în lume

Joi 1 aprilie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 D-na King, agent 

secret (s/r)
13.00 Pentru dv., Doamnă! (r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
17.00 Timpul Europei
17.30 Familia Simpson 

(s, ep. 32)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 430)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție specială
21.00 Ivanhoe (s, ep. 5)
21.55 La volan. Informații rutiere
22.05 Cu ochii-n 4
23.05 Jurnalul de noapte. Sport
23.20 Dintre sute de catarge

Vineri 2 aprilie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 Tenis România-Croația în Cupa Davis
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Ecoturism
15.30 Emisiune în limba germană
17.00 Ceaiul de la ora 5
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal, meteo, sport. Ediție specială
21.00 Mare ți-e grădina . Cabaret TV
22.00 Brigadoon (f.muz. SUA ’54)
23.45 Jurnalul de noapte. Sport
0.00 Prințul din Los Angeles (co. SUA)

Sâmbătă 3 aprilie
7.00 Bună dimineața de la... lași
9.30 Ba da - Ba nu! (em. pentru copii)
11.00 Huck Finn devine victimă (f a. Canada/

Germania 1980/1981)
12.10 A doua alfabetizare
12.30 Tenis: România-Croația în Cupa Davis (d)
14.40 Video-magazin
17.00 Lumea de mâine. StarTrek (s, ep. 8) 
19.00 Teleenciclopedla
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Surprize, surprize (cs)
22.30 Prada (s, ep. 10)

Duminică 4 aprilie
9.05 Kiki Riki Miki (mag. copii)
11.00 Viața satului
12.55 Lumină din lumină. Ediție specială
14.00 Video magazin
15.50 Fotbal Divizia A, etapa a 22-a; Steaua-Rapid (d)
19 00 Aproape perfect (s, ep. 4)
19.25 Casa plină (s)
19.55 Săptămâna Mare
20.00 Jurnal. Meteo
20.20 Duminica sportivă
21.00 împușcături pe Broadway (co. SUA 1994)
22.30 Comisarul Wycliffe (s)
23.25 Telesport
23.35 Concert Smokie, la Cluj-N.

Luni 29 martie
12.00 Comisarul Wycliffe (s/r)
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. 171)
16.45 Santa Barbara (s)
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât toate! (mag.)
20.10 D-na King, agent secret (s)
21.30 Taina confesiunii (dramă Franța/ 

Portugalia 1993)

Marți 30 martie
9.00 Ultimul tren (r)
10.30 Scena politică (r)
11.30 Primul val (s/r)
12.15 Documente culturale (r)
13.05 Rebelul (s)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. Franceză
16.00 Țiganca (s, ep. 172)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Care pe care (cs)
19.10 Dosarele istoriei
20.10 D-na King, agent secret (s)
22.00 Suflete tari (teatru TV)

Miercuri 31 martie
9.00 Pelerinaje (r)
9.30 Mapamond (r)
10.00 Teleenciclopedia (r)
11.50 Ecclesiast 99 (r)
13.05 Rebelul (s)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.10 Limbi străine. Germană
16.00 Țiganca (s, ep. 173)
16.45 Santa Barbara (s)
19.10 Contemp-Art (mag.)
20.10 D-na King, agent secret (s)
22.00 Noroc chior în Vegas (co. SUA 1991)
23.40 Opera Mundi

Joi, 1 aprilie
9.00 Alfa și Omega (r)
9.40 Cultura în lume (r)
10.10 Impact (r)
11.05 în compania vedetelor
12.00 Medicina pentru toti (r)
13.05 Rebelul (s)
14.00 Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă
15.35 Patru surori (d.a)
16.00 Țiganca (s, ep. 174)
16.45 Santa Barbara (s)
18.00.Castele celebre (do)
20.10 D-na King, agent secret (s)
21.00 Ultimul tren (em. economică)
22.00 Nimic amuzant (dramă Polonia 1995)
23.35 Lumea sportului

Vineri, 2 aprilie
9.00 Lumină din lumină (r)
9.40 Timpul Europei (r)
10.10 Documente culturale (r)
11.00 Ivanhoe (s/r)
13.05 Tenis România-Croația în Cupa Davls
15.30 Patru surori (d.a)
16.00 Țiganca (s, ep. 175)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Universul cunoașterii
19.10 Arhive românești
20.20 D-na King, agent secret (s)
21.50 Time out
23.00 Elizabeth R (s)

Sâmbătă, 3 aprilie
9.00 Documente interzise
10.25 Documente culturale (do)
11.20 TVR Cluj-Napoca
13.20 Actualitatea culturală
13.45 Trei familii (s, ep. 1)
14.30 Tenis. România-Croația în Cupa Davis
15.30 Patru surori (d.a)
16.00 Țiganca (s, ep. 176)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 810)
17.30 Muzica populară
18.00 National Geographic (do)
19.00 Istorie. Memorie. Recuperare
20.30 Minutul '91 (mag. sportiv)
21.30 Fotbal Meci din Camp. Italiei
23.25 Ateneu

Duminică, 4 aprilie
8.25 Palete. Secretele serbării galante
8.55 Documente interzise (do) 
9.20 Integrale: The Cure
10.00 Arca lui Noe
11.00 Tenis. România 

Croația în Cupa Davis (s)
14.00 Trei familii (s, ep. 2)
14.45 Miniaturi muzicale
16.00 Țiganca (s, ep. 177)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Un secol de cinema
18.15 Timpul trecut (do)
19.45 Cu cărțile pe față
20.30 Sportmania

(mag. sportiv)
23.30 Concert vocal-simfonic

IF 
w.

13.30Psm»rald?

Luni 29 martie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Agenția de presă (r)
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.10 Păstrează visul (s, ep. 1)
12.00 Dallas (s, ep. 194)
13.00 Știrile amiezii
13.30 Esmeralda (s, ep. 11)
15.20 Trei destine (s, ep. 114)
16.05 Ape liniștite (s)
17.00 Știri
17.25 Uraganul (s, ep. 69, 70)
19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show
21.00 Pericol iminent (s, ep. 29)
22.00 Viitorul începe azi (s, ep. 50)
23.00 Observator
23.30 Agenția de presă
23.35 Cuiul din pantof (talkshow)

Marți 30 martie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 Dallas (s, ep. 195)
13.00 Știrile amiezii
13.30 Esmeralda (s, ep. 12)
14.30 Foișorul de foc (talkshowk
15.30 Trei destine (s, ep. 115)
16.05 Ape liniștite (s)
17.00 Știri
17.25 Uraganul (s, ep. 71, 72)
19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show 
21.00 în căutarea lui Livingstone (f.a. SUA 1997) 
23.00 Observator
23.35 Schimbul de noapte (talkshow)

Miercuri 31 martie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.10 Păstrează visul (s, ep. 2)
12.00 Dalla^țs, ep. 196)
13.00 Știrile amiezii
13.30 Esmeralda (s, ep. 13)
15.20 Trei destine (s, ep. 116)
16.05 Ape liniștite (s)
17.0 Știri
17.25 Uraganul (s, ep. 73, 74)
19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show
21.00 Ultima soluție (f.a. SUA ’98) 
23.00 Observator

Joi 1 aprilie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 Dallas (s, ultimul ep.)
13.00 Știrile amiezii
13.30 Esmeralda (s, ep. 14)
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.20 Trei destine (s, ep. 117)
16.05 Ape liniștite (s)
17.00 Știri
17.25 Uraganul (s, ep. 75, 76)
19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show
21.00 împotriva tuturor (thriller SUA)
23.00 Observator

Vineri 2 aprilie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Agenția de presă (r)
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
13.00 Știrile amiezii
13.30 Esmeralda (s, ep. 15)
14.30 Legea lui Burke (s, ep. 13)
15.20 Trei destine (s, ep. 118)
16.05 Ape liniștite (s)
17.00 Știri
17.25 Uraganul (s, ep. 77, 78)
19.Q0 Observator
20.00 Detectivi la Malibu (s)
20.50 Răpit de extratereștri (f. SF SUA 1998)
22.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 29)
23.00 Observator

Sâmbătă 3 aprilie
9.00 Flash Gordon (s. da, ep. 6)
10.00 între prieteni (em. pt. tineret) 
12,00 100 de grade Celsius

(talkshow)
14.00 Fotbal: Oțelul Galați- 

Universitatea Craiova (d)
16.30 Burlacul (s, ep. 10)
17.00 Pe cont propriu 

(s, ep. 26)
18.00 Uraganul (s, ep. 79)
19.00 Observator
19.30 Sâmbete și zâmbete (div.)
20.00 Obsesii virtuale (miniserie SUA, p. II) 
21.00 Un gigolo amator (co. SUA 1997) 
23.00 Observator
23.30 Tropical Heat (s, ep. 37)

Duminică 4 aprilie
8.30 Flash Gordon (s. da, ep. 7)
9.00 Teo și Mircea Șou
12.15 Marele restaurant (co. Fr. 1966)
14.00 Duminica în familie (mag.)
18.00 Uraganul (s, ultimul ep.)
19.00 Observator
19.50 Reporter TV Vouă
20.05 Floarea pasiunii (dramă SUA 1986)
23.00 Agenția de presă
23.05 Fotbal Club Antena 1

Luni 29 martie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Alerta (f/r) 
13.00 Știrile PRO TV
14.30 Spirit de echipă (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Cărările iubirii (s)
17.30 Știrile PRO TV/O 

propoziție pe zl
18.00 Dreptul la iubire (s,

ep. 90)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 O noapte ciudată (co.

SUA ’85)
22.15 Știrile PRO TV/Profit
22.30 Dhrama și Greg (s, ep.3) 
23.00 Știrile PRO TV
23.15 Audiența națională (talkshow)

Marți 30 martie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
12.30 Dharma și Greg (s/r)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (s)
14.00 Xena, prințesa războinică (s)
14.30 Spirit de echipă (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Cărările iubirii (s)
17.30 Știrile PRO TV
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Aventura (s, ep. 7)
21.30 NYPD Blue (s, ep. 55)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Susan (s, ep. 7)
23.00 Știrile PRO TV/Profit
23.30 Profesiunea mea, cultura

Miercuri 31 martie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
11.30 NYPD Blue (s/r)
12.30 Susan (s/r)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (s)
14.30 Spirit de echipă (s)
15.00 Galactica (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Cărările iubirii (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Money, Power, Murder (thriller SUA 1989)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Nebun după tine (s, ep. 30)
23.00 Știrile PRO TV/Profit

Joi, 1 aprilie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
12.30 Nebun după tine (s/r)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (s)
13.45 Xena, prințesa războinică (s)
14.30 Spirit de echipă (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Cărările iubirii (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 121)
21.30 Mercenarii (s, ep. 10)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 27)
23.00 Știrile PRO TV

Vineri, 2 aprilie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
11.00 Melrose Place (s/r)
11.45 Mercenarii (s/r)
13.00 Știrile PRO TV
13.45 Xena, prințesa războinică (s)
14.30 Spirit de echipă (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Reforma la români
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Film serial (s, ep. 1)
21.30 Miller’s Crossing (f. p. SUA ’90)
23.40 Urmărire generală

Sâmbătă, 3 aprilie
8.00 - 9.00 Desene animate
9.30 Legenda lui Wilhelm Tell (s, ep. 11)
10.30 Lois și Clark (s, ep. 18)
12.30 ProMotor
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Soțul și soția (s, ep. 43)
13.30 Bebe (s, ep.15)
15.30 Knight Rider, Supercomando (s, ep. 17)
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Rețeaua (s, ep. 5)
21.00 Expertul (s, ep. 5)
21.55 Știrile PRO TV/Știri sportive
22.00 Karate Kid III (f.a. SUA ’89)

Duminică 4 aprilie
9.00 Super Abracadabra / Fiica oceanului (s)
12.00 Profeții despre trecut
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Soțul și soția (s, ep. 44)
13.30 Bebe (s, ep. 15)
16.30 A șaptelea cer (s, ep. 60)
17.15 Cei mai frumoși ani (s, ep. 60)
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Ally McBeal (s, ep. 31)
21.00 Armă mortală III (co. SUA ’92)
23.00 Știrile PRO TV/Știri sportive
23.15 Procesul etapei
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Luni 29 martie
9.00 Prima oră
13.00 Știri
13.10 Atingerea îngerilor (s)
14.00 Celebri și bogați (s)
15.00 Maria Mercedes (s) 
16.00 Știri
16.10 Tia și Tamera (s)
16.30 Malcolm și Eddie (s)
17.00 Jerry Springer Show
18.0« Știri
19.00 Detectivi de elită (s)
20.00 Camera ascunsă (div.)
20.30 în toiul nopții(co. SUA ’85)
22.00 Poză la minut (s, ep. 17)
22.30 Știri
23.00 Dragoste înghețată (dramă SUA)

Marți 30 martie
9.00 Prima oră
13.00 Știri
13.10 Atingerea îngerilor (s)
14.00 Celebri și bogați (s)
15.00 Maria Mercedes (s) 
16.00 Știri
16.10 Tia și Tamera (s)
16.30 Malcolm și Eddie (s) 
18.00 Știri
19.00 Detectivi de elită (s)
20.00 Camera ascunsă (div.)
20.30 Brooklyn South (s, ep. 18)
22.30 Știri
23.00 Ultima ediție (talkshow)

Miercuri 31 martie
9.00 Prima oră
13.00 Știri
13.10 Atingerea îngerilor (s)
14.05 Celebri și bogați (s)
15.00 Maria Mercedes (s) 
16.00 Știri
16.10 Tia și Tamera (s)
16.30 Malcolm și Eddie (s)
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Detectivi de elită (s)
20.30 Comisarul Rex (s, ep. 18)
21.30 Gardă de corp (s, ep. 5)
22.30 Știri
23.00 Ultima ediție (talkshow)

Joi 1 aprilie
9.00 Prima oră
13.00 Știri
13.10 Atingerea îngerilor (s) 
14.05 Celebri și bogați (s) 
15.00 Maria Mercedes (s)
16.00 Știri
16.10 Tia și Tamera (s)
16.30 Malcolm și Eddie (s) 
18.00 Știri
19.00 Detectivi de elită (s) 
20.00 Camera ascunsă (div.)
20.30 Tată și fiu (f.a. SUA ’93)
22.00 Frasier (s, ep. 35)-
23.00 Ultima ediție (talkshow)

r

20 .10 TMâ *1  fiu

Vineri 2 aprilie
7.00 Ultima ediție (r)
9.00 Prima oră
13.00 Știri
13.10 Atingerea îngerilor (s)
14.05 Celebri și bogați (s)
15.00 Maria Mercedes (s)
16.00 Știri
16.10 Tia și Tamera (s)
16.30 Malcolm și Eddie (s)
17.00 Jerry Springer Show
18.50 Real TV
19.00 Detectivi de elită (s)
20.00 Camera ascunsă (div.)
20.30 Alegeți filmul preferat!
22.00 Știri
22.30 Povestea lui Waldo Pepper (f.a SUA’75)

Sâmbătă 3 aprilie
7.00 Emisiune pentru copii
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s)
11.00 Gregory Hines Show (s)
11.30 Lumea lui Dave (s)
12.30 Apel de urgență
13.00 Motor
13.30 Sport Magazin
15.00 Călătorii în lumi paralele (s, ep.9)
16.00 Pământul: Bătălia finală (s, ep. 19)
18.00 Știri
19.00 Detectivi de elită (s)
20.00 Blues Brothers (co. SUA 1980)
22.00 Real TV
22.30 Știri
23.00 Arca Zeului Soare (f.a SUA 1982)

Duminică 4 aprilie
7.00 Emisiune pentru copii
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolmsi Eddie (s)
11.00 Gregor^Fines Show (s)
11.30 Lumea lui Dave (s)
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Povești de iubire
14.00 Cinemagia
14.30 Vizită neanunțată (co. SUA 1961)
16.00 Zăpezile de pe Kilimanjaro (f.a SUA 1952)
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă (div.)
19.00 Detectivi de elită (s)
20.00 Challenger (f. SUA 1989)
22.00 Frasier (s, ep. 36)
22.30 Știri

Luni 29 martie
7.00 - 11.45 Filme seriale (reluări)
12.30 Domnul și Doamna Hart (f/r)
15.00 Surorile (s/r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Viața noastră (s)
18.00 Dragoste și putere (s, ep. 339)
18.40 Extragere Carte poștală
18.45 înger sălbatic (s, ep. 6)
19.30 Tom și Jerry; Prăjiturică (d.a)
20.15 Celeste se întoarce (s, ep. 45)
21.00 Minciuna (s, ep. 5)
21.45 Surorile (s, ep. 71)
22.30 Pedeapsă capitală (f.a. SUA 1987)

Marți 30 martie
7.00 - 11.45 Filme seriale (reluări)
12.30 Pedeapsă capitală (f/r)
14.15 Marimar (s, ep. 52)
15.00 Surorile (s/r)
16.00 Guadalupe (s, ep. 157)
17.00 Viața noastră (s, ep. 20)
18.00 Dragoste și putere (s, ep. 340)
18.40 Extragere Carte poștală
18.45 înger sălbatic (s, ep. 7)
19.30 Tom și Jerry; Prăjiturică (d.a)
20.15 Celeste se întoarce (s, ep. 46)
21.00 Minciuna (s, ep. 6)
21.45 Surorile (s, ep. 72)
22.30 Sfertul de oră american (co.Franța 

1982)

Miercuri 31 martie
7.00 - 11.45 Filme seriale (reluări)
12.30 Sfertul de oră american (f/r)
14.15 Marimar (s, ep. 53)
15.00 Surorile (s/r)
16.00 Guadalupe (s, ep. 158)
17.00 Viața noastră (s, ep. 21)
18.00 Dragoste și putere (s, ep. 341)
18.45 înger sălbatic (s, ep. 8)
19.30 Tom și Jerry; Prăjiturică (d.a)
20.15 Celeste se întoarce (s, ep. 47)
21.00 Minciuna (s, ep. 7)
21.45 Surorile (s, ep. 73)
22.30 Paznicul (dramă SUA/Canada 1984)

Joi 1 aprilie
7.00 - 11.45 Filme seriale (reluări)
12.30 Paznicul (f/r)
14.15 Marimar (s, ep. 54)
15.00 Surorile (s/r)
16.00 Guadalupe (s, ep. 159)
17.00 Viața noastră (s, ep. 22)
18.00 Dragoste și putere (s, ep.342)
18.45 înger sălbatic (s, ep. 9)
19.30 Tom și Jerry; Prăjiturică (d.a)
20.15 Celeste se întoarce (s, ep. 48)
21.00 Minciuna (s, ep. 8)
21.45 Surorile (s, ep.74)
22.30 Top Secret (co. SUA 1984)

Vineri 2 aprilie
7.00 - 11.30 Filme seriale (reluări)
12.15 Top Secret (f/r)
14.15 Marimar (s, ep. 55)
15.00 Surorile (s/r)
16.00 Guadalupe (s, ep. 160)
17.00 Viața noastră (s, ep. 23)
18.00 Dragoste și putere (s, ep. 343)
18.45 înger sălbatic (s, ep. 10)
19.30 Tom și Jerry; Prăjiturică (d.a)
20.15 Celeste se întoarce (s, ep. 49)
21.00 Minciuna (s, ep. 9)
21.45 Surorile (s, ep.75)
22.30 Mademoiselle Striptease (co. 

Franța ’54)

Sâmbătă 3 aprilie
7.00 - 11.45 Filme seriale (reluări)
12.30 Mademoiselle Striptease (f/r)
14.15 Marimar (s)
15.15 Acasă la Marius Țeicu
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor (d.a)
20.15 Celeste se întoarce (s)
21.10 Minciuna (s, ep. 10)
22.00 Fotbal Campionatul Spaniei (d)

Duminică 4 aprilie
7.00 500 de națiuni - istoria indienilor (do)
8.00 Acasă la Marius Țeicu
8.30 Căsuța poveștilor (d.a/r)
9.15 înger sălbatic (s/r)
10.00 Arhiva neagră (s)
10.45 Biblia (f/r)
13.30 Marimar (s, ep. 57&58)
15.00 Hochei profesionist
16.00 Afară din joc
16.30 NBA Action
17.00 Fotbal II Calcio (d) 
19.00 înger sălbatic (s, ep. 12)
19.45 Prăjiturică (d.a)
20.15 Fotbal
20.30 Fotbal Camp. Spaniei (d)
22.30 Marile speranțe (dramă Anglia 

1946)

Luni 29 marți
7.10 Bună dimineața, România
11.00 Gala Tele 7 (r)
12.00 Rendez-vous duminical (r)
14.05 Magazinul de sâmbătă seara (r)
15.05 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
18.00 Actualitatea fele 7
19.00 Documentar
19.25 Starsky și Hutch (s, ep. 38)
20.20 Telejurnal
21.35 Pacific Drive (s, ep. 47)
22.00 Dincolo de stadion
23.35 Lou Grant (s, ep. 11, p. 1)

Marți 30 aprilie
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Actualitatea Tele 7
14.05 Cele două Diane (s)
16.35 O singură viață (s)
17.25 Documentar
18.00 Actualitatea Tele 7
18.10 Dinastia (s, ep. 115)
19.00 Documentar
19.25 Starsky și Hutch (s, ep. 39)
20.20 Telejurnal
20.45 Clipuri muzicale
21.35 Pacific Drive (s, ep. 48)
22.00 Cutia Pandorei
22.50 Derrick (s, ep. 29)

Miercuri 31 aprilie
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Actualitatea Tele 7
10.15 Dintre sute de ziare (r)
11.30 Cutia Pandorei (r)
12.15 Pacific Drive (s/r)
12.40 Dincolo de stadion (r)
14.15 Cele două Diane (s)
15.15 Post Meridian
16.40 O singură viață (s)
18.00 Actualitatea fele 7
18.10 Dinastia (s, ep. 116)
19.25 Starsky și Hutch (s, ep. 40)
20.20 Telejurnal
21.40 Pacific Drive (s, ep. 50)
22.00 Linia întâi

Joi 1 aprilie
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Actualitatea fele 7
11.00 Mag. femeilor (r)
12.00 Automania (r)
12.35 Linia întâi (r)
13.35 Drumuri printre amintiri (r)
14.05 Cele două Diane (s)
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
18.00 Actualitatea fele 7
18.10 Dinastia (s, ep.117)
19.20 Medici la datorie (s)
20.20 Telejurnal
21.35 Pacific Drive (s) 
22.05 Cutia Pandorei
23.00 Derrick (s, ep. 30)

Vineri 2 aprilie
7.00 Actualitatea Tele 7
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Actualitatea fele 7
10.15 Dintre sute de ziare (r)
11.00 Primul pas (r)
11.50 Pacific Drive (s/r)
12.15 Cutia Pandorei (r)
13.00 Derrick (s/r)
14.05 Starsky și Hutch (r)
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
18.00 Actualitatea fele 7
18.10 Dinastia (s)
19.20 Medici la datorie (s)
20.20 Telejurnal
20.45 Clipuri muzicale
21.00 Dintre sute de ziare
21.35 Pacific Drive (s)
23.25-Misiune imposibilă (s, ep. 9)

Sâmbătă 3 aprilie
8.00 Actualitatea Tele 7
8.15 Dintre sute de ziare (r)
9.00 Țara spiridușilor
10.00 Pacific Drive (s/r)
11.40 Derrick (s/r)
13.00 Studioul Tudor Vornicu
17.00 Celebritate (s)
17.40 Omul și natura (do)
18.35 Dinastia (s, ep. 119)
19.25 Aventuri la Snowy River (s, ep. 17)
20.20 Telejurnal
20.45 Lumi paralele (s, ep. 27)
21.15 Cercul puterii (dramă Anglia 1982) 
23.00 Magazinul de sâmbătă seara

Duminică 4 aprilie
8.15 Medici la datorie (s/r)
9.10 Lou Grant (s/r)
10.00 Tentații (r)
11.00 Reporter Tele 7 (r)
11.35 Omul și natura (do/r)
12.30 Pacific Drive (s/r)
13.00 Rendez-vous duminical
15.00 Drumuri printre amintiri
16.10 Magazinul femeilor
17.10 Celebritate (s)
18.00 Lumi paralele (s/r)
18.30 Dinastia (s, ep. 120)
19.25 Aventuri la Snowy River (s, ep. 18)
20.20 Telejurnal
21.45 Fantoma celor vii (thriller SUA ’90)

Luni 29 martie
10.00 Abuz de încredere (f.a. SUA 1995)
11.45 întâlnire cu fiica președintelui

(co. SUA ’98)
13.15 Războiul fiarelor (d.a)
13.45 Pistolarii

(f.a SUA 1990)
15.30 O fată, doi băieți, 
trei posibilități (co. SUA 1994) 
17.00 Echipa de fotbal

(co. SUA ’95)
18.45 Minți periculoase (dramă SUA 1995)
20.30 Ochiul divin (dramă SUA 1997)
22.00 Freejack (f. SF SUA 1992)

Marți 30 martie
10.00 Linia erotică (co. Spania ’95)
12.00 Dincolo de tăcere (dramă SUA 1994)
13.45 Colț alb 2: Mitul lupului alb

(dramă SUA ’94)
15.30 Războiul fiarelor (d.a)
16.00 Nu privi în urmă (thriller SUA 1996)
17.30 Alo, aici Denise! (co. SUA ’95) 
19.00 Puiul de urs (co. Canada 1997)
20.30 întoarcerea acasă (w. SUA 1997)
22.15 Crimă la nr. 1600 (f.a. SUA ’97) 
0.00 Urmărirea (dramă SUA 1998)

Miercuri 31 martie
10.00 Anaconda (f.a SUA 1997)
11.30 Până la capăt (co. SUA 1997)
13.15 Fata din vis (co. romantică SUA 1997) 

"15.00 Perversiunile științei (s)
15.30 Swing Kids (dramă SUA ’93)
17.30 Banii (dramă SUA 1995)
19.30 The Chippendales (1998)
20.30 Ultimul mohican (dramă romantică

SUA 1992)
22.30 Braconierul (thriller SUA 1996)

Joi 1 aprilie
10.00 Doamna Winterbourne (co. romantică 

SUA ’96)
11.45 Un bărbat multiplicat (co. SUA 1996)
13.45 Robin Hood, prințul hoților

(f.a. SUA 1991)
16.15 Băieți răi (f.a. SUA 1995)
18.15 Subiect de conversație

(dramă SUA 1995)
20.00 Perversiunile științei (s)
20.30 Unde-s doi... (co. romantică SUA 1995)
22.15 Asasini (f.a. SUA 1995)

Vineri 2 aprilie
10.00 Ochiul divin (dramă SUA ’97)
11.30 Solo(f.fant. SUA 1997)
13.15 Matilda (co. SUA 1997)
15.00 Ace Ventura: Detectivu’ Iu’ pește

(co. SUA 1994)
16.30 Băieții domnișoarei Evers

(dramă SUA ’97)
18.30 Eraser (f.a. SUA 1996)
20.30 Nevastă de om bogat (thriller SUA 1996)
22.00 Concert Robbie Williams
23.00 După miezul nopții (thriller SUA 1992)

Sâmbătâ 3 aprilie
10.00 Franklin intră în joc (d.a)
10.30 Războiul fiarelor (s)
11.00 Dragă, am micșorat copiii (s)
11.45 O altfel de tabără (co. SUA ’94)
13.30 Absent nemotivat (f.a SUA 1991)
15.15 Linia erotică (co. Spania 1995)
17.15 Martorul mut (dramă SUA 1998)
19.00 întoarcerea acasă (w. SUA 1997)
20.30 Batman și Robin (f. SF SUA 1997)
23.00 Viață dublă (dramă SUA '95)

16 30 Minți 
p*riculo*»e

Duminică 4 aprilie
10.00 Trainspotting: Din viață 

scapă cine poate (co. Anglia 
1996)
11.30 Banii

(dramă SUA 1995)
13.30 Puiul de urs

(co. Franța 1996)
15.00 Abuz de încredere I

(f.a SUA 1995)
16.30 Minți periculoase (dramă SUA 1995) 

- 18.15 Jerry Maguire (co. SUA,1996)
20.30 Trauma (thriller SUA 1997)
22.30 întâlnire cu fiica președintelui

(co. SUA 1998)
0.00 Urmărirea (f. dragoste SUA 1998)
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"Copacul" acela din cabi

netul directorilor de la Școala 
generală nr. 5 Deva, ca și cel de 
dimensiuni mai mari din sala 
profesorală, m-au îndemnat să 
cunosc pe autorii acestor 
splendori. Nici nu știu cum ar 
putea fi denumită o astfel de 
lucrare? l-aș zice poezie, iar 
suitei de tablouri (din flori și 
frunzulițe presate) în care și-au 
dat întâlnire ano- 
timpurile-poem. 
Este o veritabilă 
"odă a bucuriei", 
intonată de privi
torul care desco
peră, în frumuse
țile ce i se eta
lează în față, tinerețea per
petuă a naturii!

Cine este maestra care 
ne încântă cu asemenea po
eme? Se numește Marta Mu- 
reșan și "face" educație teh
nologică la școala generală 
nr. 5 - acolo unde a mai pro
fesat vreme de 16 ani ca în
vățătoare. Aici, în școală, am 
aflat că educația tehnologică 
- disciplină apărută de curând 
în programa de învățământ - 
e o componentă a culturii 
generale, exprimând mutațiile 
produse în sfera acesteia. Nu 
e nici învățământ tehnic- 
profesional, nici învățământ 
teoretic - științific. Nu se re
duce la cunoscuta instruire 

^practică într-un meșteșug

tradițional sau într-o profesie 
modernă. Educația tehno
logică are caracter specific 
interdisciplinar și totodată 
dual: teoretic și practic, ști
ințific și tehnologic. Noul 
curriculum al disciplinei este 
conceput în structură modu
lară, asigurându-se, astfel, 
flexibilitatea abordării. De ace
ea minunile ce apar de sub

pierde pentru nimic!
De unde vine acest ta

lent, ce se revarsă generos 
asupra copiilor care, la rândul 
lor, își descoperă în preajma 
maestrei harul în educația 
estetică?

- Eu cred că din familie - 
recunoaște dna Marta Mure- 
șan. Imaginația și îndemâna
rea le am de la mama mea 
—----------------(învățătoarea

Gizela Hanke, Autograf pentru care ne-a încân-
■ tat ani în șir cu

dansurile tema- 
3 tice ale copiilor

de la școala ge- 
------------------ nerală nr. 4, pe 
care le realiza de la idee, 
scenografie, coregrafie, mu
zică până la confecționarea 
costumelor, urcând formațiile 
pe podiumul cel mai înalt al 
întrecerilor naționale), dar și 
de la bunicul, care a fost un 
croitor - artist.

O tinerețe de spirit și de 
talent și-a pus amprenta pe 
minunile create de elevi la 
orele de educație tehnologică. 
Iar primăvara de pe chipul și 
din sufletul maestrei lor le 
împrumută lumină. Cu sigu
ranță că ceea ce se învață și 
se realizează acum, aici, sunt 
nu numai autografe pentru 
prezent, ci și pentru mâine.

mâinile elevilor din clasele a 
Vl-a - la care predă dna Marta 
M - sunt ceea ce sunt.

"Copacul" despre care 
vorbesc poate fi numit păretar 
- după cum spune maestra. 
Pe o suprafață albă, tricotată 
în "punct leneș", a înflorit co
pacul prin rotițe multicolore 
croșetate pe deget de către 
eleve (prin punctul "picioare 
scurte"). E un copac de toam
nă într-o cromatică ce-ți în
călzește privirea și sufletul.

în pregătirea sărbătorii 
Sf Paști, elevele învață să 
încondeiezeouă, băieții re
alizează suporturi pentru 
acestea. îndrăgesc atât de 
mult orele de educație teh
nologică, încât nu le-ar Lucia LICIU 7

Hrănirea naturală a be
belușilor este mai sănătoasă, 
mai comodă și mai avan
tajoasă pentru părinți 
întrucât nu mai trebuie cum
părat lapte praf și echipa
mentul pentru adminis
trarea lui. Ea mai 
presupune și elimi
narea deplasărilor 
la medic impuse de 
hrănirea artificială.

Dar avantajele 
alăptării la sân le 
resimt nu numai 
familiile nou-născuților ci și 
societatea în ansamblu, căci 
substituenții de lapte matern 
se importă. De asemenea, 
hrănirea artificială a sugarilor 
presupune boli acute și 
cronice, deci cheltuieli cu 
îngrijirile de sănătate.

Și lucrătorii din domeniul 
sanitar apreciază alăptarea 
la sân întrucât prin ea se 
reduc semnificativ îmbol
năvirile copilașilor prin diaree, 

infecții respiratorii, ale 
urechii, meningită, aler
gii, tulburări digestive 

cronice, probleme de 
l dentiție, de diabet. 
f. Dar nu numai că au 

mai rar nevoie de 
spitalizare copiii 

alăptați la sân, ei sunt 
favorizați și pentru că vor 
întâmpina mai puține difi
cultăți în procesul de dez
voltare și de învățare.

lată suficiente motive 
pentru mame să-și alăpteze 
copiii dacă acest lucru este 
posibil.

Doamna Georgeta Alexa, 
gestionara Magazinului 
alimentar din Fărcădin 

Foto: Traian MÂNU

oamenii sunt corect!
7

Femeile, cu câteva excepții, sunt de obicei foarte ocupate 
cu treburile casnice, cu grijile pentru familiile lor. Cele de ta 
sate, mai ales de primăvara până toamna, au și mai mult de 
lucru, tar dacă au și un serviciu, sunt și mai ocupate, n-au timp 
aproape niciodată pentru ele. Judecând după viteza cu care se 
mișcă, după permanenta stare de agitație și desigur și după 
aite elemente, într-o asemenea situație se află și dna Georgeta 
A/exa, din Fărcădin.

Dna Aiexa are în locuința sa un magazin alimentar de unde 
localnicii pot cumpăra pâine, mezeluri, dulciuri, băuturi 
(alcoolice și răcoritoare), mărfuri industriale. Programul său de 
lucru și deci al magazinului nu este limitat între anumite ore. 
Pur și simplu oamenii îi bat la ușă când au nevoie de ceva și 
mai ales când au timp, eventual după ce se întorc de la munca 
pe câmp în anotimpul cald. Atunci când nu e solicitată la 
magazin se ocupă de gospodărie, de grădină și mai ales de 
cei doi copii, elevi în clasele a Vi-a și a Vlll-a ia Hațeg, întrucât 
de pământ are grijă soțul.

Despre toate acestea, despre făptui că a rămas orfană de 
părinți când era adolescentă ne-a relatat succint. Cei mai mult 
am discutat despre activitatea sa comercială, despre nevoile 
oamenilor care se simt în nivelul vânzărilor. La discuții a fost 
de față și proprietarul magazinului, di loan Horvat, din Deva, 
care după pensionare a fost ai doilea privatizat pe profil 
alimentar din municipiul de ia Poalele Cetății. Dumnealui 
spune că după 1991, când s-a privatizat, a urmat "o perioadă 
de avânt în comerț, după care aproape că n-a mai rămas 
nimic. "Acum viața a ajuns așa de grea în zonă, încât s-a 
impus forma de vânzare pe credit. Din fericire oamenii sunt 
corecți și când au bani îș/ plătesc cumpărăturile. Și un ait 
motiv ai supraviețuirii magazinului îi constituie făptui că până 
acum n-a avut concurență în sat, fiind unicul ioc de unde 
oamenii și-au putut procura cete necesare. In schimb, ia Deva, 
datorită angrouriior din vecinătate care vând marfă cu 
amănuntul, di Horvat se vede nevoit să renunțe ia magazin.

La Fărcădin "uneori oamenii renunță ia multe pentru că n- 
au bani", volumul de vânzări este mic. Dar sunt produse ia 
care nu se poate renunța, cum este pâinea de pildă, și este 
bine că oamenii au ia îndemână un magazin în care pot fi 
serviți ia orice oră.
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Martie în

3 "Nimic nu e așa de 
tare ca trecutul. Nimeni și 
nimic nu-l poate schimba1’.

Lucian Biaga
O-închipuiește-ți, dragă, 

ieri am fost în vizită la o 
familie și pe cine crezi că am 
văzut acolo? Pe fostul meu 
sot.

' - Și?
- Nici n-am știut că 

poate fi un interlocutor atât 
de plăcut...
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INTRE

XANTIPA
O "Să nu te plângi în 

lume: vei fi ca o gazelă rănită 
ce se plânge la vulturi și la 
corbi".

Ai - Mutanabbi
O - Domnule judecător, 

țin neapărat ca divorțul să se 
pronunțe din vina soțului meu!

- Bine, bine, dar ce vină? 
întreabă judecătorul.

- în primul rând, când 
gătește, toate mâncărurile le 
arde, face curat mizerabil, 
calcă hainele sub orice 
critică și când spală vasele, 
totdeauna sparge ceva...

"Montaj” de Hie LEAHU

> ■ Covoarele se bat mai i
J întâi pe dos și apoi se întorc și J 
i se continuă curățatul pe față., 
i Pentru înviorarea culorilor, ■ 
■după ce le-ați curățat cu un' 
, detergent special, periați-le cu j 
■ apă cu oțet. i
• Altă metodă de înviorare a • 
J culorilor: periați covorul bine J 
i cu sare și apoi aspirați-l. , 
1 ■Geamurile se curăță mai1 
i bine folosind o soluție din 3 kg, 
i apă și o lingură de amoniac, i 
J "Cada de baie se curăță j 

icu oțet încălzit în care sei 
1 dizolvă sare. ’
i BPentru a scoate mirosul J 

■de mucegai dintr-o mobilă’ 
J veche, așezați în interiorul ei o1 
i farfurioară cu făină de muștar.,

■ Un tablou pictat în ulei1 
i poate fi curățat cu o ceapă J 

i tăiată în jumătate. ■

Viorica ROMAN

Româncele, ca victime a ie
tranziției și a ie prejudecăților

Intr-o lume a bărbaților, cum le place chiar lor 
s-o declare și cum, din păcate, în repetate 
rânduri sunt nevoite s-o recunoască și 

reprezentantele sexului opus, devine un nonsens a 
mai invoca egalitatea în drepturi a femeilor și 
bărbaților, în ciuda numeroaselor convenții și tratate 
în care este ea prevăzută. Dincolo de realitatea de 
zi cu zi, o asemenea stare de lucruri este 
confirmată periodic de diferite statistici realizate la 
nivel local și internațional.

Recent, într-un raport privind "statutul femeilor 
în România", lansat de Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD), se prezintă rezultatul 
studiilor referitoare la principalele probleme cu care 
se confruntă româncele. Analizând situația lor în 
raport cu sănătatea, educația, activitățile 
economice, criminalitatea, legislația și 
mecanismele instituționale, specialiștii PNUD în 
România apreciază că mai sunt încă multe de făcut 
pentru îmbunătățirea condiției femeilor în țara 
noastră. în acest scop punctul de plecare ar trebui 
să-l reprezinte renunțarea la prejudecățile 
discriminatorii legate de rolul femeii și al bărbatului 
.în familie și în societate, respectiv de superioritatea

bărbatului și subordonarea femeii, și în consecință 
reconsiderarea rolului acesteia.

Starea de sărăcie și stresul cotidian, conjugate 
cu neglijarea propriei sănătăți (mai ales din lipsă de 
timp), în condițiile unei suprasolicitări pe multiple 
planuri, au făcut ca femeile să dobândească 
frecvent o serie de afecțiuni de genul anemiei 
cronice, subnutriției și oboselii acute, concomitent 
cu degradarea continuă a stării de sănătate. Astfel 
încât speranța de viață a ajuns doar la 73,3 ani (în 
1992), cu 10 ani mai redusă decât pentru femeile 
din Norvegia, spre exemplu.

Nici în alte privințe situația femeilor din 
România nu este mai bună, conform specialiștilor 
PNUD, începând de la prezența lor simbolică în 
politică și în compartimentele de luare a deciziilor, 
până la a fi considerate preponderent obiecte 
sexuale, simple menajere sau accesorii estetice, 
având ca trăsături caracteristice cochetăria, 
obiceiurile frivole și maternitatea. Pe de altă parte, 
creșterea ratei șomajului, a numărului de violuri, a 
jafului și prostituției îndreptate împotriva femeilor le 
transformă în "victime sigure"ale acestei) erioade 
de tranziție a societății românești. (G.B.)

grădini
în această lună tre

buie curățate terenurile 
(grădini, livezi, zone 
verzi) de frunze uscate și 
alte resturi vegetale care 
se ard. Terenul pe care 
facem straturi, plantăm 
sau semănăm flori, legu
me ori alte plante trebuie 
pregătit in acest scop (a- 
rat, săpat ș.a.). Tot în mar
tie trebuie descoperite 
plantele care au fost pro
tejate și se încep tăierile 
la trandafiri. Unele gos
podine înlocuiesc pămân
tul florilor din ghivece 
(măcar o dată la doi ani). 
Toate aceste pregătiri 
prevestesc renașterea 
naturii, au menirea să 
aducă roade bogate.
._____ _________ ...________ •

Preparate din pește
...... ...............................................................................

Azi, 25 martie, ortodocșii sărbătoresc Buna Vestire 
și postul se "îndulcește" cu pește. Prezentăm câteva 
rețete ia îndemâna oricărei gospodine:

->Pește prăjit CU mtțjdei. Se curăță peștele de solzi, 
de bronhii, os amar și măruntaie, se tranșează și se spală, se 
pun deoparte capetele (pentru ciorbă); se sărează cu sare 
nerafinată din belșug și se lasă o jumătate de oră pe un tocător 
de lemn înainte de prăjire. Se încinge uleiul, bucățile de pește 
(tăiate și de-a lungul șirei spinării dacă peștele e mare) se 
cufundă într-o farfurie adâncă plină cu lapte spre a se îndepărta 
excesul de sare, se dau eventual (nu e obligatoriu) prin făină de 
mălai și se pun la prăjit la foc mare. Se rumenesc bine pe ambele 
părți, după care se mai lasă la foc moale să se pătrundă bine (un 
pește gras va fi foarte indigest dacă nu s-a prăjit bine). Cât timp 
se face peștele preparăm mujdeiul din usturoi zdro(W(cu aparatul 
special sau ras cu vârful unui cuțit pe un tocător), pe care-l 
frecăm în castron cu câte puțin ulei până devine o pastă albă. 
Atunci i se adaugă apă, oțet (sau vin mai acru) și se potrivește 
de sare.

-^Salată de liamsii cu legume. Se îndepărtează 
capetele și cozile și se lasă hamsiii câteva ore în apă rece, ca 
să se desăreze, după care se taie felii. Se amestecă apoi cu 
cartofi și morcovi fierți, cu castraveciori acri, totul tăiat cubulețe, 
cu mazăre din conservă și ceapă tocată mărunt, care a fiert 10 
minute în oțet subțiat cu apă. Peste aceste componente se 
adaugă maioneză, se omogenizează și se aranjează pe platou.
\___________________ /



structură galvanizată, tâm- 
plărie PVC, spumă poliure- 
tanică, vată minerală, cără
mizi sticlă, toate din import, 
la prețuri de distribuitor. Tel/

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând grădină 15 ari, 
Bîrsău, posibilități apă și gaz 
și VW Passat D, avariat, pentru 
talon. Tel. 667161. (9071)

• Vând spațiu (depozit, ate
lier), Deva, str. Eminescu, 
nr.48, tel. 056 192637. (9000)

• Vând apartament 3 ca
mere, ultracentral, vizavi de 
Sarmis, preț 9000 $. Tel. 
234216. (9063)

• Vând apartament 2 ca
mere, posibilități privatizare, 
Orăștie, Mureșului, tel. 242416 
(9902)

• Vând urgent vilă și mașină 
tricotat cu cartelă. Deva, 
telefon 625508. (2465)

• Vând casă, Băcia, nr.201, 
tel. 626359. Deva sau Băcia. 
(2464)

• Vând garsonieră Timi
șoara, cu toate îmbunătățirile, 
Calea Aradului, str. Boemiei. 
Informații Deva, tel. 212804 
(7132)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, etaj 1, 
multiple îmbunătățiri, Orăștie, 
tel. 242119 (9903)’

• Vând Renault 9 GTD (1,6 
Diesel), an fabricație 1987, 
înscris persoană fizică. Deva, 
tel. 621376 (3955)

• Vând autocamion SRD, 
capacitate 5 tone, înscris, stare 
de funcționare foarte bună. 
Informații Tudor Vladimirescu, 
nr. 37, Hunedoara, tel. 718407 
(9749)

• Vând motor tractor U 650 
și remorcă 5 tone basculabilă. 
Tel. 247165. (9055)

• Vând tractor U 445 DT în 
stare de funcționare și tractor 
U 445 DT dezmembrat. Tel. 
620645, 056/196457. (9070)

• Vând cavou cimitir Bejan, 
preț avantajos. Tel. 225205. 
(9066)

• Vând mobilier comercial.
Tel. 219300, 230793, orele 8- 
16. (9080)

• Vând 20 tone fân cu lu- 
cernă. Tel. 234233. (9082)

• Vând baionetă, sec.XVIII, 
floretă, 4 scaune tapițate 
Lengel, vană fontă. Tel.
217694.

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

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150.000), 
video, satelit. 092/368868. 
(2737)

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

• Cumpăr celulare defecte, 
decodez și repar telefoane 
celulare GSM, rapid și ieftin. 
Tel. 094/859958 (9833)'

• Societate comercială 
vinde la preț avantajos cen
trale termice, calorifere, 
țeavă multistrat HENKO, 
fitinguri, Hunedoara, str. 
Dorobanților, 12, tel. 092/ 
701072 (9748)

• Vând vitrină frigorifică, 
verticală, (-30 grade +30 grade 
C) și mașină înghețată import 
Germania. Tel. 094/821255 
(9907)

fax: 054/243557, 092/
740048 (9904)_____________

• Vând motor Saviem, stare 
bună, carcasă ambreaj, arc, 
aripă și alte piese Saviem, preț 
6 milioane. Orăștie, Cojo
carilor, 10 A. (9906)

• Vând cruce marmură, 
2.800.000, cruce mozaic 
700.000. Tel. 054/262290, 
094/230856. (3954).

• Vând mașină de spălat 
Alba Lux 12, preț 650.000 lei. 
Tel. 714116, 716929 (9750)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere spațiu 
comercial. Vând piese auto 
Dacia 1100. Tel. 230612. 
(9067)

• închiriez/cumpăr stupină 
populată, ceară, inventar 
apicol. Tel. 623662. (9060)

OFERTE DE
SERVICII

• Angajăm pentru activități
bancare personal cu studii 
superioare economice. Tel. 
092 521205 (2451)________

• Montăm rapid și ieftin 
gresie, faianță, tapet, zugrăvit. 
Tel. 626206,’223098. (2456)

• Instalez interfoane scară, 
180.000 - 500.000 lei/apa-- 
tament. Tel. 092 782279 
(9068)

• Transport marfă cu dubiță 
de 1,5 tone, eventual închiriez 
unei firme Tel. 223224. (90731

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

• Concern canadian pre
gătește 30 de persoane am
bițioase pentru expansiune în 
România în: marketing, ges
tiune, personal, organizare, 
management. Experiența nu 
este necesară, tel. 627527, 
094/280444. (9825)

• Fermă zootehnică Ger
mania angajează lucrători 
agricoli necalificati, 900 DM. 
Tel. 01/8985819.’(OP

• Companie construcții 
Canada angajează zidari, 
tâmplari, cazare, masă, 15 
dolari/oră. Tel. 01/8985819. 
(OP)

* Locuri de muncă în străi
nătate. Salariu occidental. 
Informații, înscrieri, selecție 
01/8948821,333lei/sec. (OP)

• Tarotul, astrologia, ghi
citul, cărțile vă ajută să 
treceți mai ușor peste pro
blemele personale. Sunați la 
01/8948022,264 lei/sec. (OP)

DIVERSE

• Blonde, brunete, roș
cate, sexy, te așteaptă numai 
pentru întâlniri. Sunați la 01/ 
8948521, 400 lei/sec. (OP)

• Consiliul de Administrație 
al S.C. Hațegana SA Hațeg, 
str. Progresului nr. 29, con
voacă adunarea generală 
ordinară a acționarilor pentru 
data de 08.04.1999, la ora 
10, la sediul societății, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea bilanțului contabil 
pe 1998. 2. Diverse. în caz 
de neîndeplinire a cvorumu
lui prevăzut de lege, aduna
rea generală se va ține în 
același loc și la aceeași oră, 
ia data de 09.04.1999. Relații 
suplimentare la sediul so
cietății sau la tel. 770550. 
(9560) -

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fiscal 
nr. R 6886080 aparținând SC 
Timber Mobexim SRL Deva. 
Se declară nul. (9065)

• Pierdut carte de identitate 
a autovehicolului seria A nr. 
0577699, eliberată de Re
gistrul Auto Român, la data de 
7 02 1994, pentru autoturismul 
Fiat Ritmo DCL, nr. înma
triculare HD 01 GUG. O declar 
nulă. (9905)

• Pierdut certificat de acțio
nar nr. 292803 emis de SIF 
Banat-Crișana Arad pe numele 
Nicoară Olga pentru un număr 
de 975 acțiuni de la nr. 
287267071 până la nr. 
287268045. îl declar nul. (3959)

• Pierdut certificat de acționar 
nr. 292806 emis de SIF Banat- 
Crișana Arad pe numele de 
Nicoară S. Ștefan pentru un 
număr de 975 acțiuni de la nr. 
287270021 până la nr. 
287270995. îl declar nul. (3959)

• Pierdut legitimație de 
văduvă de veteran de război, 
seria HD nr. 10041, pe numele 
Sulica V Aurica. O declar nulă.

• Pierdut cod fiscal 
4944710 Asociația locatari nr. 
17 Hațeg.îl declar nul.(9559)

DECESE

• Soțul Achim, copiii Adela 
și lancu anunță cu inimile 
zdrobite de durere încetarea 
din viață a celei care a fost

STELA POLVEREA
soție și mamă de o aleasă 
bunătate și omenie. Slujba 
religioasă va avea loc azi, 
25.03, ora 13,30, la Casa 
mortuară Deva. Dumnezeu 
să-i odihnească în pace sufle
tul ei bun și generos. (3960)

Asociația Județeană a 
Vânătorilor și Pescarilor 

Sportivi Hunedoara
Informăm membrii vânători și pescari sportivi că în 

data de 12 martie 1999 s-a constituit Filiala Vânătorilor și 
Pescarilor Hațeg în structura AJVPS Hunedoara.

Consiliul AJVPS Hunedoara a validat alegerile în 
data de 23.03.1999 și face public numele membrilor 
Comitetului filialei Hațeg:

Președinte: Vonica lancu. Vicepreședinte cu 
vânătoarea: Gurică Corneliu, vicepreședinte cu 
pescuitul: Jurconi Viorel.

Membri: Watz Otto, Costea loan, Ghemeș Gavril- 
Marcu, Dăbucian Aurel, Haraga Ovidiu, 
Constantinescu Marius.

Membri supleanți: Cetățean Adrian, Suciu loan, 
Gârdean Cornel, Cristian Adam, Măruță Lucian, Boroș 
loan.

• Colectivul Sucursalei de 
distribuție Deva este alături 
de colegul Polverea Achim în 
momentele grele prin care 
trece el și familia ca urmare 
a dispariției din viață a soției

STELA POLVEREA
Sincere condoleanțe. 

(3960)

• Cu adâncă durere fiul 
Dura Petrișor Radu, nora 
Elena, nepoții Andrada și 
Marian anunță încetarea din 
viață a celui care a fost

DURA PETRU
Corpul neînsuflețit se află 

depus în str. Gojdu, Aleea 
Viitorului, bloc E6, ap.1, 
Deva. înmormântarea va 
avea loc azi, 25 martie, la ora 
12,30. Dumnezeu să-l odih
nească. (3962)

• A plecat-dintre noi lăsând 
în urmă o mare durere

DURA PETRU
Dumnezeu să-l odihneas

că în pace! Fiica Mariana, 
ginerele Sandu, nepoții 
Petru, Lavinia, Bianca, 
Săndel, Dan, Diana și stră
nepotul Paul. (3962)

COMEMORĂRI

• Sorin și Daniel Faur 
mulțumesc tuturor prieteni
lor, familiilor care au orga
nizat și au participat vineri, 19 
martie, la emoționantul mo
ment de comemorare a celui 
care a fost

VIOREL FAUR
Se împlinesc cinci ani de 

când VIOREL a trecut fulge
rător în lumea drepților, tot 
așa cum fulgerător a trăit. 
Pios omagiu celui dispărut și 
întreaga noastră gratitudine 
pentru gestul de mare no
blețe al prietenilor săi. (9229)

PUBLICITATE

r rn,nTr <'f

SC BIDFARMVET SA 5IMERIA
convoacă în data de 8 aprilie 1999, ora 10,00, 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce 
va avea loc la OJRSA Deva, cu următoarea oraine de zi:

- Raport administratori;
- Raport comisia de cenzori;
- Discutarea și aprobarea bilanțului pe anul 1998, 
precum și repartizarea profitului net pe anul 1998;
- Prezentarea și aprobarea bugetului pe anul 1999;
- Alegerea Consiliului de Administrație, alte 
probleme organizatorice;
- Diverse.

în cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală se va 
ține a doua zi, 9 aprilie 1999, în același loc și /a aceeași oră.

Direcția de Telecomunicații 
Hunedoara

Vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ în ziua de 
20.04.1999, ora 12, la Baza Vata Bâi, 

următoarele:
O paturi consultații;
2 căzi de baie.

Relații suplimentare la telefoane: 20429Î sau 
204329.

Societatea de Investiții
5

Financiare Banat Crișana
Sucursala Deva

cu sediul în Deva, strada 22 Decembrie nr. 
37/ a, et. 2, camera 2 

organizează CONCURS pentru ocuparea 
postului de

referent specialitate
Condiții:
- studii superioare juridice, economice, teh

nice, de preferință bărbat, vârsta maximă 35 de 
ani, disponibilitate la deplasări, permis de con
ducere ctg. B.

Dosarele vor fi depuse până la data de 
5-04.1999,' la sediul Sucursalei Deva și vor cu
prinde : cerere de înscriere la concurs, copie 
diplomă studii, curriculum vitae.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
sucursalei, telefon 233537sau la sediulSIFBanat 
Crișana din Arad, telefon 057/234198.

BANCA ROMÂNĂ DE COMERȚ 
EXTERIOR ■ BANCOREX SA

Organizează în data de joi, 15 aprilie 1999, la 
sediul său din București, Calea Victoriei, nr.15, 

sector 3
Licitație publica cu oferta în plic 

sigilat în conformitate cu 
prevederile incidente înstrăinării 
de active, stabilite de legislația în 

vigoare.
Obiectul licitației îl constituie vânzarea următoarelor imobile:
• Orăștie - spațiu comercial și de 

producție - Piața Aurel Vlaicu, nr.3;
• Petroșani - spațiu comercial situat la 

parterul blocului nr.97 din str. 1 
Decembrie 1918.

Prețul de pornire pentru fiecare acliv este prevăzut în 
DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE, specifică fiecărui 
imobil, core poote fi procurată zilnic, între orele 10-14, contra 
250.000 lei, începând cu data de 26.03.1999, de la sediul 
BANCOREX SA - Calea Victoriei, nr.15, Serviciul investiții, inl.3630.

Pentru participarea la licitație, persoanele juridice sau fizice 
interesate (care au cumpărat documentația de participare Io licitație 
și care au plătit taxa de participare) vor putea depune la BANCOREX 
- Registratură, până la data de 14.04.1999, ora 14, oferte separate 
pentru fiecare imobil, prezentele în concordanță cu prevederile 
documentației de licitație.

Participanții la licitație vor depune TAXA DE PARTICIPARE în 
valoare de 500.000 lei/imobil licitat, la casieria BANCOREX, până 
cel târziu la data de 14.04.1999, ora 12.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la licitație 
se pot obține la telefoanele: 01/3149190; 3147378 - int. 3630 si 
054/230183.
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ASOCIAȚIA 
OAMENILOR 

DEAEACERI 
A JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

ANMJUZA |

- șef cabinet
Condiții:
- studii superioare
- cunoștințe PC
-l-2 limbi circulație 

internațională
- sex feminin 22 - 30 

ani
- CV la Business 

Center, b-dul I Decem
brie, bl. C, parter (între 
Librăria Gh. Lazăr și Ci
nema “Patria”), până 
la data și ora selecției : 
luni, 29.03.1999, la 
sediul Business Center.

Informații suplimen- 
tare la 092226222,

In atentia membrilor 
vânători ai AJVPS 

Hunedoara
Se aduce la cunoștința 

membrilor vânători că ter
menul de plată, fără pena
lități, a ratei I, pe anul 1999, 
este 31.03.1999.

Neplata ratei I la terme
nul din Statut atrage majo
rarea cuantumului cotizației 
conf. art. 42, alineatul 2, din 
Statutul AJVPS Hunedoara.

Birou! permanent

SC BOEMA BREST SRL DEVA
distribuitor autorizat al produselor: 

Joe, Knorr, Ferfelis, Ferrero, biscuiți Paris, 
Stalinskaya, Perfect, Angelli 

angajează agenți comerciali 
pentru județul Hunedoara, 

inclusiv Valea Jiului.
Informații la tel. 234349, 
între orele 10,00 - 20,00.

SC LbE HUNEDOARA SRL
Dealer Autorizai a! |

ROMANIA SA
• DORIT! PORCI DE 110 KG IN «LUNI?
• DORIȚI PROCENT DE CARNE IN CARCASA DE PORC DE 50% ?
• DORIȚI PIU DE CARNE LA 2 KG IN 45 DE 2ILLE?
• DORIȚI SA OBȚINEȚI 332 DE OUA PE AN?
• DORIȚI SA REDUCEȚI MORTALITATEA LA PUI PANA LA 2% ?
• DORIȚI SA OBȚINEȚI CU 1 KG DE FURAJ INB.I KG DE IAPTE IN PHIS?

FOLOSIȚI
PRENIXIHI si CONCENTRATE 
PENTRU FURAJAREA ANIMALELOR 

<T> y V3 
PRODUȘI DE EDULA OLANDEZA INTIBUTIMHI

MAGAZIN SIMBRIA, STR. VICTORIEI NR. 2A. TEL: 6S4 261987

ÎNSCRIE-TE PENTRU POSTUL DE:
- Director coordonator

C.gnnlBi • atudJi supsrloira o oxparlanță minim 3 ani în poaturi similara • 
• dinamism • ftaxibllltata • abilități comunleațlonale •

• disponibilitate pentru program prelungit •

- Șef departament marketing
• studii superioara •

• dinamism • flexibilitate •
• abilități comunlcațlor«Ib • ,

• disponibilitate pentru program prelungit •

- Referent marketing
Cftfl.'ta • studii superioare •

• dinamism • flexibilitate •
• abilități comunlcațlcnalo •

• disponibilitate pentru deplasări țl program prelungit e

- Asistent marketing
Gaaw. • studii medii sau superioare •

• flexibilitate • abilități comunlcaționala •
• disponibil (teta pentru deplasări ți program prelungit •

Trimiteți C.V. si scrisoare de Intenție până la data de 23 03.1999
■ la Fax: 01/3202683, 056/214805

Informații ta Tel /Fax: 056/214805, 262019, Carmen Lencu

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 si cabluri electrice.
IMPORTANT^

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

maximum 5 zile. 
Informații la telefon 

054/232946. I
STIMAȚI

AGRICULTORI CULTIVATORI de PORUMB
Vă oferim sămânță de hibrizi Kiskun 

de calitate excepțională și la prețuri convenabile
Hibrizi 
timpurii

Producții 
t/ha

Hibrizi 
scmitimpurii

Producții 
t/ha

KISKUN 4230
KISKUN 4255
KISKUN 4297
KISKUN 4344

10,1-11,0
10,7-12,0
10,7-12,0 
9,9-12,8

KISKUN RE1NA 
KISKUN 4380 
KISKUN 4444

11,5-13,0
10,0-12,6
10,7-13,0

Semințele sunt ambalate în saci de 25 de kg, sunt 
tratate contra dăunătorilor, având facultatea germinativă 
de peste 90%.

Hibrizii Kiskun au rezistență mare la boli și sunt 
excelent adaptați pedoclimatic.
Plata în numerar, cu cupoane sau la schimb de produse.

KISKUN ROMÂNIA
Oradea, Aleea Rogerius, nr.6/b, 

telefon/fax: 059/165115; 094/545326; 094/545327

ROMÂNIA
Alcătuit din fabricile de bere Miercurea Ciuc, Grivița București, Haber Hațeg. 

In topul producătorilor de bere din România este un nou grup creat cu 
management britanic în plină dezvoltare a echipei de vânzări

Angajează

Cu domiciliul în DEVA

ȘEF SERVICIU PAZĂ

CERINȚE:
• studii sau pregătire militară;
• vârsta 28-35 ani;
• disponibilitate lucru, orar prelungit;
• fără cazier;
• experiență în pază;
• permis de conducere;
• mașina proprie constituie un avantaj.

OFERIM:
• pachet salarial atractiv.

Trimiteți C.V. însoțit de scrisoare de intenție și o fotografie 
recentă la O.P. Hațeg, C.P. 7, până la 29.03.99, data poștei.

VREMEA
Vremea va fi în general frumoasă, cu cerul variabil. 

Dimineața, pe alocuri, se va produce ceață. Vântul va sufla 
slab până la moderat, cu unele intensificări la munte. 
Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 16 grade, iar cele 
minime între -3 și 5 grade.

Nederlanden
Asigurări de Viață România SA

Grupul ING este una dintre companiile financiare cele mai cunoscute în toată lumea. De câțiva ani, ING 
Barings oferă deja clienților români servicii bancare de cea mai bună calitate. Alături de ei, noi ne extindem 

activitatea pe piața din România, dezvoltând o rețea națională pentru asigurările de viață.

Nederlanden Asigurări de Viață România SA
Angajează acum:

DIRECTOR de AGENȚIE PENTRU DEVA

Profilul candidatului:
O Limita de vârstă: minimum 35 de ani;
O Studii superioare;
5 Cunoscător al limbii engleze;
O Experiență în domeniul vânzărilor;
O Inteligent, cult, prezentabil, sociabil, cu o atitudine orientată către client;
3 Persoană morală și integră, analitică, activă, cu un simț real pentru afaceri;
3 Bun organizator, deschis pentru munca în echipă;
O Capabil să prevină problemele și, dacă apar, să le rezolve într-un mod profesional;
O Apt de a-și asuma responsabilități și de a lua decizii.
Se oferă:
3 Posibilități excelente de remunerare;
3 Mediu de lucru profesional;
3 Oportunitatea unei cariere.

Dacă vă considerați un bun candidat vă rugăm să trimiteți o scrisoare de intenție și un Curriculum Vitae la 
adresa: str. Barbu Delavrancea, nr.6 A, sector 1, București sau la faxul: 01/2226730, în atenția domnului 

Cristian Motcă - asistent al directorului de vânzări. Vă garantăm că toate scrisorile vor fi luate în considerație, 
iar interviurile vor fi confidențiale.

Nederlanden Asigurări de Viață România SA
Member al Grupului ING
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