
Primăria își modifică
organigrama

O noutate în structura de 
personal a primăriei Hunedoara 
este înființarea a două direcții: 
una tehnică și una economică. 
Totodată se preconizează 
redistribuirea sarcinilor pentru 
Serviciul urbanism și 
amenajarea teritoriului, și 
pentru Serviciul impozite, tâxe, 
concesiuni și închirieri. Pe

lângă cele 147 de posturi 
existente în prezent, primăria 
cere aprobarea pentru încă 
15 posturi suplimentare de 
personal ce va activa în 
cadrul Căminului-Spitai pentru 
persoane în vârstă, situat pe 
strada Castelului, numărul 1. 
(A.S.)

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Să-RAC lipit 
pământului

A trecut cam mult timp de când defuncta Regie 
autonomă a cuprului (RAC) Deva s-a transformat în 
societate națională. Alt statut juridic, alte obligații și 
posibilități.

Ciudat însă, la intrarea în clădirea societății naționale în 
[iiscuție, te întâmpină aceeaș, firmă și din lateral și de pe 
ușa principală de intrare. Regia Autonomă a Cuprului Deva. 
Să fie „Minvest” atât de săracă încât nu mai are bani nici să- 
și confecționeze o firmă în acord cu noul său statut? Sau 
poate cineva aici încă mai tânjește după statutul de regie 
tutelată de stat7 (l.C.)

listelor care cuprind 
centralizarea datelor privind 
cupoanele pentru agricultori, 
primarii sunt rugați să 
contacteze Oficiul de cadastru 
si organizare a teritoriului 
Hunedoara.

Cetățenii pot să consulte 
listele care vor fi afișate în 
cursul acestei săptămăm la 
primăriile de care aparțin, pentru 
a cunoaște numărul cupoanelor 
de care vor beneficia.

De ia Prefectura Județului Hunedoara 
începând cu data de 5 aprilie la 
oficiile poștale se vor distribui 

cupoanele pentru agricultori
întrucât sistemul de cupoane 

valorice pentru agricultori și-a 
dovedit pe deplin eficiența 
economică acestea se vor 
distribui și în anul 1999.

Deja, cupoanele pentru 
agricultori, precum și listele care 
cuprind persoanele care le vor 
primi au început să sosească în 
județul nostru, iar distribuirea 
către cetățeni va demara luni, 5 
aprilie 1999, la oficiile poștale.

Pentru a intra în posesia

Județul 
Hunedoara LIBER

“Panicor” 
construiește propria 
rețea de distribuție

In intenția de a avea controlul 
asupra desfacerii producției, 
Societatea Comercială de panifi
cație ‘‘Panicor1'din Hunedoara își 
propune să dezvolte un lanț de 
chioșcuri amplasate în 25 de 
puncte ale municipiului. Fiind 
dispuse pe terenul aflat în 
administrarea Consiliului local.

asocierea primăriei cu firma 
“Pamcor' îi va aduce celei dintâi 
un venit echivalent cu jumătate 
din profitul obținut din activitatea 
comercială a chioșcurilor, dar, 
conform contractului încheiat 
între părți, nu mai puțin de 
1.080.000 de lei/an/ 
chioșc.(A.S.)
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singura 
alternativa

în ultima decadă p lunii 
decembrie 1998 a avut loc, la 
București, Conferința Națională 
a ,,Clubului Dreptei". Inițiatorii 
ei. membri marcanți ai Partidului

Alternativa României, încercau 
să dea semnalul înființării unei 
grupări de dreapta europene, 
luminată de idealurile renașterii 
morale, capitalismului si 
demnității naționale. Participanta 
la conferință, personalități din 
toate structurile societății 
românești, au făcut atunci un 
aspru rechizitoriu al guvernărilor 
din 1990 încoace, acuzându-le 
de incompetență și corupție, 
birocrație și parșivism politic, 
de interese clientelare și 
aroganță, de lipsa unei strategii 
sectoriale, care au aruncat țara 
în pragul colapsului economic 
și financiar.

Ideile și principiile,, Clubului 
Dreptei", ale ,,Manifestului 
Dreptei în România", lansat în 
urmă cu vreo șase luni, au fost 
reluate în discuție în cursul 
săptămânii trecute, la Congresul 

extraordinar al Partidului 
Alternativa României. 1800 de 
participanti din întreaga țară au 
votat, cu acest prilej, 
schimbarea denumirii PAR în 
Uniunea Forțelor de Dreapta, 
care, spun liderii săi, răspunde 
mai bine strategiei și 
platformei-program după care 
se călăuzește. Pentru o mai 
susținută și eficientă 
conducere a noii formațiuni 
politice, în fruntea ei au fost 
aleși doi copreședinți: Varujan 
Vosganian și Adrian 
lorgulescu.

Participanta la nașterea 
UFD au întărit criticile la 
adresa guvernanților, care n- 
au avut curajul să aplice 
reforma, a politicienilor și 
demnitarilor puși pe înavuțire, 
străini de interesul național, 
subliniind că doar dreapta 
poate garanta siguranță, 
abundență și prosperitatea • 
poporului român. Atingerea 
acestor deziderate presupune 
însă realizarea capitalismului 
în plan economic și o dinamică 
revoluție interioară, respectiv

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Ne-a vizitat de curând la- 
redacție inginerul Petru Mîrza 
din Săcărâmb, un om colțuros 
ca o stâncă și tare ca ea. Vorba 
și zâmbetul său trădau o 
bucurie ușor cenzurată.

- Vă amintiți că în urmă cu 
4-5 ani (Petru Mîrza era pe 
atunci consilier județean, n.n) 
discutam despre niște proiecte 
ale mele de ameliorarea rasei 
de ovine autohtone țurcane? Ei 
bine, pot să vă spun acum că 

BUCURIA REUȘITEI
f'rtroșani. ti frumoaiă de primăvară 

j/ un tatu fericit!
Foto: Traian MÂNU

am reușit. Produșii pe care i-am 
obținut suht superiori ca 
performanță atât în ce privește 
sporul de creștere la carne cât 
și producția de lapte.

- Mai precis?
- Mieluții pe care i-am 

obținut anul acesta, urmare a 
unei duble încrucișări, au ajuns 
după 30 de zile de la tătare la 
greutatea de 15 kg-viu, 
crescuți cu lapte matern, iar 
mamele doar cu fân de bună 
calitate, fără nici un gram de 
concentrat, la altitudinea de 
1040 m, la Săcărâmb. Părerea 
specialiștilor era aproape 
unanimă: în condițiile de climă și 
sol ale zonelor montane ale 
județului Hunedoara singura 
rasă viabilă este țurcana 
autohtonă, cu lână breton până 
pe ochi, cu coada stufoasă, 
până la pământ, cu picioarele 
lungi și cu cojocul de lână tip 
acoperiș. La târguri, crescătorii 

locali de oi pe acestea le aleg. 
Ele sunt apte pentru zonă dar 
sunt slab productive în raport 
cu ceea ce am obținut eu.

Crescătorul care are cât 
de cât un adăpost caid va 
opta pentru rase obținute din 
încrucișări repetate. Ceea ce 
am obținut eu îmbină 
trăsăturile biologice și de 
productivitate de la trei rase: 
țurcana autohtonă, ,,Friza 
germană” superioară la lapte 

masa de

v-a luat 
privind

procurat

și ,,ll de France” cu mare spor 
la carne. De consemnat: 
carnea este lipsită de mirosul 
specific și fără seu. Grăsimea 
se regăsește sub formă de 
inserții subțiri în 
carne macră.

- Cât timp 
experimentul 
ameliorarea?

- în 1992 am
material seminal de la berbeci 
din rasa ,,Friza germană” cu 
care am însămânțat oi țurcane. 
Același lucru l-am făcut în 
1993. în 1993-94 am obținut 
metiși femele. în 1998 pe 
acestea le-am însămânțat cu 
material seminal de la berbeci 
din rasa ,,ll de France" și am 
obținut ceea ce v-am spus, 
mieluțe și mieluți care confirmă 
din plin sporul zilnic de carne,

ton ClOCLEl
(Continuare în pag. 2)

VREMEA
în regiunile extracarpatice 

vremea va fi în general 
închisă. în zona de munte a 
Carpaților Orientali vor cădea 
lapoviță și ninsori. în restul 
teritoriului vremea va fi în 
general frumoasă, cu cerul 
variabil. Vântul va sufla slab 
până la moderat. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 6 și 
16 grade, mai ridicate în vest, 
iar cele minime între 2 și 8 
grade, posibil mai coborâte în 
nordul Moldovei și în estul 
Transilvaniei. Izolat în centrul 
țării va fi ceață

X

31 WEST BANK

atractive

DEVA, Bd. Decebal, 
Bl. E parter 

Telefon 234480 
Fax 234483 

Acordă dobânzi
la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

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

Kosovo - mărul discordiei lumii

Se radicalizează viziunea 
asupra granițelor statelor

La Petroșani, în dezbatere 
problemele fundamentale 

ale asistentei medicale
I

Ne-a fost dat să trăim și s-o auzim și pe 
asta, adică reformularea unor concepte 

despre suveranitatea limitată a statelor și 
trecerea la reîmpărțirea lumii la acest sfârșit și 
început de mileniu. Ca un , .cadou” de Paști, forțele 
NATO comandate de la Casa Albă trec la noi și 
noi faze de luptă, acestea însemnând 
bombardarea Iugoslaviei 24 de ore din 24, astfel 
încât să se poată intra apoi, după ce „curățenia" 
este gata, cu trupe terestre în Kosovo.

Jocurile și scenariile fiind făcute cu mult timp 
înainte de declanșarea războiului, acum nu se 
urmărește decât aplicarea cu consecvență a 
acestora. Ca urmare, nu mai pot să surprindă pe 
nimeni ultimele declarații ale unor generali și 

X-

colonei americani, fie ei și în retragere sau activi, 
referitoare la faptul că actuala ordine mondială și, 
mai ales, împărțirea lumii sunt depășite.

Cu privire la granițele statelor s-a avansat cu 
seninătate ideea potrivit căreia mulți dintre cei ce 
au „împărțit" lumea după primul sau al doilea 
război mondial sunt deja morți, iar planurile lor nu 
mai au valabilitate.

Ba mai mult, acești oameni cu grade mari dar 
cu minte puțină au ajuns până acolo încât afirmă 
cu cinism și hotărâre că este deja stabilit ca 
partea de sud a regiunii Kosovo să fie alipită la

________ Nico/ae TiRCOB
(Continuare în pag. 2)

Miercuri, la Petroșani, în 
organizarea Colegiului Medicilor din 
județul Hunedoara, a Fundației de 
Inginerie și Medicină în Protecția Omului 
și a Universității din localitate, s-a 
desfășurat o conferință internațională 
ce a vizat problemele fundamentale din 
domeniul asistenței medicale și al 
reformei.

Conferința de la Petroșani reprezintă 
a doua manifestare de acest gen care s- 
a bucurat de prezența unor înalte 
pesonalități ale lumii medicale din Italia, 
directori de spitale din județ, cadre 
universitare, alți invitați. Manifestarea a 
fost deschisă de către dl prof. univ. dr.

ing. Nicolae lliaș, rectorul Universității, 
care, pe lângă salutul adresat invitaților 
la lucrările conferinței, a prezentat 
hotărârea Senatului prin care dlui prof, 
dr. Lorenzo Renzulli i s-a acordat titlul
de Doctor Honnoris Causa.

Prezența înalților oaspeți italieni la 
Petroșani a fost considerată un pas 
deosebit în dezvoltarea relațiilor între 
cele două părți în domeniul sănătății 
publice, precum și o cale de împărtășire 
a experienței reformei în domeniul 
sănătății, protecției mediului și al 
programelor sociale.3 Corne! POENAR

(Continuare în pag. 2)
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(Urmare din pag. 1) Lâ Petroșani, în dezbatere problemele
în cadrul temelor 

prezentate și al dez
baterilor, s-a discutat în 
principal despre noile 
programe care sunt în 
derulare în sistemul 
sanitar, care vizează 
medicina primară - pentru 
ca medicii de familie să 
intre cât mai repede în 
sistem, asistența me
dicală de urgență, 
managementul de spital - 
un domeniu nou și mai 
puțin cunoscut la nivelul 
spitalelor. Temele pre
zentate de către prof. dr. 
Lorenzo Renzulli 
“Spitalele și sănătatea 
publică” -, acad. prof, 
univ. dr. Constantin 
Bălăceanu Stolnici - 
“Diagnosticul medical - 
aspecte logico-mate- 
matice” -, dr. Iosif Ciontos 
- “Științele medicale, 
tehnice și sociale în 
sistemul sanitar” -, prof, 
univ. dr. ing. Ion Matei,

(Urmare din pag. 1)

schimbarea vechilor mentalități.
Liderii UFD pretind că țara 

dispune de energii umane și 
resurse materiale capabile să 
o conducă pe traiectoriile 
progresului și dezvoltării, însă 
ele trebuie coagulate spre 
dreapta eșichierului politic, 
acolo unde se adună, în ultima 
vreme, tot mai multe valori din 
toate zonele politicului, ale 
economicului și intelectualității. 
Ei au afirmat răspicat că 
principalul obiectiv al UFD este 
câștigarea puterii, chiar prin 
alegeri anticipate, în toamna 
acestui an, iar dacă acest lucru 
nu se va întâmpla, ea se va 
constitui într-o opoziție extrem 
de puternică.

Reiterând principiile fun-

BUCURIA
(Urmare din pag. 1)

producția superioară de lapte 
fiind confirmată după prima 
încrucișare.

- Care ar fi deci îndemnul 
pe care-l adresați 
crescătorilor de ovine din 

Județ?______________________

Joi 1 aprilie

tvr i
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) 
15.00 Tribuna partidelor 
parlamentare 15.30 
Conviețuiri (mag.) 17.00 
Timpul Europei 18.10 Sun
set 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

TVR 2
9.00 Alfa și Omega (r) 9.40 

Cultura în lume (r) 10.10 Im
pact (r) 10.40 Lumea
bărbaților (s/r) 12.00
Medicina pentru toti (r) 13.05
\'_______

fundamentale ale asistentei medicale>
șef lucrări, ing. Roland 
Moraru și asistent univ. 
ing. Gabriel Băluț - 
“Principii de stabilire a 
nivelului de solicitare 
fiziologică asociat muncii 
desfășurate în condiții

Se
radicalizează

damentale și direcțiile 
prioritare ale demersului poli
tic alAFD- renaștere morală, 
capitalism și demnitate 
națională cei doi
copreședinți ai săi au declarat 
fără echivoc că noua uniune 
este singura alternativă la 
actuala putere din România, 
întrucât victoria forțelor de 
stânga arcauționa viitorul țării, 
iar cea a formațiunilor de 
centru ar însemna doar ,,o 
batere a pasului pe loc". Deci, 
UFD este singura dreaptă 
autentică, cea mai puternică și 
mai credibilă, motiv pentru 
care nu va face alianțe cu 
nimeni, în schimb așteaptă și 
acceptă venirea spre sine a 
oricui îi împărtășește 
principiile și idealurile.

Vom trăi și vom vedea.

REUȘITEI ]
- Nu folosesc ziarul spre 

a face reclamă la produșii mei. 
Ceea ce am reușit eu poate 
reuși orice crescător de oi 
care are un adăpost cald pe 
timp de iarnă și are voință. Eu 
am vrut să demonstrez că se 
poate.

Rebelul (s) 14.00 Emisiune 
în limba germană 15.10 
Limbi străine. Spaniolă 
16.00 Țiganca (s, ep. 174)
16.45 Santa Barbara (s) 
18.00 Castele celebre (do)
19.10 Față în față cu autorul
20.10 D-na King, agent se
cret (s) 21.00 Ultimul tren 
(em. economică) 22.00 
Nimic amuzant (dramă 
Polonia 1995) 23.35 Lumea 
sportului

ANTENA 1
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, 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 

geologo-miniere”, dr. loan 
Rău - “Sistemul sanitar în 
spitalele din România -, dr. 
ing. Giorgio Feseleanu - 
“Aspecte economice în 
organizarea spitalelor”, au 
adus în prim plan aspecte

viziunea...
(Urmare din pag. 1)

Albania, iar ce-o mai rămânea 
să facă parte din Iugoslavia. 
Este tot mai clar, deci, ce-i 
mână în luptă pe agresorii care 
au atacat cu nerunșinare o 
țară independentă și suverană, 
susținând că ei vor să evite o 
catastrofă umanitară în 
Balcani, pe care însă au 
amplificat-o și au dat 
dimensiuni imprevizibile 
purificării etnice.

Singura preocupare a 
forțelor NATO nu este alta 
acum decât aceea de a vedea 
cum Kosovo se dezintegrează 
și nu va mai ajunge poate nici 
după decenii să refacă 
distrugerile provocate de 
bombardamente. Că se 
urmărește cu insistență acest 
obiectiv este cât se poate de 
limpede dacă avem în vedere 
că intenția premierului 
Primakov de a căuta o cale 
spre reluarea negocierilor a 
fost pusă de la început sub 
semnul îndoielii și eșecului. 
Păcat, mare păcat de tot ceea 
ce se întâmplă în Balcani în 
preajma Sfintelor sărbători de 
Paști.

(thriller SUA) 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) 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) 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) 18.45 
Știrile PRO TV 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

PRIMA TV
7.00 Minciuna (s/r) 7.45 

Guadalupe (s/r) 8.30 Căsuța 
poveștilor (d.a/r) 9.15 înger 
sălbatic (s/r) 10.00 Celeste 

deosebit de importante 
ce vizează viitorul 
sistemului sănătății 
publice în zona Văii Jiului 
și implicit în județul 
Hunedoara.

Dl. prof dr. Lorenzo 
Renzulli, la câteva 

momente după 
acordarea titlului de 

Doctor Honoris 
Causa, fi-a exprimat 

întreaga 
disponibilitate 

pentru sprijinirea 
reformei în domeniul 
sănătății publice ți 

al sistemului sanitar 
din Valea Jiului.

1 aprilie

Ziua Mondială a

Mai mari sau mai mici, păsările domestice sau sălbatice sunt 
folositoare omului și naturii. ,,Ele ne dau ouă, carne și pene, distrug 
alți dăunători. Să ocrotim, deci, păsările, nu numai de ziua lor 
mondială, ci tot timpul.

Pe lângă asigurarea.hranei să le dăm și adăpost. Să mai știm că 
în zonele unde armele nu tac, nici păsările n-au liniște.

Credite Za O.G. nr. 36/1999

Este timpul să 
cumpărați utilaje 

agricole
Discuția avută cu dl ing. Florin Dan Olteanu, director al SC 

Agroservice SRL Deva, unitate agreată ca dealer-distribuitor de 
utilaje agricole pentru principalele fabrici constructoare din țara 
noastră, ne-a edificat asupra interesului producătorilor agricoli față 
de dotarea cu tractoare și mașini necesare realizării producției.

în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 36/1999, 
producătorii agricoli beneficiază de credite cu dobândă 
subvenționată în proporție de 70 la sută. Beneficiind de aceste 
prevederi, cum ne spunea dl Olteanu, peste 50 de solicitanți au 
venit din primele zile pentru a li se întocmi dosarele și a obține 
creditele necesare repartizate prin BRD și Bankcoop - 7 miliarde lei 
în județul nostru. Important este ca toți cei ce doresc să își doteze 
gospodăria cu utilaje pentru a-și putea lucra terenurile ce le au în 
proprietate sau arendă, să profite de faptul că prețurile acestora nu 
au fost încă majorate.

30 de ha plantate cu cartofi
Pe terenurile SC Nirvana SRL au fost plantate 30 de ha cu 

cartofi pentru sămânță, lucrare realizată de către mecanizatorul 
Octavian Cohuț la nivelul agrotehnic cerut.

De menționat că SC Agromec Cîrnești dispune de 4 mașini de 
plantat cartofi, care funcționează la înalți parametri de calitate, 
acestea fiind puse la dispoziția cultivatorilor din zonă, pentru 
solicitanți asigurându-se și sămânța necesară. (N. T.)

se întoarce (s/r) 11.45 
Dragoste și putere (s/r) 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)

ACASĂ
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) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 Tată și 
fiu (f.a. SUA ’93) 22.00 Frasier 
(s, ep. 35) 23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

De întâi 
aprilie 

Când să mă apuc de scris, 
Telefonul târâie.
Sar, degeaba l-am deschis, 
Azi e-ntâi aprilie.

Mă conturbă și-un vecin, 
Prieten de familie,
Ca să-mi toarne la gogoși, 
Ca de-ntâi aprilie.

Apoi dă buzna grăbit
Amicul Pamfilie
Să m-anunțe fericit
Că de-ntăi aprilie

Prețurile se reduc
Cu exact ''cincizeci procente” 
Și-o să huzurim de-acum 
Ca-ntr-o “dolce far niente”.

Și guvernul in sfârșit
A dat o decizie,
Să dubleze pensiile
Chiar de-ntăi aprilie.

Dar cum eu mă îndoiesc 
îmi exprim opinia:
Vom bate pasul pe loc
Fiindcă asta-i linia...

Ion SĂSĂRAN

10.00 Doamna Winter
bourne (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)

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.

Joi, 1 aprilie

O BERBEC
Este o plăcere să lucreze 

cineva cu cei din zodia 
Berbec, care până la urmă 
au ajuns la concluzia că se 
descurcă mai ușor dacă au 
colaboratori.

O TAUR
Să nu credeți că soția dv. 

nu bănuiește nimic, stimați 
domni din Taur. Ea 
procedează ca înțeleptul 
care se face că nu vede, dar 
până la urmă s-ar putea să 
reacționeze.

3 GEMENI
Este o zi în care veți lua 

multe hotărâri și vă sugerăm 
să nu amânați nimic pentru 
altă dată. E posibil să vă 
enervați foarte puternic în 
cursul după-amiezii.

O RAC
La locul de muncă, femeile 

Rac vor constata schimbări 
favorabile - nu vor găsi 
tonalitatea potrivită cu colegii, 
cu șeful. Vor avea nevoie 
de un autocontrol puternic.

C LEU
Aveți de luat decizii 

dificile, sunteți nehotărât și 
aveți nevoie de ajutor. Evitați 
să demarați acum noi 
afaceri, există pericolul unor 
greșeli de care vă veți căi 
ulterior.

3 FECIOARĂ
Cel mai important lucru 

este să fiți independent. De 
aceea, alegeți-vă partenerul 
de viață astfel încât să fie 
evident acest lucru de la 
bun început.

O BALANȚĂ
Muncile agricole de 

primăvară mai pot aștepta. 
Sănătatea dv. nu stă pe 
roze. în dragoste încercați să 
păstrați ceea ce ați obținut 
săptămânile trecute.

3 SCORPION
Aveți probleme serioase 

de rezolvat; să nu vă pară 
rău de timpul și energia 
pierdute, pentru că ceea ce 
faceți este bine și vă susțin 
și colegii de serviciu.

O SĂGETĂTOR
Nu puteți evita loviturile 

pecuniare, nici acasă, nici la 
locul de muncă. Aveți noroc 
că nu sunt puternice. Familia 
poate să aibă niște idei 
costisitoare.

O CAPRICORN
în domeniul profesiei o 

duceți destul de bine. 
Femeile Capricorn ajung 
întotdeauna ceea ce vor, 
fiind capabile și de sacrificii 
pentru a-și atinge scopul.

3 VĂRSĂTOR
în chestiuni materiale, 

puteți lua decizii în cursul 
dimineții și e bine să și 
acționați. Vă puteți convinge 
că “prietenul la nevoie se 
cunoaște’’...

3 PEȘTI
Vă așteaptă o zi anostă 

care nu oferă nimic deosebit, 
în ultimele ore ale zilei s-ar 
putea să aveți de trecut niște 
obstacole. Depășiți-le acum, 
mai târziu vă va fi mai greu.

iieBescep
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Telefonia - un sector de activitate 
la standarde europene

- D/e director, coordo
nați din punct de vedere 
tehnic o firmă privată care 
s-a impus pe piață în ulti
mii ani - Prima Telecom. 
Au trecut câțiva ani, timp 
care vă permite să faceți 
câteva aprecieri asupra 
activității pe care o îndru
mați și mai mult decât atât 
asupra dezvoltării pe care 
a atins-o această activitate.

- Privind retrospectiv atât 
firma noastră cât și sistemul 
de comunicații în general s- 
au dezvoltat foarte mult, iar în 
mod special nivelul tehno
logic este european. Este 
unul dintre puținele sectoare 
în care România poate să 
spună că a intrat în Europa 
prin management, tehnolo
gie și nu în ultimul rând ceea 
ce ține de calitatea acestor 
servicii.

- Au trecut 7 -8 ani de 
când s-au pus bazele acti
vității firmei pe care o con
duceți. Cum vi se par acum 
lucrurile ?

- Transformările au fost 
multe inclusiv cele privind 
mentalitatea. Aș dori să spun 
că în ce ne privește în firma 
noastră s-a pus accent întot
deauna pe caracter. Pentru a 
forma un bun specialist care 
să pună în valoare noua teh

nologie și o promptitudine în 
servicii este nevoie de răbdare 
și responsabilitate.

Cred că în primul rând a- 
cest lucru - calitatea și promp
titudinea în prestațiile efectua
te - au fost principalele ele
mente ce au stat la baza dez
voltării firmei noastre șiKa cola
borării în prezent cu un număr

Convorbire cu 
dl Victor Ciobanu, 

director tehnic la 
Prima Telecom Deva

de peste 480 de agenți eco
nomici și unități. Pe lângă filia
lele pe care le-am deschis în 
Hunedoara și Petroșani avem 
lucrări de realizat în toată țara, 
în zona Banatului, Moldovei, 
zona de Nord, Sud etc. Acest 
lucru presupune o mobilitate 
foarte mare pentru că în con
dițiile în care s-a încheiat un 
contract există mari responsa
bilități în asigurarea clauzelor.

- Die director, anii care au 
trecut v-au adus satisfacții. 
Evident viitorul este din ce în 
ce mai greu. Cum vedeți vii
torul firmei Prima Telecom?

- Sigur, viitorul nu va fi 
ușor. Concurența este tot 
mai acerbă, dar o dată ce îți 

respecți întru totul parte
nerul și efectuezi servicii de 
calitate, viitorul nu poate fi 
sumbru. în aceste condiții 
firma își va menține cola
boratorii, iar cererea de ser
vicii către noi nu poate decât 
să ne fie favorabilă. De ce 
spun acest lucru? în primul 
rând: Prima Telecom lu
crează cu producători de 
elită din SUA, Franța, 
Japonia. în al doilea rând: 
nu suntem numai repre
zentanții unor firme de tra
diție, ci realizăm servicii de 
vânzare, instalare și garan
ție a tehnologiei pe piața 
românească. în al treilea 
rând și nu ultimul ca impor
tanță: vom dezvolta o bază 
de producție de electronică 
industrială și telecomuni
cații, cât și piața prestațiilor 
rezultate din activitatea de 
comunicații. Domeniul 
nostru de activitate nu este 
ușor, dar dacă clientul va 
simți întotdeauna în tine un 
sprijin, perspectivele nu pot 
fi altele decât favorabile. Ne 
bucură că tot mai mulți 
abonați se îndreaptă spre 
noi, fapt ce confirmă încă o 
dată că atunci când tratezi 
cu seriozitate un partener 
cartea de vizită devine tot 
mai căutată pe orice piață.

Locuințele sociale - deocamdată doar 
un proiect

Una dintre problemele 
cheie cu care se confruntă 
multe din primăriile din țară 
este aceea a locuințelor. Este 
vorba mai ales despre lipsa 
locuințelor sociale, destinate 
familiilor cu venituri mici. în 
urmă cu câteva luni, Președin
tele României, dl Emil Constan- 
tinescu, propunea o formulă 
de construcție a acestora prin 
participarea, în principal, a 
unor capitaluri străine. Proiec
tul dlui Emil Constantinescu se 
dorește a fi o alternativă la 
ceea ce are în execuție Mi
nisterul Lucrărilor Publice și 
Amenajării Teritoriului. într-o 
primă fază au fost acceptate

z------------------------------
I Bugetul primăriei, 
: între necesitate și
I realitate
I La o recentă întâlnire cu
| gazetarii, primarul municipiului 
. Deva, dl Mircia Muntean, a ținut 
I să precizeze că bugetul tocai 
| pentru anul 1999 este în mare 
■ suferință. Pentru acest an ne- 
J voile financiare ale primăriei se 
I ridică la 90 miliarde de lei. Se 
| estimează însă că el nu va fi
■ mai mare de 60 miliarde de lei. 
J Cu toate acestea, bugetul va 
I pierde datorită unei legislații 
| neadecvate încă 10 miliarde de 

I lei. Numai prin faptul că 4000 de 
angajați de la "Casial" și

câteva localități, printre care și 
municipiul Deva, în principal da
torită existenței în zonă a unor 
producători de materiale de 
construcție.

Fundația Felix DOMO, arhi- 
tecți din partea Președinției, pre
cum și reprezentanți ai primă
riilor interesate au demarat deja 
discuțiile pentru punerea în prac
tică a proiectului. Nu s-a discutat 
încă despre cota de participare 
a primăriilor, însă este cert că 
participarea capitalului privat va 
fi primordială. Primăria va pune 
la dispoziție, prin concesionare, 
terenul, suportând și cheltuielile 
edilitare. Pentru finanțare se 
poartă discuții cu un consorțiu 

"Conel" nu plătesc impozite că
tre primărie, aduce o pierdere de 
4 miliarde de.lei.

Aberație?•
Recent, primarul municipiului, 

Mircia Muntean, ne-a declarat 
revoltat că la Deva transportul 
local este subordonat direct 
Consiliului Județean. Acest lucru 
nu se mai întâmplă nicăieri în 
România, el constituind o abe
rație în administrația locală.

Șomaj
Tot de la primar am aflat că 

la numărul total al șomerilor din 
județul Hunedoara, municipiul 
Deva participă cu trei la sută, 
ceea ce reprezintă un procent 

italian, existând deja și un 
acord preliminar cu CEC, in
stituție care va acorda ga
ranțiile necesare. De altfel, 
italienii par a avea intenții foar
te serioase, dorindu-se con
strucția a cel puțin 4000 de 
locuințe pe teritoriul țării.

în cazul în care discuțiile 
între părți vor avansa și se va 
ajunge la acorduri definitive, 
se vor putea construi nu doar 
locuințe sociale, ci și alte feluri 
de locuințe care vor fi ulterior 
vândute. Deocamdată, însă, 
totul este doar un simplu 
proiect, rămânând destul de 
incert dacă va fi sau nu 
realizat.

--------------------------------------------
relativ redus. Cu un procent de ■ 
20 la sută, municipiul Hunedoa- ! 
ra ocupă, se pare, un nedorit I 
loc întâi la acest capitol. j

Bani pentru
federație

• i
Se știe de mai multă vreme . 

că municipiul Deva face parte ■ 
din Federația municipiilor din | 
România. i

Mai puțin se cunoaște însă J 
faptul că fiecare devean con- I 
tribuie cu 50 de lei la finan- | 
țarea acestei federații. i

Practic, municipiul participă ' 
în prezent cu 7 milioane de lei I 
la fondurile acestei organizații | 
a primăriilor de municipii din ■ 
țara noastră.

TEATRUL DE ESTRADĂ - ÎNCOTRO? 
D problemă în dispută

J

Despre Teatrul de Estradă 
din municipiul Deva s-a scris 
foarte mult în ultimul timp. Si
tuația incertă a instituției a 
condus la o adevărată dispută 
între reprezentanții'forurilor 
de conducere locale și jude
țene, problema tinzând să 
acapareze tot mai mult inte
resul cetățeanului de rând. 
Diversele luări de poziții ale 
oficialităților, materialele apă
rute în presa locală și națio
nală nu au avut, din păcate, 
darul de a lămuri în vreun fel 
situația. Ba dimpotrivă, mai 
ales în articolele găzduite de 
unele cotidiane centrale s-au 
strecurat, voit sau nu, erori 
destul de grave care au con
dus la confuzii și chiar la pro
teste ale unora dintre părțile 
implicate.

în esență, Teatrul de Es
tradă nu-și poate găsi un stă
pân, Consiliul Județean Hune
doara, sub a cărui tutelă s-a 
aflat de mai multă vreme, de- 
clinându-și acest drept. Moti
vul îl reprezintă lipsa fondu
rilor necesare finanțării acti
vității. Dar, problema este că 
nici Consiliul local al muni
cipiului Deva nu se declară 
prea încântat de a deveni pa
tronul instituției. Motivul este 
și în. acest caz lipsa banilor.

Poate după anul 

2000
într-o recentă conferință 

de presă, primarul municipiu
lui Deva, dl Mircia Muntean, a 
abordat problema instituției, 
susținând că nu există fon
durile necesare pentru conti
nuarea reparațiilor la clădirea 
teatrului și nici pentru finan
țarea spectacolelor. Efortul 

financiar ar fi mult peste pute
rile primăriei care, după adop
tarea Legii finanțelor publice 
locale, a fost dintr-o dată 
"împroprietărită'' cu tot felul de 
instituții. Așadar, din punctul 
de vedere al primăriei în acest 
an nu se poate ști dacă se va 
lua o decizie pentru preluarea 
teatrului, iar pentru anul viitor 
nu se cunoaște bugetul local. 
Pe de altă parte, și în interiorul 
Consiliului local există mai 
multe opinii, fiind incert dacă în 
final se vor putea pune de 
acord pentru a soluționa favo
rabil această problemă.

Tema a fost abordată în ca
drul ultimei ședințe a Consiliului 
local al municipiului Deva, însă 
atât președintele CJH, dl Gheor- 
ghe Barbu, cât și reprezentanții 
primăriei s-au limitat la a-și pre
zenta pozițiile.

Recent, dl viceprimar 
Dumitru Gălcescu spunea că el 
personal nu are nimic împotriva 
preluării teatrului, cu atât mai 
mult cu cât el este o instituție de 
cultură reprezentativă pentru 
municipiul nostru. Domnia sa 
spunea că, din punct de vedere 
legal, teatrul ca și clădire 
aparține primăriei.

Clădirea teatrului a fost 
cumpărată în anul 1906 de către 
Primăria municipiului Deva, exis
tând toate documentele care 
atestă acest fapt. Pe de altă 
parte, Consiliul Județean a făcut 
o mare investiție, lucrările de 
renovare a clădirii întinzându-se 
pe o perioadă foarte îndelungată 
de timp. Așadar, investiția este a 
Consiliului Județean iar clădirea 
a primăriei. Din punct de vedere 
legal nu există regulamente 
foarte clare în privința forurilor 
care trebuie să patroneze in
stituția, situația putându-se re
glementa numai printr-o înțele
gere amiabilă între părți.

"Noi nu suntem o 

brigadă de agitație 

artistică”
Problema capătă o cu totul 

altă valență dacă este abordată 
din punctul de vedere al artis
tului, al celui pentru care a trăi 

înseamnă a juca teatru. "Am 
ajuns să fim priviți ca niște ciu- 
mați în Deva", ne mărturisește 
Roxana Olșanschi, solistă vo
cală în cadrul Teatrului. Nimeni 
nu poate înțelege de ce proble
mele instituției se proiectează 
asupra activității artistice, îm
prăștiind cu noroi pe cei care 
nu-și fac altceva decât datoria. 
"Nu știm de ce s-a scris în 
presă, într-un cotidian central, 

că noi, soliștii, suntem o brigadă 
de agitație artistică. Este rușinos 
să califici în acest fel niște oa
meni a căroi* activitate nu o cu
noști deloc. S-au scris tot felul 
de aberații însă nimeni nu a ve
nit să ne întrebe cum ne desfă
șurăm noi activitatea. Suntem 
acuzați că nu punem în scenă 
piese noi, dar nimeni nu se în
treabă de unde putem face rost 

de fonduri pentru așa ceva. Oare 
știe cineva că noi ne chinuim să 
facem spectacole cât mai bune 
îmbrăcați în haine vechi de zeci 
de ani de zile, rupte și tocite? Știe 
cineva că nu poți scoate o sono
rizare de calitate când tobele cu 
care cânți sunt sparte și lipite cu 
scotch? Sigur, este ușor să dai în 
stânga și în dreapta în unii și în 
alții fără să ai habar și fără să-ți 
pese"

Am stat de vorbă și cu so
liștii Daniela Ognean, cu Liliana 
Stroe și Florin Mureșan. Toți 
împărtășesc același punct de 
vedere cu al colegei lor, Ro
xana. Am dorit să știm cum văd 
ei disputa dintre Consiliul Ju
dețean și Primăria municipiului 
Deva. "Nu ne interesează sub 
a cărui tutelă suntem - afirmă 
Daniela Ognean - atâta timp 

cât suntem lăsați să ne facem 
meseria. Nu cerem cine știe ce, 
dar la urma urmei, atâta timp 
cât există fonduri pentru sport 
și pentru alte activități de ce 
nu se pot găsi și pentru aceas
tă instituție reprezentativă 
pentru municipiu." Soliștii cer, 
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în fapt, reconsiderarea po
ziției autorităților față de ei ca 
artiști. Cheltuielile imense 
despre care se spunea nu 
au fost făcute în nici un caz 
pentru achiziționarea de ma
teriale scenice sau pentru în
noirea garderobei. Banii au 
mers la reconstrucția clădirii, 
capitol complet separat de 
cel artistic.

"Avem spectacol sâmbătă, 
însă eu nu știu încă cu ce mă 
voi îmbrăca", spune Florin Mu
reșan. "Cred că trebuie să ni 
se mai dea o șansă, mai ales 
acum când noua conducere 
dovedește preocupare pentru 
bunul mers al treburilor”, de
clară Liliana Stroe.

Unul dintre efectele pe 
care ie-a avut toată această 
mediatizare a problemei Tea
trului de Estradă a fost arun
carea în desuetudine a soliș
tilor teatrului și a profesiei lor. 
’'Am ajuns să fim mult mai 
apreciați în alte orașe, decât la 
noi acasă", spune cu amără
ciune Roxana Olșanschi. De 
altfel, rezultatele la diversele 
concursuri din țară la care s-a 
participat sunt mai mult decât 
meritorii. Mereu s-au obținut 
premii și au existat aprecieri 
pentru teatrul devean. Poate 
că dacă s-ar da un semnal po
zitiv din partea primăriei ima
ginea de ansamblu va începe 
să se schimbe. "Aș vrea să-l 
rog doar pe dl primar să vină 
la spectacolul nostru, poate ar 
fi'bine să vină chiar și la re
petiții, să vadă doar câtă mun
că, cât efort și dăruire presu
pune pregătirea unui aseme
nea spectacol", concluzio
nează Roxana Olșanschi.
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Luni 5 aprilie
12.05 D-na King, agent secret (s)
13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Familia Simpson (s.d.a, ep. 33)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 431)
19.00 Jumătatea ta (cs)
19.55 Săptămâna Mare
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Primul val (s, ep. 17)
21.50 Teatrul TV prezintă: Profesionistul
23.35 Jurnalul de noapte. Sport
23.50 Scena

Marți 6 aprilie
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
17.00 în flagrant
17.30 Familia Simpson (s, ep. 34)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 432)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție specială
21.00 Revista de scandal (dramă SUA 1985)
23.15 Jurnalul de noapte. Sport

Miercuri 7 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 Universul cunoașterii (r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Repere vitale (mag eco

logic)
16.30 Desene animate
17.30 Familia Simpson

(s, ep. 35)
18.10 Sunset Beach

(s, ep. 433)
19.55 Săptămâna Mare
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 

Ediție specială
21.00 Lumea bărbaților

(s ep 9)
21.30 Fotbal Meciul 1 în 

semifinalele Ligii Campionilor (d)
23.40 Jurnalul de noapte. Sport 21.30 Fotbal

Joi ft aprilie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 D-na King, agent secret (s/r)
14 10 Santa Barbara (s/r)
15.30 Conviețuiri (mag.)
17.30 Familia Simpson (s, ep. 36)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 434)
19.00 Jumătatea ta (cs)
19.55 Săptămâna Mare
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție specială
21.00 Ivanhoe (s, ultimul ep.)
21.55 Reflecții rutiere
22.10 Cu ochii'n 4 (anchetă)
23.10 Jurnalul de noapte. Sport

Vineri 9 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 De la lume adunate...
14.10 Santa Barbara (s/r)
15 00 Tradiții
15.30 Emisiune în limba germană
17.00 Ceaiul de la ora 5
20.00 Jurnal, Meteo Sport. Ediție specială
21.00 Biblia: Moise (f. SUA 1995, p. I)
22.41 Jurnalul de noapte. Sport
22.50 Planeta Cinema

SâmbătălO aprilie
7.00 Bună dimineața de la... Timișoara!
8.30 Animaniacs
9.05 Micuța Memol
9.30 Tip-Top, Mlni-Topl
11.00 Huck îl găsește pe Jim (f)
12.40 Ecranul
13.30 Scena politică
14.10 Turnul Babei
15.50 Fotbal: Astra Ploiești- Dinamo
18.00 Sarabanda
19.00 Teleenciclopedia
19.50 Săptămâna sportivă
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Biblia: Molse (f)
22.10 Prada (ep. 11)
23.05 Nocturne
23.20 Lumină din lumină

Duminică 11 aprilie
8.10 Personaje celebre
10.30 Lumină din lumină
13.00 Tezaur folcloric
14.30 Darurile iepurașului
17.30 Super Gol Show
18.00 Sarabanda
19.00 Aproape perfect
19.25Casa plină (s, ep. 44)
19.50 Duminica sportivă
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Fidelitate (f, SUA, 1996)
22.00 Invitație la concert

Luni 5 aprilie
12.00 Comisarul Wycliffe (s/r)
13.05 Rebelul (s, ep. 20)
15.10 Limbi străine: Engleză
16.00 Țiganca (s, ep. 178)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Primăvară, primăvară...
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât toate! 

(mag.)
20.10 D-na King, agent secret (s)
22.00 Leon Morin (dramă Franța 1990)

Marți 6 aprilie
9.00 Ultimul tren (r)
10.00 Patrimoniu (r)
10.30 Scena politică (r)
11.30 Primul val (s/r)
12.15 Documente culturale 

(r)
13.10 Rebelul (s, ep. 21)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. 

Franceză
16.00 Țiganca (s, ep. 179)
17.00 Baschet feminin Final 

Tour, Brno (d)
13 10 Retxtul

20.30 D-na King, agent secret (s)
21.20 Sensul tranziției
22.00 Teatru liric
23.20 Fotbal Avancronica semifinalelor

Ligii Campionilor, UEFA (tur)

Miercuri 7 aprilie
9.00 Fotbal Avancronica semifinalelor 

Ligii Campionilor UEFA (r)
9.30 Mapamond (r)
10.00 Teleenciclopedia (r)
10.50 Principiul dominoului (r)
13.05 Rebelul (s, ep. 22)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.10 Limbi străine. Germană
16.00 Țiganca (s, ultimul ep.)
16.45 Santa Barbara (s)
20.10 D-na King, agent secret (s)
22.00 Patrula (dramă SUA 1991)
23.40 Opera Mundi

Joi 8 aprilie
9.00 Fotbal Meciul 3 în semifinalele Liga 

Camp. UEFA (r)
10.45 Lumea bărbaților (s/r)
11.15 Fotbal Meciul 4 în semifinalele Liga 

Camp. UEFA (r)
13.05 Rebelul (s, ep. 23)
14.00 Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă
16.00 Grecia (s, ep. 1)
16.45 Santa Barbara (s)
18.00 Castele celebre (do)
19.00 Baschet feminin Final Four, Brno (d)
20.30 D-na King, agent secret (s)
21.20 Ultimul tren (em. economică)
22.15 Nitrat de argint (f. Italia ’96)

Vineri 9 aprilie
9.40 Timpul Europei (r)
10.10 Integrale (r)
10.55 Ivanhoe (s/r)
11.45 Cu ochii'n 4 (r)
13.00 Rebelul (s, ep. 34)
13.45 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.00 Limbi străine pentru copii. Italiană. 

Engleză
15.50 Fotbal Divizia A: CSM Reșita-Steaua 

(d)
18.00 Universul cunoașterii
19.15 Lumină din lumină
20.15 Căsuța din prerie (s, ep. 1)
21.05 Vânare de vânt (div.)
22.30 Freud (s, ep. 1)

Sâmbătă IO aprilie
8.30 Palete (ultimul episod)
9.00 Pas cu pas
10.00 Documente culturale
11.00 Handbal feminin
12.30 TVR Timișoara
13.30 Actualitatea culturală
14.00 Trei familii (ep. 3)
14.50 Bijuterii muzicale
16.00 Grecia (s, ep. 2)
16.50 Santa Barbara (ep. 822)
17.35 Tradiții
18.00 Serial de călătorii
19.50 Sir Paul McCartney șl muzica 

simfonică
22.00 Fotbal

Duminică 11 aprilie
8.30 Documentar
9.00 Cronica Africii Sălbatice
9.30 Arca lui Noe
11.25 TVR lași
13.30 Creanga de aur
14.00 Trei familii (ep. 4)
14.45 Poem bizantin
16.00 Grecia (ep. 3)
16.50 Santa Barbara

(ep. 823)
17.35 Tradiții
17.55 Rugby:. Țara Galilor- 

Anglia
19.40 Reîntâlnire cu Placido 

Domingo
20.40 Sportmania
24.00 La învierea Domnului

ANTENA 1

Luni 5 aprilie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.10 Păstrează visul (s, ep. 3)
13.15 Esmeralda (s, ep. 16)
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.20 Trei destine (s, ep. 119)
16.05 Ape liniștite (s)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 1)
19.00 Observator
20.30 Pericol iminent 

(s, ep. 30)
21.20 Raven

(primul episod) 
22.15 Observator
22.45 Marius Tucă Show

Luni 5 aprilie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Profeții despre trecut (r)
14.05 Urmărire generală (r)
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 zi
18 00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 My Blue Heaven (co SUA ’90)
22.15 Știrile PRO TV / Profit
22.30 Dharma și Greg (s, ep. 4)

Marți 6 aprilie

Marți 6 aprilie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.10 Păstrează visul (s, ep. 4)
13.00 Știrile amiezii
13.30 Esmeralda (s, ep. 17)
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.20 Trei destine (s, ep. 120)
16.05 Ape liniștite (s)
17.25 Camila (s, ep. 2)
19.00 Observator
20.00 Terapie periculoasă (thriller, 1996)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Miercuri 7 aprilie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Agenția de presă (r)
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.10 Să fii cel mai bun (s, ep. 1)
13.00 Știrile amiezii
13.30 Esmeralda (s, ep. 18)
15.20 Trei destine (s, ep. 121)
16.05 Ape liniștite (s)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 3)
19.00 Observator
21.20 Cronici paranormale (s, ep.45)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Joi 8 aprilie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.10 Să fii cel mai bun (s, ep. 2)
13.00 Știrile amiezii
13.30 Esmeralda (s, ep.19)
15.20 Trei destine (s, ep. 122)
16.05 Ape liniștite (s)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 4)
19.00 Observator
20.00 Trecut salvator

(f a SUA ’96)
21.30 Obsesii virtuale (I)

(SF, 1992)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

22.45 Tucă Show

Vineri 9 aprilie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
13.00 Știrile amiezii
13.30 Esmeralda (s, ep. 20)
14.30 Legea lui Burke (s, ep.14)
15.20 Trei destine (s, ep. 123)
16.05 Ape liniștite (s)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 5)
19.00 Observator
20.00 Detectivi la Malibu (s, ep. 27)
20.50 Viata pe muchie de cutit (f. suspans 

SUA 1987)’
22.30 Inspirația Carolinel (s, ep. 30) 
23.00 Observator

Sâmbătă IO aprilie
7.05 Febra Paștelui (f, Israel)
10.00 X-pat Profile
11.00 Century-Un pas spre necunoscut (do.)
12.00 Buletinu' de știri
13.00 Pe cont propriu (ep. 27)
17.50 Fashion Club
18.00 Camila (ep.13)
19.00 Observator
19.30 Sâmbete și zâmbete
20.00 Merlin (f, istoric, SUA)
22.00 Pretender (SUA, 1998, ep.45)

Duminică 11 aprilie
8.00 Spirit și credință
8.15 Happy, cel mai mic iepuraș (d.a)
9.00 Teo și Mircea Șou
12.15 Necazurile lui Alfred (comedie, Franța, 

1972)
14.00 Magazin duminical
18.00 Camila (ep. 14)
19.00 Observator
20.05 Cocoșatul de la Notre Dame (dramă, 

SUA, 1982)
22.45 Agenția de presă
22.50 Fotbal Club Antena 1

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul 
10 00 Tânăr și neliniștit (s/r)
12.30 Dharma și Greg (s/r) 
13.00 Știrile PRO TV
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 Aventura (s, ep. 8)
21.30 NYPD Blue

(s, ep. 56)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Susan (s, ep. 8) 20.30 Aventura

Miercuri 7 aprilie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Aventura (s/r)
11.30 NYPD Blue (s/r)
12.30 Susan (s/r)
13.00 Știrile PRO TV
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 One Woman's Courage

(thriller SUA 1994)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Nebun după tine (s)

Joi ft aprilie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
12.30 Nebun după tine (s/r)
13.00 Știrile PRO TV
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 Melrose Place (s, ep. 122)
21.30 Mercenarii (s, ep. 11)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 28)

Vineri 9 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
13.05 Hercule (s)
14.30 Spirit de echipă (s)
15.00 Galactica (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Film serial (s, ep. 2)
21.30 Wyatt Earp (western SUA 1994)

Sâmbătă IO aprilie
8.30 Noile aventuri ale lui Superman (ep. 32)
9.30 Legenda lui Wilhelm Tell (ep. 12)
10.30 Lois și Clark (ep 19)
11.15 Accapulco Heat (ep. 19)
12.00 Promotor
12.30 Reforma la români
13.00 Știrile PRO TV
13 05 Soțul și soția (ep.43)
13.30 Bebe (ep 15)
15.45 Buffy, spaima vampirilor (ep. 26)
18.00 Dreptul la iubire (ep. 102)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Rețeaua (ep. 6)
21.00 Expertul (ep. 6)
21.55 Știrile PRO TV
22.00 O iubire nemuritoare (dramă istorică, 

Marea Britanie, 1994)
23.45 Slujba de înviere

Duminică 11 aprilie
8 00 Noile aventuri ale lui Superman (ep. 33)
8.30 Șoricelul Maisy (ep. 3)
9.00 Super Abracadabra
9.30 Fiica Oceanuluil (ep. 17)
11.00 Salvati-I pe Willy (aventuri, SUA, 1993)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Ministerul comediei
17.15 Cei mai frumoși ani (ep. 7)
18.00Dreptul la iubire (ep. 103)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Ally McBeal (ep. 32)
21.00 Naked Gun 2 (1/2 comedie/parodie, SUA,

1991)
23.15 Procesul etapei
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Luni 5 aprilie
9.00 Prima oră. Magazin matinal
13.00 Știri
13.10 Atingerea îngerilor (s)
14.00 Celebri și bogați (s)
15.00 Maria Mercedes (s) 
16.00 Știri
16.30 Malcolm și Eddie (s) 
18.00 Știri
19.00 Detectivi de elită (s)
20.00 Camera ascunsă (div.)
20.30 La bine și la rău (co. Franța 1992)
22.00 Poză la minut (s, ep. 18)
22.30 Știri
23.00 Casa părintească (co. SUA 1987)

Marți 6 aprilie
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
16.30 Malcolm și Eddie (s)
18.00 Știri
19.00 Detectivi de elită (s)
20.30 Brooklyn South (s, ep. 19)
21.30 Dosarele Y
22.30 Știri

Miercuri 7 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)
20.30 Comisarul Rex (s, ep.19)
21.30 Gardă de corp (s, ep. 6)
22.30 Știri 
23.00 Ultima ediție (talkshow)

20.30 Comltarul
Rom

Joi 8 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)
20.30 Minele Regelui Solomon

(f.a. SUA 1985)
22.00 Frasier (s, ep. 37)
22.30 Știri

Vineri 9 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)
22.00 Știri
22.30 Iubire ucigașă (f.a. SUA 1991)

Sâmbătă IO aprilie
10.00 Tia & Tamera
10.30 Malcolm & Eddie
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave
12.00 Legături de familie
12.30 Sport magazin
14.00 Apel de urgență
14.30 Călătorii în lumi paralele (ep. 10)
15.30 Pământul. Bătălia finală (ep. 20)
16.30 Motor
17.00 Super Jerry Springer
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă
19.00 Detectivi de elită
20.00 Ultimele zile la Casa Albă

(dramă, SUA, 1989)
22.00 Real TV
22.30 Știri
23.00 întoarcere de pe tărâmul morții 

(thriller, SUA, 1989)

Duminică 11 aprilie
10.00 Tia & Tamera
10.30 Malcolm & Eddie
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s)
12.00 Legături de familie
12.30 Povești de iubire
14.00 Cinemagia
14.30 Duminica la Cinema 
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă
19.00 Detectivi de elită 
20.00 Viată de erou 
(dramă, SUA, 1988-1989)
22.00 Frasier (ep. 36)
22.30 Știri
23.00 întoarcere de pe tărâmul mortii 

(thriller, SUA, 1989)

Luni 5 aprilie
7.00 - 12.30 Filme șl seriale (reluări)
14.15 Marimar (s, ep.57)
15.00 Surorile (s/r)
16.00 Guadalupe (s, ep. 162)
17.00 Viața noastră (s, ep. 25)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)
20.15 Celeste se întoarce (s, ep. 51)
21.00 Minciuna (s, ep. 11)
21.45 Surorile (s, ep. 76)
22.30 Around the World in 80 days

(f.a. SUA ’56)

Marți 6 aprilie
7.00 - 12.30 Filme șl seriale (reluări)
14.15 Marimar (s, ep. 58)
15.00 Surorile (s/r)
16.00 Guadalupe (s, ep.163)
17.00 Viața noastră (s, ep. 26)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)
20.15 Celeste se întoarce (s, ep. 52)
21.00 Minciuna (s, ep.12)
21.45 Surorile (s, ep. 77)
2.30 Around the World in 80 days

(f.a SUA '56, p. II)

Miercuri 7 aprilie
7.00 -12.30 Filme șl seriale (reluări)
14.15 Marimar (s, ep. 59)
15.00 Surorile (s/r)
16.00 Guadalupe (s, ep.164)
17.00 Viața noastră (s, ep. 27)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)
20.15 Celeste se întoarce (s, ep. 53)
21.00 Minciuna (s, ep. 13)
21.45 Surorile (s, ep. 78)
22.30 The tired hand (w. SUA ’71)

Joi 8 aprilie
7.00 - 12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Marimar (s, ep. 60)
15.00 Surorile (s/r)
16.00 Guadalupe (s, ep.165)
17.00 Viața noastră (s, ep.28)
18.00 Dragoste și putere (s, ep. 342)
18.45 înger sălbatic (s)
20.15 Celeste se întoarce (s, ep. 54) 
21.00 Minciuna (s, ep. 14)
21.45 Surorile (s, ep. 79)
22.30 Toți oamenii președintelui 

(thriller SUA 1976)

Vineri 9 aprilie
7.00 - 12.15 Filme și seriale (reluări)
14.15 Marimar (s, ep. 61)
15.00 Surorile (s/r)
16.00 Guadalupe (s, ep.166)
17.00 Viața noastră (s, ep. 29)
18.00 Dragoste și putere (s.i

ep. 343)
18.45 înger sălbatic (s)
20.15 Celeste se întoarce (s,

ep. 55)
21.00 Minciuna (s, ep.15)
21.45 Surorile (s, ep. 80)
22.30 Bijutlers du clair de 

lune (dramă Franța/ltalia 
1958)

Sâmbătă IO aprilie
7.00 - 12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Marimar (ep. 64)
15.15 Acasă la Constantin Bălăceanu Stolnici
16.00 Guadalupe (ep. 167)
17.00 Viața noastră (ep. 30)
17.50 Dragoste și putere (ep. 350)
18.40 Asta-i casa ta
18.45 înger sălbatic (ep. 18)
19.30 Căsuța poveștilor
20.15 Celeste se întoarce (ep. 56)
21.10 Minciuna (ep.16)
22.00 Fotbal Spania(d)
23.50 Slujba de înviere

Duminică 11 aprilie
7.00 -10.45 Filme și seriale (reluări)
13.00 Muzică populară
15.00 Hochei profesionist
16.00 Afară din joc
16.30 NBA Action
17.00 Fotbal II Calcio (d)
17.45 Gillette - lumea sportului
18.00 Fotbal II Calcio (d)
19.00 înger sălbatic (ep. 19)
19.45 Căsuța poveștilor
20.15 Fotbal: rezumat Bundesliga
20.30 Fotbal Spania (d)
22.30 Contele de Monte Cristo (f, Anglia, 

1975)

22.30 Bljoutler» du 
clair de lune

2300 Derrick

Luni 5 aprilie
10.00 Actualitatea Tele 7
12.00 Rendez-vous duminical (r)
14.05 Magazinul de sâmbătă seara (r)
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
17.25 Documentar
18.00 Actualitatea Tele 7
19.00 Documentar
19.25 Starsky și Hutch (s, ep. 40)
20.20 Telejurnal
21.00 Dintre sute de catarge
21.35 Pacific Drive (s, ep. 64)
23.35 Pacific Drive (s, ep. 65)

Marți 6 aprilie
10.00 Actualitatea Tele 7 
14.05 Cele două Diane (s) 
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
17.25 Documentar
18.00 Actualitatea Tele 7
18.10 Dinastia (s, ep. 121)
19.00 Documentar
19.25 Starsky și Hutch (s, ep. 41)
20.20 Telejurnal
21.00 Dintre sute de ziare
21.35 Pacific Drive (s) 
22.00 Cutia Pandorei
22.50 Derrick (s)

Miercuri 7 aprilie
7.00 Actualitatea Tele 7
10.15 Dintre sute de ziare (r)
11.00 Fotbal Rocar București-Midia Năvodari (d)
12.45 Cutia muzicală
13.20 Cutia Pandorei (r)
14.10 Cele două Diane (s)
16.35 O singură viață (s) 
18.00 Actualitatea Tele 7
18.10 Dinastia (s, ep. 122)
19.25 Starsky și Hutch (s, ep. 42)
20.20 Telejurnal
21.35 Pacific Drive (s)
22.00 Linia întâi
23.00 Lou Grant (s, ep. 13)

Joi 8 aprilie
7.00 Actualitatea Tele 7 
11.00 Mag. femeilor (r) 
12.00 Asalt MB (r)
12.45 Linia întâi (r) 
13.40 Drumuri printre amintiri

(r)
14.10 Cele două Diane (s) 
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
18.10 Dinastia (s, ep. 123)
19.25 Medici la datorie

(s)
20.20 Telejurnal
21.35 Pacific Drive (s) 
22.05 Cutia Pandorei 
23.00 Derrick (s)

Vineri 9 aprilie
7.00 Actualitatea Tele 7
11.00 Primul pas (r) 
12.00 Cutia Pandorei (r)
13.35 Derrick (r)
14.35 Pacific Drive (s/r)
16.35 O singură viață (s)
18.10 Dinastia (s, ep. 124)
19.25 Medici la datorie (s)
20.20 Telejurnal
21.35 Pacific Drive (s)
22.00 Reporter Tele 7
23.25 Misiune imposibilă (s) w

Sâmbătă IO aprilie
10.00 Automania
10.30 Pacific Drive (r)
11.00 Sportul Studențesc-Rulmentul Alexandria 

(fotbal)
12.45 Clipuri muzicale
13.00 Studioul Tudor Vornicu
17.00 Celebritate (ep. 76)
17.45 Omul și natura (ep. 7)
18.35 Dinastia (ep. 122)
19.25 Aventuri la Snowy River (ep. 19)
20.20 Telejurnal
20.45 Lumi paralele (ep. 28)
21.15 O familie regăsită (f, SUA, 1995)
22.45 Clipuri muzicale
23.00 Magazinul de sâmbătă seara

Duminică 11 aprilie
9.45 Clipuri muzicale
11.35 Omul și natura (do.)
12.30 Cântecul și casa lui 
13.00 Rendez-vous duminical
15.00 Drumuri printre rânduri
15.35 Cutia muzicală
16.05 Magazinul femeilor
17.00 Forța destinului
17.10 Celebritate (ep. 80) 
18.00 Lumi paralele (ep. 28/r)
18.30 Dinastia (ep. 126)
19.25 Aventuri la Snowy River (ep. 20)
20.20 Telejurnal
21.50 Pentru Dragostea Iul Aaron 
(SUA, 1994)
23.30 Pacific Drive (ep. 68)

Luni 5 aprilie
10.00 Cărările gloriei (f.a. SUA 1986)
11.45 Mesagerul stelar (SF. SUA ’97)
13.30 Braconierul (thriller SUA 1996)
15.15 Crimă la nr. 1600 (f.a SUA 1996)
17.00 Concert Rolling Stones
19.00 Măscăriciul (co. SUA 1997)
20.30 Cetățeanul X (dramă SUA 1995)
22.15 Buddy (f.a. SUA 1997)
23.45 Anaconda (thriller SUA 1997)

Marți 6 aprilie
10.00 Ultimul samaritean (f.a. SUA 1991)
11.45 Ace Ventura Detectivu’lu’ pește

(co. SUA ’94)
13.15 Totul despre sex (s)
13.45 Oțel albastru (dramă SUA '90)
15.30 Inimi furate (co. SUA ’96)
17.00 Calea spre extaz (f. er. SUA '97)
18.45 Până la capăt (co. SUA 1997)
20.30 Zeus și Roxanne (co. SUA 1996)
22.15 Batman și Robin (f.a. SUA 1997)

Miercuri 7 aprilie
10.00 Spectacolul (f. muz. SUA 1997)
11.30 Camioane ucigașe (horror SUA 1997)
13.15 Călătoria (aventuri SUA 1993)
15.00 Dragă, am micșorat copiii (s)
15.30 Ochiul divin
(f. dragoste SUA ’97)
17.00 Proprietăreasa
(f. dragoste SUA 1996)
19.00 Beverly Hills Ninja (co.

SUA 1997)
20.30 Valul ucigaș 
(thriller SUA 1995) 
22.30 Stargate: „Copiii zeilor" (s)
0.00 Angie (co. romantică SUA 1994)

Joi 8 aprilie
10.00 La înălțime (f.a SUA ’97)
11.45 Eliberați-I pe Willy 3 (f.a. SUA 1997)
13.15 Absent nemotlvat (f.a. SUA 1991)
14.45 Humoresque (f. dragoste SUA 1947)
16.45 Nu privi în urmă (thriller SUA 1996)
18.15 Celibatarii (co. SUA 1992)
20.00 Perversiunile științei (s)
20.30 Julian Po (dramă SUA 1997)
22.00 Nevastă de om bogat (thriller SUA 

1996)
Vineri 9 aprilie

10.00 Lama de oțel (dramă SUA ’87)
11.30 Heavy metal (f. muz. SUA 1981)
13.00 Lexx: „Planeta deșeurilor" (s, p. I)
13.45 Urmărire fierbinte (co. SUA 1987)
15.15 Clubul văduvelor (co. SUA ’93)
17.00 Tyson (f.a. SUA ’95)
18.45 Operațiunea Delta Force 2
(f.a. SUA 1997)
20.30 Robbersonii și poliția (co. SUA 1994)
22.00 Un bărbat multiplicat (co. SUA 1996)

Sâmbătă IO aprilie
10.00 Franklin: Grăbește-te, Franklin! (animație,

SUA 1998)
10.30 Războiul fiarelor; Puteri sporite (animație,

SUA 1997)
11.00 Dragă, am micșorat copiii!: Cowboyul 

Spațial
11.45 Zeus și Roxanne (comedie, SUA 1996)
13.30 Lexx: Planeta deșeurilor (sf., SUA 1998)
14.30 Morocănoșii (comedie, SUA 1993)
16.15 Freejck (sf., SUA 1992)
18.15 Rămășițele zilei (dramă, SUA 1993)
20.30 Misiune imposibilă (acțiune, thriller, 

SUA 1996)
22.30 Totul despre sex: Manechine și muritori 

de rând
23.00 Robin Hood, prințul hoților (acțiune, 

dragoste, SUA 1991)

Duminică 11 aprilie
10.00 Unde-s doi... (comedie romantică 

SUA 1995)
11.45 Braconierul (thriller, SUA 1996)
13.30 Doamna Winterbourne (comedie

romantică, SUA 1996)
15.15 Cauză dreaptă (suspans, SUA 1995)
17.00 Cum ți-e scris (comedie romantică SUA

1994)
18.45 Crimă la Nr. 1600 

(acțiune, SUA 1997)
20.30 Nouă luni 

(comedie, SUA 1995)
22.15 Fără apărare 

(dramă, suspans, SUA 
1996)
0.15 Băieți răi (comedie, 

SUA, 1995) 22.15 Fârâ apărare
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DIFICIL
eși era zi de martie 
fuiguia ușor când 

ne-am oprit ia Școala 
Generală Unirea. Gră
mada de lemne tăiate din 
curte contrasta cu frigul 
de pe holul clădirii, încălzit 
doar de glasuri de copii ce 
se auzeau dintr-o sală de 
clasă. împreună cu 
fotoreporterul nostru 
eram pe punctul de a 
părăsi școala spre a 
reveni în pauză, când, 
zărindu-ne pe geam, ne-a 
abordat dna învățătoare 
Elvira Ghebeș.

Dna Ghebeș lucrează 
în această școală din 
1990, la clasele l-IV, 
simultan. Altădată aici 
era școală cu clase I-Vlll, 
acum însă abia sunt 14 
elevi în ciclul primar. Ei 
vin din 3 sate, câte 2 km 
pe jos, indiferent de 
vreme, iar după ce 
primăvara se instalează 
definitiv părinții îi trimit 
după școală să aibă grijă 
de vaci. Deci temele 
trebuie foarte bine 
explicate la școală, mai 
ales problemele figurative 
de matematică de clasa a 
IV-a care sunt foarte 
grele. Dificultăți sunt și la 
alte materii, vocabularul 
acestor copii fiind mai 
sărac decât al celor de la 
orașe. De asemenea, e 
greu de lucrat cu clase în 
sistem simultan și pentru 
că "materia e foarte 
aglomerată". E adevărat 
că U se spune dascălilor 
că nu toate lecțiile sunt 
obligatorii, dar trebuie 
parcursă programa și e 
imposibil atunci de 
eliminat o lecție de 
ortografie ia clasa a H-a, 
de exemplu.

în ciuda acestor pro
bleme la verificările de la 
finele primului semestru 
elevii s-au prezentat bine, 
majoritatea obținând 
calificativele "bine" și 
"foarte bine". Rezultatele

E MAI
LA SAT
sunt cu atât mai meritorii 
cu cât de cei mai mulți 
părinții - în majoritate 
agricultori - n-au timp să 
se ocupe acasă, să le 
verifice modul de 
rezolvare a temelor. Nici 
mijloace materiale deo
sebite nu au acești copii, 
majoritatea rezumându- 
se la minimul posibil de 
rechizite întrucât doar 
părinții a 2-3 dintre ei 
lucrează, restul fiind în 
șomaj.

Dacă doamnei Elvira 
Ghebeș activitatea îi este 
îngreunată și de faptul că 
trebuie să facă naveta cu 
mașina personală, viața 
colegei sale Carmen 
Jurmoni este mai simplă 
din acest punct de 
vedere. Este localnică și 
suplinitoare în învăță
mânt, profesia sa fiind de 
inginer. A mai lucrat doi 
ani ca dascăl, iar în 
acesta este educatoarea 
grupei mixte în care sunt 
înscriși vreo 20 de copii. 
La ora când am stat de 
vorbă nu ajunseseră toți 
grădinașii, căci sosesc 
la grădiniță pe rând. 
Important este să învețe 
cele necesare viitoarei 
lor "meserii" de școlari 
iar pentru unii esențială 
este acomodarea cu 
colectivitatea (Mirciulică, 
mai nou la grădiniță, se 
ținea scai de doamna 
educatoare, orice în
cercare de a-l despărți 
de ea din partea co
legilor riscând să-l facă 
să plângă).

Copiii din Unirea sunt 
darnici să învețe, dar 
sunt mai puțin norocoși 
decât cei din orașe 
pentru că viața la țară e 
mai dură atât pentru ei 
cât și pentru doamnele 
care se ocupă de 
educația lor.

Viorica ROMAN

MEDICINALE
Ulei de usturoi. O căpățână mijlocie de 

usturoi se zdrobește și se pune cu un pahar 
de ulei nerafinat într-un borcan în frigider. în 
ziua următoare i se adaugă o linguriță de 
zeamă de lămâie și se amestecă bine. 
Timp de 1-3 luni, cu 30 de minute înainte de 
masă, de 3 ori pe zi, se ia câte o linguriță. 
Se face o pauză de o lună și se reia 
tratamentul, care este eficient în scleroze, 
spasme cardiace, astm, fiind un bun 
vasodilatator.

Ulei de mușețel. Se iau 2 linguri de flori 
de mușețel și se amestecă cu 1 lingură

Murioara Corobea din 
Boșorod își spală hainele 
prin metode tradiționale. 

Foto: Traian MÂNU

alcool. După câteva ore se adaugă 100 ml 
ulei de floarea soarelui și se pune 2-3 ore la 
foc în baie marină pentru a se evapora 
alcoolul, mestecându-se tot timpul. După 
răcire se strecoară, șe pune în sticluțe de 
culoare închisă și se păstrează la rece. Se 
consideră că este bun în orice afecțiune.

Ulei de liliac. într-o sticlă de culoare 
închisă se pun flori de liliac cu ulei de 
floarea soarelui fiert și răcit. Se lasă la 
macerat două săptămâni. Se folosește în 
tratarea arsurilor.

jerlia
Sunt două mii de ani de când L-au răstignit 
Și a murit pe cruce, lișus nevinovat;

1 treia zi dinjnoarte s-a-ntors pentru-a ne da 
Ierțaifyt /absolută a-ntâiului Păcat.

El s-a jertfit pe Sine.șiWndurat durerea. 
Batjocura și chinul aoar pentru a salva 
întreaga Omenire dexClipp-nfricoșată 
Când, rând pe rând, teu toții vom sta în fața Sa.

Dar nu vedem Lumina; suntem aproape orbi 
De-atâta timp e jertfaL. ia 
Fiindcă n-avem Creaintit

• noi n-o acceptăm... 
nici Milă, nici Iubire 

Și nici n-avem putere'Argen unchi să ne rugăm.
i

Trecem nepăsători ș efemeri prin viață, 
îstignim mereu;In ignoranța noastră LI ră

Și, totuși, EL ne iartăjsi p, 'ntru noi se roagă 
Să nu ne pedepseascitprea aspru Dumnezeu!

Liliana COSTAȘ

iiCând începe lucrul câmpului, /Centra

începe și naveta
“Bine este că mai avem unde lucra - 

afirma dna Alexandra Golea, contabilă la 
Cooperativa de consum din Buceș, 
introducând pe calculator datele 
contabile. Sunt perioade în care este 
necesar să lucrăm câte 8-10 ore pe zi, iar 
alte ori zi-lumină, chiar și sâmbăta și 
duminica, numai să meargă bine, să 
facem față concurenței.” Aveam ca 
interlocutor o femeie tânără și frumoasă, 
o brunetă cu chipul luminat de ochi verzi, 
strălucitori.

S-a angajat la cooperație în anul 1980, 
pe întâi aprilie, adică acum 19 ani, la puțin 
timp după absolvirea liceului teoretic din 
Abrud. De atunci, lucrează cu aceeași 
dăruire și pasiune, într-o atmosferă de 
bună înțelegere cu colega de birou, 
străduindu-se să mențină activitatea 
cooperativei pe o linie ascendentă. Este 
modestă, de fiecare dată punând 
rezultatele cooperativei pe seama 
celorlalți colegi, a personalului 
magazinelor, laolaltă reușind, în condiții 
de acerbă concurență, să atingă o cifră 
apreciabilă de afaceri. “Colaborez foarte 
bine cu colega mea, dna contabil șef 
Elena Boc, având amândouă experiență în 
acest domeniu. De altfel, am fost și 
vecine la După Piatră, localitatea în care 
m-am născut.”

în prezent dna Golea locuiește în Brad, 
unde are familia, făcând aproape zilnic 
naveta la Buceș. Când nu merge la Brad, 
rămâne în satul natal, la casa părinților. 
“Când începe munca la câmp, începe și 
naveta în sens opus, adică la După 
Piatră.” Părinții ei au o gospodărie mare, 
cu numeroase animale și păsări, teren 
pentru cereale și legume, iar ajutorul ei 
ori al soțului la lucru este oricând

binevenit, neavând alți frați ori surori.
De peste două decenii este căsătorită 

cu Vasile Golea. “Ne-am cunoscut aici, la 
Buceș, unde lucra și el și am hotărât să 
pornim laolaltă pe aceeași cărare a vieții, 
unindu-ne un frumos sentiment de 
dragoste - spunea dna Alexandra zâmbind 
unei duioase amintiri. A venit apoi pe 
lume, întregind și legând și mai mult 
familia, o fiică. Se numește Bianca, în 
prezent fiind studentă în anul III la 
Timișoara, Facultatea de Științe 
Economice. "în august '98 am avut și 
nunta fetei. Acum avem doi copii, Bianca 
căsătorindu-se cu Mihai, student și el în 
același centru universitar.” Citindu-ne 
mirarea de pe chip, intuindu-ne gândul, a 
intervenit: “Nu sunt chiar atât de tânără, 
am 42 de ani.” Dar și o imensă voință 
pentru a-și întreține locuința (treburile 
gospodărești le face seara, când ajunge 
de la serviciu), pentru a-și ajuta părinții. 
“Mai trebuie să vedem și de mama- 
soacră, care a rămas singură, la 
Hălmagiu” - a adăugat.

Am discutat apoi despre respectul 
datorat părinților, despre dragostea 
bunicilor pentru nepoată. “Eu am fost 
singură la părinți și, de când s-a născut 
Bianca, ei sunt trup și suflet pentru ea. Ne 
ajută cu tot ce pot și cu tot ce au”. Este în 
firea lucrurilor să se întâmple așa și tot 
în firea lucrurilor este să ne prețuim la 
rândul nostru părinții.” Iar Alexandra și 
Vasile Golea își respectă părinții, așa 
cum o face oricare bună familie cu 
credință în Dumnezeu, oricare familie 
care-și are rădăcinile la sat, implicându- 
se în întreaga muncă făcută în scopul 
menținerii unei frumoase gospodării.

Estera SÎNA

Credințe*
Lumânarea, pe care o ținem 

în mână în Noaptea învierii, se 
păstrează, ea având rolul să ne 
păzească de primejdii ca și 
tămâia sfințită de Paști.

Ea se aprinde peste an, în 
momentele de cumpănă ale 
familiei. Uneori se păstrează și 
7 ani, aprinzându-se împreună 
cu tămâia când există 
amenințarea grindinei.

Cojile ouălor sfințite se 
păstrează pentru a-i afuma cu 
ele pe bolnavii de friguri, de 
urechi, pe cei deocheați sau 
speri ați.

în dimineața de Paști toată 
lumea se spală cu apă proaspătă 
în care a fost pus un ou roșu și 
un bănuț de argint, ca oamenii să 
fie veseli și rumeni tot anul, să 
aibă noroc la bani. (V.R.)

în general este scundă, subțire, dar viguroasă în 
aceiași timp. Blândă și sensibilă, muncește toată viața 
din greu pentru a-și împlini visurile. Are o personalitate 
foarte puternică și este plină de ambiții personale ori în 
ceea ce-i privește familia. E un minunat sprijin pentru 
soțul ei, dacă acesta este un bărbat puternic și care 
știe ce vrea. Prin felul ei de a fi, adesea declanșează 
invidii și ~ gelozii.
Foarte CȚ1 mândră,
elegantă, l. y CrVldCl f' frumoasă, 
deschisă, a t mereu în
alertă, este ~ conștientă
de propria-i v/ILÎdU valoare și,
pentru că dă mult celor
lalți, pretinde mult de la aceștia. Este de o generozitate 
deosebită față de familie și prieteni și dorește să fie 
mereu în centrul atenției. Deschisă, fără complexe, 
bărbatul pe care-l iubește trebuie s-o domine și să fie 
viril. Nu mai puțin ade vărat e și faptul că atunci când se 
realizează acest tip de înțelegere, ea ajunge să-l 
controleze într-o oarecare măsură, dar asta nu 
stânjenește cu nimic admirația constantă pe care i-o 
poartă.

Romantică, fără prea mult simț gospodăresc, 
temperamentală, geloasă, bărbatul trebuie să aibă 
curaj și calități pe măsură pentru a face un cuplu bun cu 
această femeie energică.

H

mai

îȘi 
prin

cumtenin / 
încăperilor

Straturile subțiri de piatră de 
pe obiectele sanitare dispar 
ștergând locul cu un tampon (o 
periuță sau un burete) ușor 
umezit și apoi înmuiat în nisip 
fin amestecat cu săpun sau 
detergent sau în sare 
grunjoasă. Dacă depozitele de 
piatră sunt mai groase 
(învechite) se șterg mai întâi cu 
o bucată de piatră ponce, apoi 
se procedează la fel ca 
sus.

Aceleași obiecte 
recapătă strălucirea
ștergerea energică cu un. 
tampon pe care se pune sare 
de bucătărie grunjoasă și sodă 
calcinată ori sare de lămâie.

Când curățăm corpurile de 
iluminat, se recomandă 
întreruperea curentului electric 
de la tablou. Abajururile din 
sticlă se scot din locașurile lor 
și se spală într-un vas cu apă 
bine săpunită, folosind un 
burete, apoi se clătesc din 
abundență. Pentru a căpăta 
luciu, la ultima apă de clătit se 
va adăuga o lingură de oțet 
sau o lingură de sare de 
bucătărie ori spirt medicinal 
(1-2 linguri). Nu vor fi montate 
umede, căci există pericolul 
electrocutării sau scurt
circuitării.

După desprăfuirea tapiseriei 
de stofă (cu aspiratorul sau cu 
bătătorul de covoare ce se 
acoperă cu o cârpă umezită, 
bine stoarsă), se va șterge 
energic cu o perie înmuiată 
într-o soluție concentrată de 
detergent în apă caldă. Apoi 
se șterge de câteva ori cu o 
cârpă umezită în apă rece-, 
bine stoarsă.

O Miel la tavă. Ca să fie gustoasă și moale friptura de miel, carnea 
spălată (pulpele), condimentată cu piper, boia și sare (eventual împănată 
cu feliuțe de slănină și bucățele de usturoi) se prăjește în untură încinsă 
pe toate părțile, sub capac. Când zeama de pe ea a scăzut, se adaugă o 
ceașcă de apă fierbinte, se pune în cuptor la foc iute, cu ceapă și usturoi. 
Din când în când se stropește carnea cu sosul rezultat. Se poate adăuga 
și un pahar de vin alb, ca friptura să fie fragedă și gustoasă.

2 Pască cu brânză de vaci. Se prepară din aluat de cozonac. 
Tava poate fi rotundă sau dreptunghiulară; marginile foii trebuie să fie 
ridicate pe conturul tăvii (sau se poate aplica o “împletitură" pe margini). 
Umplutura 
multe feluri, 
dulce. Când se 
de vaci (500 g), 
prin sită și se 
ouă, o lingură de 
vârf de lingură de făină, zahăr după gust, stafide, o lingură de rom, un praf 
de sare, jumătate baton de vanilie, puțină coajă de lămâie rasă.

O ' Sosuri pentrjj ouăle de Paști. Ouăle de Paști sunt fierte tari. 
Ca să nu fie înecăcioase, ele se pot servi cu diverse sosuri. De pildă unul 
din maioneză și smântână la care adăugăm verdeață mărunt tocată 
(pătrunjel, mă^r, usturoi sau ceapă verde); sau din maioneză cu pastă de 
roșii și muștar; ori pur și simplu puțin ulei amestecat cu zeamă de lămâie, 
cu piper și sare după gust pus pe feliile de ou (mai ales pe gălbenuș). 
Preparate astfel ouăle sunt mai gustoase. Ele pot fi însă adăugate (rase) 
și într-o salată de crudități (ridichi, salată, ceapă și usturoi verde).

poate fi de mai 
sărată sau 
face cu brânză 
aceasta se dă 
amestecă cu 3 
smântână, un

%
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• Vând Opel Ascona C. 1.8

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan
2585 mp, Deva DN 7, lângă 
pompa de benzină Naghi & 
Oii, pfeț 9 DM/mp, negociabil. 
Tel. 059152039, 094619830. 
(9077)____________________

• Vând spațiu comercial VW 
Transporter, 8+1, dozator 
Fresco, 3 capete, cântar elec
tronic, tel. 240744, Orăștie. 
(9921)

• Vând loc pentru construcție 
casă, 2700 mp, cu livadă. 
Orăștie, str. Dealu Mic, nr. 131. 
(9933)

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

• Vând urgent casă cu gră
dină, curte, în Cristur. Tel. 
624685. (2478)

• Vând apartament 2 ca
mere, confort 1, etaj 1, balcon 
închis, Deva, casă, convenabil, 
Banpotoc. Tel. 215613, 092 
788365. (4118)

• Vând casă, 3 camere, 
anexe, un ha. pământ, acces 
DN 7, ocupabilă imediat. Tătă- 
răști, nr.126, corn. Burjuc. 
(4129)

• Vând apartament 2 
camere, etaj 1, zona pieței, 
Deva, apartament 2 camere 
etaj 2, central Simeria. Tel. 
260308, 15-18, 260305. 
(7789)

• Vând apartament Deva, 
casă Cristur. Tel. 227548, după 
ora 16. (2484)

• Vând casă Cîmpuri 
Surduc, nr.82, trei camere, 
anexe, grădină. Familia Roca 
Ana. (2483)

• Vând apartament, str. 
Minerului, 2 camere, deco
mandate, parter, canalizare 
separată, balcon închis, posi
bilități privatizare. Informații tel. 
622604, după ora 16. (4051)

• Vând camion Saviem 
basculabil, CI. Tel. 261365 
(8969)

• Vând ARO Diesel, cu 
camionetă. Tel. 227473, 
092411476. (4105)

• Vând minitractor 12 CP cu 
toate utilajele, producție româ
nească, SC SRL, obiective 
multiple - fără activitate înfiin
țată în 1995, teren agrement 
și grădinărit. Informații Bozeș 
114, corn. Geoagiu. (4108)

•Vând OltcitClub 12TRS, 
1994, verde metalizat, 30.000 
km, 2600 DM. Tel. 094 
515445. (4133)

• Vând VW LT 28, fabricație
1981, Diesel, stare excep
țională (dubiță), preț excelent. 
Tel. 233049. (4136)'________

• Vând Dacia 1310, stare 
foarte bună, vizibilă în fața 
magazinului Palia, Orăștie. 
Informații la chioșcul de ziare.

• Vând Raba carosată, 10 
tone, stare bună. Tel. 092/ 
772974 (9934)

• Cumpăr camion pentru 
extern, 7,5 tone, în rate. Tel. 
094/279573 (9935)

• Vând camion IFA Robur 
1987, 6 tone, 25 mc, prelată, 
CIVT, persoană fizică, 5000 
DM, negociabil. Tel/fax: 054/ 
242580 (9913) 

infecție, neînmatriculat. Orăș- 
tie, tel. 092/675081 (9936)

• Vând Renault 11 TXE, 
stare excepțională, CIVT, per
soană fizică, preț negociabil, 
tel/fax: 054/242580 (9913)

• Cumpăr celulare de
fecte, decodez și repar tele
foane celulare GSM. Tel. 094 
859958. (4102)___________

• Vând telefon mobil 
“Alcatel" și radiocasetofon 
auto Philips. Tel. 094 838948. 
(4127)

• Vând două vaci cu lapte și 
trei vițele. Romi Haida, Bră- 
nișca, sat Rovina. (4120)

• Vând două corpuri de 
bucătărie, unul fix și unul 
suspendat, noi. Tel. 222137.

• Vând televizor Sony 
Trinitron, stereo, diagonala 65, 
preț 2,5 milioane, negociabil. 
Tel.’215312. (2486)

• Vând combină Panasonic, 
digitală, 5 discuri, bonus 20 
discuri, preț 5 milioane ne
gociabil. Tel.'215312. (2485)

• Viagra, 120.000, spray 
contra ejaculării rapide, 
169.000, 01/6376273, 0927 
342628, 092/342629. (OP)

• Viagra, 100 mg, 180 000. 
01/6376273, 092/342628, 
092/342629. (OP)

• Vând cască coafor, Hune
doara, str. S.Bărnuțiu, 24, tel. 
718136 (9002) _________

• Ofertă unică! Praf în
ghețată, arome occiden
tale, prețuri minime, S.C. 
Mercurean SRL Orăștie, tel. 
247499 (9931)___________

• Vând telefon mobil Bosch, 
în garanție, tel. 092/405046, 
preț avantajos. (9932)

• Vând 50 de oi cu miei. Tel. 
730635, Batiz, nr. 105 (4214)

• Vând en-gros haine și 
mobilă second-hand, prețuri 
convenabile, tel. 094/279573 
(9935)

• Vând mașină injectat 
mase plastice, total auto
matizată TOSS (Cehia), 88 
grame, 7500 DM, negociabil. 
Tel/fax 054/242580 (9913)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat spațiu 
comercial, zona piață Simeria. 
Tel. 261035, după ora 16. 
(4116)

• Ofer pentru închiriere 
garsonieră în Deva. Tel. 
730190, 623910. (4119)

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

• Caut de închiriat gar
sonieră nemobilată sau una 
cameră la casă. Tel. 624576. 
(4104)

• Caut spațiu comecial 
pentru închiriat în Deva, pentru 
magazin de mobilă. Tel. 094/ 
279573 (9935)

OFERTE DE 
SERVICII

• Societate particulară de
construcții angajează urgent 
zidari. Tel. 216795, orele 7- 
15. (9099)________________

• Transport marfă cu dubiță 
de 1,5 tone, eventual închiriez 
unei firme. Tel. 223224. (4126)

• SC Beno Oii SRL Deva 
angajează vânzători stație. Tel. 
232551. (4124)

• Meditez limba germană. 
Tel. 227781 sau 233656. 
(4123)

• Angajăm agent comercial 
de sex feminin, vârsta 18-25 
ani, necăsătorită. Tel. 094 
168375. (4134)

• 800-1200 dolari, zu
gravi, faianțari, electricieni, 
constructori, Canada, ter
men lung. Tel. 01/8985819. 
(OP)____________________

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

• Companie construcții 
Canada angajează zidari, 
tâmplari, cazare, masă, 15 
dolari/oră. Tel. 01/8985819. 
(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. (3979)

• Societate comercială 
montează, rașchetează, pa- 
luxează parchet, montează 
gresie, faianță, tapetări și 
zugrăveli de orice fel. Tel. 
721346. (9007)

• Societate comercială an
gajează zidar finisor. Deva, str. 
Barițiu, nr. 23, tel. 216654. 
(4053)

• Notar public Opruța 
Tatiana anunță schimbarea 
sediului biroului notarial în 
Deva, b-dul luliu Maniu (fostul 
Lenin), bl.C.sc.A,parter, jud. 
Hunedoara,începând cu da
ta de 5 aprilie 1999. (4115)

PUBLICITATE

ANUNȚ IMPORTANT!r
1. în conformitate cu prevederile art.8 (3) din Legea 

finanțelor publice locale nr.189/1998 și a Legii bugetului 
de stat pe anul 1999, nr.36/1999, unitățile plătitoare și 
persoanele fizice care au reținut impozitul pe salarii din 
drepturile salariate în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare au obligația virării impozitului pe salarii 
la data plății salariului în contul bugetului județului.în 
cotă de 10% pentru lunile ianuarie, februarie și martie și 
în cotă de 15% pentru luna aprilie și lunile în continuare, 
pe anul 1999.

Contul Consiliului județean în care se virează im
pozitul pe salarii este 213202 la care se adaugă codul 
fiscal al unității plătitoare deschis la Trezoreria Deva.

în cazul neachitării la termen, potrivit legii, a cotelor 
din impozitul pe salarii cuvenit bugetului județului, se 
va proceda la aplicarea măsurilor de executare silită 
pentru încasarea sumelor cuvenite acestui buget și a 
majorărilor de întârziere prin aplicarea dispozițiilor 
legale.

ANUNȚ IMPORTANT!r
2. începând cu anul 1999, viza anuală a autorizațiilor 

de funcționare a activităților autorizate pe baza liberei 
inițiative în conformitate cu Decretul Lege nr.54/1990 se 
acordă de către Consiliul județean Hunedoara, care de 
altfel a eliberat autorizațiile.

Pentru acordarea vizei pe acest an, deținătorii auto
rizațiilor vor prezenta de la organele fiscale din teritoriu 
dovada achitării integrale a impozitelor și taxelor pe 
anul 1998, inclusiv restantele.
---------------— ------------- :------------------------------------------------ -

• Administratorul SC 
Agromec SA Hațeg, cu sediul 
în Hațeg, str. Progresului, nr. 
57, județul Hunedoara con
voacă adunarea generală a 
acționarilor la data de 
14.04.1999, la ora 10, la 
sediul societății, pentru toți 
acționarii înregistrați la data 
de 27 02 1998, cu urmă
toarea ordine zi: 1. Raportul 
de gestiune al administra
torului. 2. Analiza și aproba
rea bilanțului pe 1998 cu 
raportul comenzilor și a bilan
țului pe 1999. 3. Diverse. în 
cazul neîntrunirii cvorumului 
se convoacă a doua AGA la 
data de 15.04.1999, la 
aceeași oră, în același loc, cu 
aceeași ordine de zi. (9570)

• S.C. Agromec SA Hațeg 
anunță beneficiarii de pre
stări servicii la lucrări agricole 
și școlarizare rutieriști majo
rarea tarifelor de plată da
torită influenței majorării 
prețului la carburanți și lu- 
brifianți, începând cu data de 
01.03.1999. De asemenea 
societatea licitează în fiecare 
sâmbătă, ora 10, utilajele 
agricole propuse la vânzare 
și nelicitate. (9569)

• AJUTOARE PENTRU 
IUGOSLAVIA. începând cu 1 
aprilie 1999 la sediul PSM se 
colectează produse pentru a 
ajuta populația din Iugoslavia 
(ulei și zahăr)

PIERDERI

• Pierdut carnet de student 
pe numele Popa Adina Miha- 
ela, eliberat de Universitatea 
Ecologică Deva. Se declară 
nul. (4128)

• Pierdut certificat cod fiscal 
nr. R 2111293 aparținând SC 
Beno Oii SRL Deva. Se de
clară nul. (4125)

• Pierdut legitimație serviciu 
eliberată de Direcția de Tele
comunicații Deva pe numele 
Pienar Anca Maria. Se declară 
nulă. (4117)

• Pierdut certificat de înre
gistrare fiscală nr. 6368894, 
eliberat în 10 11 1994, pe 
numele Bugner Adriana. îl 
declar nul. (9571)

COMEMORĂRI

• In data de 6 aprilie 1999 
se împlinește un an de la 
trecerea în neființă a fiului 
drag, pădurar

IOAN ALMĂȘAN
Parastasul va avea loc în 

satul Zdrapți, sâmbătă, 3 
aprilie I999. Părinții Solomon 
și Maria cu lacrimi și durere 
nu te vor uita niciodată. 
Dumnezeu să te odihnească 
fiule iubit. (9052)

• Au trecut șapte ani de 
când ne-a părăsit dragul 
nostru tată și bunic

ing. IOAN IRIMIE
Parastasul de pomenire 

va avea loc în 3 aprilie 1999, 
ora 12, la cimitir.Odihnească- 
se în pace ! Cristinel și fa- 
milia. (4103)

• Cu aceeași profundă și 
iremediabilă durere, reamin
tim rudelor, colegelor și cole
gilor, tuturor prietenilor că azi, 1 
aprilie 1999, se împlinesc 10 
ani de la trecerea în eternitate 
a dragei noastre mame și soții

prof. DOMNICA SÎRBU 
căreia îi vom cinsti și păstra 
pentru totdeauna și cu cre
dință memoria, stima și res
pectul - întreaga ei ființă. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în liniște și pace! Mihai și loan 
Sîrbu.

STIMAȚI
AGRICULTORI CULTIVATORI de PORUMB

Vă oferim sămânță de hibrizi Kiskun
de calitate excepțională și la prețuri convenabile

Hibrizi Producții Hibrizi Producții
timpurii t/ha scmitimpurii l/ha
KISKUN 4230 10,1-1 1,0 KISKUN REINA 11,5-13,0
KISKUN 4255 10,7-12,0 KISKUN 4380 10,0-12,6
KISKUN 4297 10,7-12,0 KISKUN 4444 10,7-13,0
KISKUN 4344 9,9-12,8

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 ROMANIA
Oradea, Aleea Rogerius, nr.6/b, 

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

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

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

maximum 5 zile. 
Informații la telefon 

054/232946.

• în 8 aprilie se împlinesc 7 
ani de la decesul scumpului 
meu soț

SANDU SCHIRGER
Un pios omagiu, o lacrimă, 

o floare, pe mormântul lui trist. 
Sanda.(4121)

• Au trecut 6 luni de lacrimi 
și durere de când ne-a 
părăsit dragul nostru

MIHAI ALEXANDRU
RĂDIC

Parastasul de pomenire 
va avea loc sâmbătă, 3 aprilie 
1999, la Biserica din str. 
Dorobanți. Dumnezeu să te 
odihnească în pace suflet 
bun. Familia.

DECESE

• Soția, fiul și mama mul
țumesc tuturor celor care au 
fost alături de ei la marea 
durere pricinuită de pier
derea scumpului lor soț, tată 
și fiu

asistent IOAN ȚĂNDĂU
(4000)

• Familia Părău loan este 
alături de dna Viorica Țăndău 
și fiul ei la greaua încercare 
pricinuită de moartea fulge
rătoare a celui care a fost 

asistent IOAN ȚĂNDĂU
(4000)

...larâși scandal
La Petroșani s-a petrecut. 

De data asta, un tip din 
Drăgănești-Olt, locuind fără 
forme legale în municipiu, s-a 
pus pe scandal. într-un bar, el I- 
a agresat pe Carol Ciuraru, 
provocându-i leziuni ce au ne
cesitat 10 zile de îngrijiri me
dicale. Bunurile distruse au fost 
în acest caz de 250.000 de lei.



& Cuvântul liber 1 APRILIE 1999

I Ca in toată tara

Discuție cu 
dl Eugen Dragotâ, 

viceprimarul comunei Unirea

Plasată în sudul județului 
Hunedoara, pe străvechea ar
teră de comunicație între Tran
silvania și Oltenia, mărginită la 
est de Munții Șureanu, cu ves
titele cetăți de piatră, la vest de 
Masivul Retezat, cu cea mâi 
mare altitudine medie din în
tregul lanț al Carpaților româ-

Prin Valea Râu Bărbat, vale 
ce poartă numele voievodului 
Bărbat, fratele lui Litovoi (în 
amintirea locului unde a căzut 
în luptă cu regele magniar), se 
ajunge la cabana Baleia, si
tuată la cota 1410 m în Masivul 
Retezat. Așezările de la poa
lele Munților Retezat (Hobița,

ATRACȚII
TURISTICE LV PUI

Comuna Unirea. Viața și 
existența ei nu se deosebesc 
aproape sub nici un aspect 
de celelalte comune din Țara 
Hațegului. Dar să-i dăm 
cuvântul dlui Eugen Dragotă, 
viceprimarul localității, care 
ne-a spus:

- Unirea este alcătuită din 
5 sate și are cu ceva peste 
1000 de lo
cuitori. Cu 
ce probleme 
se confrun
tă în actuala 
perioadă de
tranziție deosebit de dificilă? 
Minele din zonă și-au oprit ac
tivitatea, așa că multi foști mi
neri au fost scoși în șomaj. Și 
unitățile din Hațeg și-au re
strâns producția. Șomajul a 
ajuns la 36%.

- Disponibilizații au pri
mit o grămadă de bani.

- Banii s-au cam dus, con
siliul local a întocmit documen
tația - pe care a trimis-o îm
preună cu hotărârea - pentru 
ca Unirea să fie declarată și 
ea localitate defavorizată. 
Dacă s-ar petrece astfel lu
crurile vor veni investitorii. 
Avem de unde să le punem la 
dispoziție și spații pentru a 
produce ceva.

- Sperați în obținerea 
acestui statut?

- Sperăm pentru că, 
după câte știm, Consiliul ju
dețean a aprobat documen
tația noastră.

9
- Există după câte știm 

niște fonduri pentru a le 
da de lucru celor disponi- 
bilizați.

- Da, prin programul 
PHARE. îi vom folosi la cură
țarea de pășuni, la repararea 
și construirea de trotuare, la 
alte obiective de interes public.

- Vor să facă așa ceva?
-Cei mai 

mulți dintre 
ei. Li se 
oferă o șan
să, o șansă 
de trai.

- Până acum ne-ați 
spus numai lucruri de na
tură să întristeze. Lucruri 
bune nu sunt la Unirea?

- Ba da. A apărut hotărâ
rea de Guvern pentru intro
ducerea gazului metan. S-au 
alcătuit comisii formate din ce
tățeni care să adune contri
buția ce trebuie s-o achite oa
menii. Se lucrează ia montarea 
unui cablu telefonic între 
Unirea și Hațeg ce va permite 
sporirea numărului de abonați. 
A început construcția unui pod 
de beton la Tuștea. Avem în 
comună în jur de 50 de trac
toare și oamenii își lucrează 
tot mai bine pământul.

- Au primit pământul în 
posesie?

- Au fost acordate 80 de 
titluri de proprietate în Unirea și 
40 în Crăguiș. lată câteva lu
cruri bune.

Traian BONDOR
____________ -1

nești, comuna Pui (menționată 
în scrierile vremii începând cu 
anul 1410) dispune de un real 
potențial turistic, istoric, na
tural, comercial, etnografic.

Prezența calcarelor în par
tea nord-estică (Federi, Fizești, 
Ohaba Ponor) a determinat 
apariția golurilor subterane și a 
văilor oarbe de suprafață, al
cătuind forme carstice deo
sebit de spectaculoase. Așe
zările de tip risipit din această 
zonă montană sunt atestate 
documentar începând cu anul 
1447, vechimea lor pierzându- 
se în negura vremurilor. în peș
terile de la Federi, Coasta Vacii 
și Ohaba Ponor s-au desco
perit vestigii ale omului paleo
litic. “Șura Mare" din Ohaba 
Ponor, peștera cu cel mai lung 
râu subteran din țară, se des
chide monumental la capătul 
din amonte al unei chei lungi 
de 600 m, sculptată în calcar 
de pârâul Ohaba. Peștera nu
mără peste 100.000 exemplare 
de lilieci în hibernare.

Șerel), numite în documente 
“vila libera", și-au menținut li
bertățile vechi mult timp în evul 
mediu.

Creația populară locală se 
exprimă în cele mai diverse do
menii, demonstrând vechimea 
culturii populare, continuitatea 
și perenitatea așezărilor pe 
aceste meleaguri. Necesitățile 
populației au menținut în stare 
de funcțiune văioaga (strămo
șul mașinii de spălat) și moara 
în satele Pui, Galați, Șerel - in
stalații hidrotehnice seculare, 
trepte între trecut, prezent și 
viitor.

Pe lângă atracțiile naturale, 
istorice și etnografice, comuna 
Pui dispune de posibilități de 
cazare și aprovizionare a tu
riștilor prin unitățile comerciale 
ale cooperației și particulare. 
Un week-end, o excursie, un 
concediu în comuna Pui, pentru 
reîmprospătarea puterii de 
muncă, devin astfel reale.

Virgi! BUTAȘ

r — ------------ —------------------------- — n
I Licitație publică j

BANCĂ ROMÂNĂ DE COMERȚ I
EXTERIOR - BANCOREX SĂ

Sucursala Deva
în scopul reînnoirii parcului auto, BANCOKEX SA I 

| scoate la. vânzare prin licitație cu strigare | 
I autoturismul marca OPEL ASTRA - an de fabricație . 

1994, înmatriculat sub nr. B-21-BCX.
• Valorificarea va avea loc pe ,,principiul văzut - | 

■ plăcut' la sediul Sucursalei BANCOREX DEVA in baza ■ 
* prețului de pornire specificat in Fișa Tehnică.

* Vizionarea autoturismului și procurarea Fișei I 
| Tehnice de prezentare se pot face la sediul I 
* Sucursalei DEVA prin grija Compartimentului . 
I Administrativ.

- * Licitația va avea loc în data de 03.04.1999. ora | 
■ IO.OO, la sediul vânzătorului.
* Relații suplimentare privind condițiile de parti- * 
| cipare la licitație se pot obține la sediul | 
■ Sucursalei BANCOREX DEVA, din str. 22 Decembrie 
J_BI. 7 și / sau la telefon 230183.
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De !a Filiala Hunedoara a Partidului Uniunea Democrat Creștină

în atenția proprietarilor de păduri
Informăm proprietarii de 

păduri că Guvernul României a 
emis Ordonanța nr. 96/1998 în 
care se precizează că pro
prietarii de păduri privat - parti
culare, precum și bisericile și 
școlile se pot constitui în aso
ciații care să organizeze sec
torul silvic privat pe cantoane, 
brigăzi și ocoale silvice proprii, 
putând să angajeze personal 
de pază și de specialitate.

Dacă ei nu se organizează, 
se pot da pădurile în adminis
trația RA Romsilva pe perioada

următorilor 60-100 ani. în anii 
când o parte din păduri au fost 
administrate în mod privat s-au 
demonstrat avantajele aplicării 
acestui sistem. Acum este mo
mentul când se poate ca fondul 
forestier aflat în proprietate pri
vată să fie mai bine gospodărit 
și administrat.

Pentru a clarifica unele pro
bleme legate de aspectele rela
tate, Filiala Hunedoara a Partidu
lui Uniunea Democrat Creștină 
organizează luni, 5 aprilie a.c., 
ora 10,00, la Casa de cultură din

Deva o consfătuire cu repre
zentanți din fiecare sat al jude
țului nostru. Din fiecare sat este 
invitată câte o delegație formată 
din câte un cetățean vârstnic, 
unul de la oraș care are pădure 
în sat, un reprezentant al con
siliului parohial, unul din partea 
școlii, dacă aceste instituții au 
avut păduri pe părți sau în com- 
posesorate, alegerea delegaților 
făcându-se în mod public. Adre
săm rugămintea posesorilor de 
păduri domiciliați la oraș ca de 
Sfintele Florii să revină la sate și

să sprijine acțiunea, intrarea la 
întâlnire făcându-se pe baza 
delegației obștii, simțindu-se i 
nevoia ca și transportul să fie 
asigurat.

Avem nădejdea că'acți- i 
unea noastră va reuși să-și 
atingă scopul. Stă în puterea și i 
răspunderea noastră ca satul 
să devină mai puternic eco
nomic, să ofere condiții pentru 
o viață demnă.

Petru MÂRZA, 
președintele Filialei 

Hunedoara a P.U.D.C.

DISTRIBUITORI ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA
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Deva
Stf. Libertății, Bl. I, Ap. 11

Tel: 054/234.552

FARMACIA VETERINARĂ 
Colan 

Complexul Stei 
Șos. Națională

FARMACIA VETERINARĂ 
Orăștie 

S.C. FANCO S.R.L 
Tel: 094/636430

S.C. ELECTRO UNIVERS S.R.L 
Slmeria

Sir. 1 Decembrie, Nr. 150 
Tel: 054/261.099 

Mobil: 094/507.642

FARMACIA VETERINARĂ 
Hațeg

S.C.MUJĂIVETFAM 
Tel:054/770.155

BaJa .
1

PRO tv Deva 
scoate la concurs un post de 

SECRETARĂ (asistent relații cu publicul).
Condiții: - experiență în domeniu:

- cunoștințe contabilitate primară;
- cunoștințe operare calculator;
- comunicabilitate;

CV-urile si recomandările pot ti primite /a sediul PRO TV 
Deva, P-ța Victoriei, nr. 2, clădirea IPH, etaj IV, până vineri, 2 
aprilie 1999.

Relații la telefon: 233662

S.C. SUINPROD S.A. 
ORĂ ȘTIE

cu sediul în str. Luncii, nr. 1 
CONVOACĂ

Adunarea Generală a Acționarilor, 
în data de 14.04.1999, ora 9,00, la Sala Astra din 

Orăștie, cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliului de Administrație.
2. Raportul Comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bilanțului pe anul 1998.
4. Aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 1999.
5. Alegerea Consiliului de Administrație.
6. Diverse.
în cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală 

a Acționarilor se va ține a doua zi, 15.04.1999, în 
același loc și la aceeași oră.

Relații suplimentare la tel. 241640.
V- - - - - - -  - _ _ _ _ _ _ _ _

S.C. COMBOR S.A. 
ORĂȘTIE 

cu sediul în str. Luncii, n:. 3

Adunarea Generală a Acționarilor, 
în data de 14.04.1999, ora 11,00, la Sala Astra din Orăștie, 

cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliului de Administrație.
2. Raportul Comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bilanțului pe anul 1998.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 1999.
5. Alegerea Consiliului de Administrație.
6. Diverse.
In cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a 

Acționarilor se va ține a doua zi, 15.04.1999, în același loc 
și la aceeași oră.

Relații suplimentare la tel. 054/ 242350.

SC SARGETIA FOREST SA
bEVA

Anunță că ADUNAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR, convocată pe data de 7.04.1999, 
se amână pentru data de 9.04.1999, conform art. 
118, alin. 3 din Legea nr. 31/ 90.

Ședința se va desfășura la sala mică a Casei de 
cultură Deva, ora 12,00, cu aceeași ordine de zi.

SC CAMASTAR COMPANY 
SRL Deva

cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 2 
________ (in clădirea Fundației pentru tineret), 
oferă persoanelor disponibilizate în baza Ordonanțelor 9 sau 22

Consultanță Gratuită 
pentru pornirea și dezvoltarea unei afaceri pe cont 

propriu
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