
Azi, 22 aprilie - Ziua Mondială a Pământului
Pământul, ca suport al existenței 

omului, al existenței florei și faunei, are 
și el o zi anume din an, începând din 

1970, respectiv 22 aprilie, care îi este special 
consacrată, deși situația actuală de pe planeta 
noastră ar necesita ca în toate zilele din an să se 
bucure de grija și atenția noastră pentru că fără 
el n-ar fi de conceput viața multor specii de plante 
și de animale.

Ca o imagine generală putem aminti faptul că în 
| ultimii aproape 50 de ani suprafața de pământ ce

— .  . 

y
revine pe locuitor s-a înjumătățit, de la 0,23 ha 
acum revenind numai 0,12 ha, datorită, pe de o 
parte creșterii numerice a populației, iar pe de alta, 
ocupării pământului cu diverse construcții, căi de 
comunicație ș.a. Să nu mai amintim că mare parte 
din terenuri sunt slab productive, degradate ca 
urmare a influenței unor factori distructivi, 
provocați uneori și de intervenția necugetată a 
omului, cum ar fi eroziunea, despăduririle abuzive, 
deșertificarea, alunecările de pământ și altele.

Referindu-ne la situația concretă din țara

noastră, este de reținut că nu ne putem permite 
nici un fel de risipă, de subestimare a acțiunilor 
menite să protejeze solul, de nesocotire a 
măsurilor pentru combaterea eroziunii,, a 
excesului de umiditate și a secetei. Ca dovadă, 
menționăm că în prezent în jur de 6,5 milioane ha 
sunt afectate de eroziune, alte 7 milioane suferă 
de secetă, circa 4,5 milioane au un grad de
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luliu Winkler - 
noul subprefect 

al județului 
Hunedoara

Prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 272 din 14 aprilie 1999, 
domnul luliu Winkler a fost numit în 
funcția de subprefect ai județului 
Hunedoara.

IAR CRESC 
PREȚURILE 

LA ENERGIE 
ELECTRICĂ

Prețurile și sistemul de 
tarifare la energie electrică vor 
fi modificate în următoarea 
perioadă, posibil de la 1 mai, 
din cauza devalorizării 
monedei naționale, a eliminării 
subvenției încrucișate, precum 
și a necesității introducerii 
unui sistem de tarif social care 
să protejeze consumatorii 
casnici care consumă sub 50 
KW lunar, a anunțat Radu 
Berceanu, ministrul Industriei 
și Comerțului.

Prețul la consumatorii 
casnici va ajunge de la circa 
40 dolari/MWh în prezent la 
45-50 dolari/MWh, iar la 
agenții economici la circa 30 
dolari/MWh, “un preț abso'ut 
competitiv cu țările din jur", a 
apreciat Berceanu Subvenția 
încrucișată va fi eliminată până 
la 1 septembrie. Decizia face 
parte din programul de 
guvernare și influențează și 
posibilitățile de restructurare și 
privatizare din domeniu, pentru 
că nici un investitor nu va 
prelua o distribuție de 
electricitate unde se aplică 
subvenția încrucișată, spune 
ministrul. Consumatorii casnici 
cu venituri reduse și care 
consumă puțin vor avea tarife 
mici chiar în lei. Modul exact de 
tarifare și de înregistrare a 
consumului trebuie puse la 
punct în perioada următoare.

Modificările de prețuri și 
de tarifare sunt valabile și 
pentru gazele naturale livrate 
de Romgaz

COTIDIAN INDEPENDENT

Județul 
Hunedoara

• In curând se vor pune 

în vânzare țigările “Car- 
pați" cu jtltru de cafea.
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Acordă dobânzi atractive 
la depozitele in lei 
persoanelor fizice!
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X la SO de zile - 64%
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Medicul de familie

“Oamenii din zonă au posibilități
modeste si trebuie

Dispensarul medical al comunei 
Ghelar funcționează de câțiva 
ani în clădirea fostului spital, acolo 

unde își are sediul și cel de 
întreprindere. Doctorul Ștefan 
Zăinescu, ajutat de asistenta Carmen 
Scrob, abia pridideau cu consultațiile 
pacienților aflați în număr destul de 
mare în sala de așteptare, iar în altă 
sală asistenta Geanina Georgesc (de 
la Dispensarul de întreprindere) 
controla tensiunea arterială la 
solicitarea câtorva vârstnici, medicul 
Delia Grigorescu fiind de serviciu 
dupa-amiaza.

Am profitat de o “fereastră” pentru 
a purta un dialog cu dr. Zăinescu, medic 
de medicină generală - pediatrie, în 
prezent medic de familie.

- Die doctor, funcționează aici un 
Centru de Sănătate, așa cum 
“informează” titlul înscris deasupra 
ușii de la intrare?

- Așa a fost conceput cu câțiva ani în 
urmă (prin ’90 - ’92), dar fără 
personalitate juridică din păcate. Acest 
lucru ne-a costat mult, pentru că puteam 
face, prin efortul conjugat al celor trei 
medici care erau aici, multe lucruri bune 
(al treilea medic fiind dr. Vlad care a 
plecat în Canada în noiembrie ’98).

Aproximativ 3000 de persoane din 
Ghelar, plus populația din Bunila, 
Govăjdia și Plop, apelează la medicii

9
celor două dispensare. Notăm că s-a 
primit aici, prin Banca Mondială, în 
colaborare cu Ministerul Sănătății, 
aparatură medicală de prim rang 
(aparatură de radiologie, analizoare 
biochimice pentru laborator, 
defibrilator, electrocardiograf). “O 
parte, atât cât ne-a permis competența 
noastră, au fost folosite - afirma dr.

ajutați”
Zăinescu. Colaborarea cu Spitalul 
Hunedoara este foarte bună, în sensul 
ajutorului profesional de care 
beneficiem și al sprijinului promis 
pentru căpătarea personalității 
juridice.”

Cu toate că, începând cu luna aprilie 
a acestui an, doctorul Ștefan Zăinescu 
este pensionar, își continuă activitatea 
profesionala, având aprobarea în acest 
sens a consiliului de administrație al 
Spitalului Hunedoara. Are înscrise pe 
lista medicului de familie circa 2000 - 
2500 de persoane de cele mai diferite 
vârste. In timpul iernii consulta între 50 
-55 de bolnavi zilnic, în prezent numărul 
acestora fiind de 25-28. Cum afirma, 
colaborarea cu dna dr. Delia Grigorescu, 
care este și consilier cu probleme de 
sănătate, este foarte bună.

Sunt scrise rețete pentru 
medicamente compensate și gratuite, 
cu atât mai mult cu cât farmacia din 
comună le onorează, fiind unitate de 
stat. “Aici este o populație cu o putere 
de cumpărare limitată, oamenii au 
posibilități modeste și trebuie ajutați 
foarte mult” - spunea interlocutorul, 
cu siguranța celui care lucrează aici de 
35 de ani și-i cunoaște pe fiecare de la

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 2)

Avioanele 
NATO ne 

survolează 
pe timp 

nelimitat
Precedată de întâlnirea 

președintelui Constan- 
tmescu cu liderii partidelor 
politice, ședința Consi
liului Suprem de Apărare a 
Tării (CSA T) care a avut ioc 
marți a hotărât să acorde 
drept de survol, in spațiu! 
aerian a! României, pentru 
avioanele NATO care au 
de îndeplinit o misiune de 
“pace" în Balcani. în 
aceeași zi, Guvernul 
României, întrunit în 
ședință extraordinară, a 
decis, la rândul său, să 
pună la dispoziția forțelor 
a ha te ale Atlanticului de 
Nord spațiu! aerian pe 
timp nelimitat, nepunân- 
du-se în nici un caz sub 
semnul intrebării securi
tatea și suveranitatea țări 
noastre, ieri, cum s-a 
convenit la ședința CSAT 
s-a supus dezbaterii 
Parlamentului aprobarea 
cererii NA TO de a survola 
cu avioanele sale spațiu! 
României. Purtătorul de 
cuvânt ai Alianței a salutat 
decizia adoptată de către 
CSA T și de către guvern

Opiniile liderilor parti
delor politice, exprimate 
după întâlnirea de ia 
Cotroceni, au fost, cum 
era de așteptat, de nuanțe 
diferite. în vreme ce 
partidele din coaliția 
guvernamentală Și-au 
exprimat fără rezerve 
susținerea cererii Alianței, 
din partea opoziției există 
o serie de rezerve, 
insistând să obținem ce! 
puțin niște garanții 
suplimentare in legătură 
cu eventuala primire a țării 
noastre in NATO, cu 
compensarea unor

Nicoiae TÎRCOB
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Un program care numai 
tinerilor nu le va folosi

Prin Legea 152/1998 a fost 
înființată Agenția Națională 
pentru Locuințe - ÂNL - 
organism guvernamental ce are 
ca principal obiectiv atragerea 
de fonduri pentru construcția de 
locuințe care să satisfacă 
cererea de credite pe termen 
mediu și lung. Creditarea solici
tatorilor se va face cu garan
tarea creditului prin ipotecarea 
locuinței, a cărei construcție a 
fost astfel finanțată.

în intențiile inițiatorului legii - 
Ministerul Lucrărilor Publice și 
Amenajarea Teritoriului - MLPAT 
- pe prim plan se situa 
satisfacerea trebuințelor de 
locuință ale familiilor tinere, 
cererile de acest fel ale 
respectivei categorii de

populație numărându-se cu miile 
în fiecare județ.

Lăudabilă intenția. Recent 
MLPAT a elaborat un pachet de 
programe privind relansarea

In construcția I 
de locuințe J

construcției de locuințe.
Potrivit programelor MLPAT, 

cu firmele agreate pentru a 
construi locuințe creditate în 
baza legii, ANL ar urma să 
încheie contracte la prețuri 
ferme, care să-l oblige pe 
antreprenor să realizeze și să 
predea la cheie locuința 
contractată în maximum 9 luni.

Corect și civilizat veți 
spune. Și așa este. Cât îi va 
ajuta însă pe tinerii care și-au 
întemeiat de curând o familie 
această formă de creditare?

S-au elaborat, prin 
programele amintite, variante și 
scheme de cost. Potrivit 
acestora, după constituirea de 
către solicitant a unui avans 
de 20 la sută din valoarea 
locuinței contractate, după 
primirea acesteia la cheie, ar 
urma rambursarea creditului în 
rate lunare, timp de 20 sau 25 
de ani. Varianta cea mai 
acceptabilă pentru o familie 
tânără care își dorește 2 copii

ion CiOCLEÎ
(Continuare în pag. 2)

S-a înființat serviciul
f

pentru minori delincvenți
Ordonanța 26 din 1997 

prevede, pe lângă măsurile de 
protecție pentru copilul aflat în 
dificultate, și unele educative. 
Aceste ultime măsuri privesc o 
anumită categorie de copii, 
respectiv pe cei care săvârșesc 
fapte penale dar nu răspund penal 
pentru că au vârsta sub 14 ani sau 
pe cei între 14-16 ani, cu 
delincvențe, dacă se constată că 
au făcut faptele discernământ. 
Dosarele acestor copii nu se trimit 
în instanță, ci este sesizată 
Direcția de Protecție a Drepturilor 
Copilului, în cadrul căreia s-a 
înființat recent Serviciul pentru 
minori delincvenți.

Dna Floare Sav, directorul 
direcției, spune că serviciul ar fi 
trebuit înființat încă de anul trecut, 
de când au început să primească 
sesizări de la parchete despre 
copiii străzii, despre cei cu 
comportament deviant. O 
evidență a acestor cazuri s-a 
făcut de la începutul acestui an, 
deși oficial serviciul și-a intrat în 
drepturi de aproximativ o lună. 
La serviciul condus de psiholog 
Amalia Cazan s-au înregistrat - 
la sesizarea parchetului, 
părinților sau școlii - aproximativ 
80 de cazuri de copii care au 
furat, au fost complici la furt sau 
au comis alte fapte grave. în

multe dintre ele copiii au fost 
cercetați de poliție, dar 
parchetele i-au scos de sub 
urmărire trimițând cazurile 
serviciului care ia legătura cu 
copilul, cu familia, cu 
autoritatea tutelară. După 
investigațiile de rigoare sunt 
prezentate cazurile Comisiei 
Județene pentru Protecția 
Drepturilor Copilului care se 
întrunește săptămânal (deși 
legal ar fi obligată s-o facă 
doar lunar) și stabilește

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)
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Avioanele NATO ne 
survolează

(Urmare din pag 1)

pierderi cauzate României ca 
urmare a intervenției militare 
din Iugoslavia. Au fost și 
păreri mai radicale, cum este 
de pildă cea exprimată de 
către liderul PUNR, potrivit 
căreia noi nu avem nici un 
interes să ne amestecăm în 
război, nici măcar prin 
acceptarea survolului,
aceasta însemnând
încălcarea Tratatului de bună 
vecinătate încheiat cu 
Iugoslavia.

In vreme ce cei peste 
600.000 de refugiați din 
Kosovo creează multe 
probleme și se cere 
suplimentarea bugetului 
pentru continuarea
operațiunilor NA TO cu circa 
6 miliarde dolari, Alianța 
spune că până acum în 
bilanțul războiului s-a 
contabilizat distrugerea unei 
pătrimi din rezervele de

Azi, 22 aprilie - Ziua 
Mondială a Pământului

(Urmare din pag. 1)

fertilitate redusă, lipsindu-le 
diverse elemente nutritive, pe 
2,3 milioane ha solurile au 
reacție acidă. în unele cazuri 
acești factori de influență au 
efect cumulat.

Potrivit studiilor de 
specialitate, ca urmare a 
procesului de eroziune, anual 
se pierd în jur de 160 milioane 
de tone de sol fertil. La rândul 
lor inundațiile cuprind milioane 
de ha terenuri din luncile 
râurilor, nedând nici o siguranță 
recoltei din aceste zone, în 
ultima vreme neglijându-se 
complet realizarea unor lucrări 
de anvergură pentru stăvilirea 
revărsării apelor și pentru a 
înlătura compromiterea recoltei.

\Z / Joi
22 aprilie

1 TVK1
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța din 
prerie (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Tribuna 
partidelor parlamentare
15.30 Conviețuiri (mag.)
16.30 Donald Rățoiul (d.a) 
17.00 Timpul Europei 17.30 
Familia Simpson (s, ep. 44)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 
442) 19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 Moli 
Flanders (s, ep. 2) 21.50 
Reflecții rutiere 23.05 
Jurnalul de noapte. Sport

TVR 2
8.00-11.15 Reluări 

programe 13.05 Rebelul (s, 
ep. 33) 14.00 Emisiune în 
limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15 35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 

petrol ale Iugoslaviei și 
jumătate din forța militară 
de aviație, ia care se 
adaugă pierderile de vieți 
omenești și marile pagube 
aduse economiei, care nici 
ele nu pot fi câtuși de 
puțin ignorate. Acum, cu 
tot mai multă insistență se 
vorbește despre instituirea 
unei blocade petroliere 
asupra Iugoslaviei și 
despre o invazie terestră.

întâmplarea a făcut că 
de curând la Denver, în 
statul Colorado, niște copii 
au omorât cu arme 25 de 
elevi ai unei școli, act față 
de care Clinton a luat 
poziție fermă spunând că 
pentru exprimarea oricăror 
nemulțumiri trebuie
folosite cuvintele nu 
gloanțele. Oare această 
măsură nu poate să fie 
valabilă și față de 
atrocitățile săvârșite de 
NATO în Iugoslavia?

Dacă la toate cele prezentate 
se mai ia în calcul și poluarea 
solului prin depunerile masive 
de cenuși în zonele 
industriale, scurgerile de 
petrol și depozitarea 
diverselor reziduuri, ne putem 
forma o imagine cât de cât 
clară asupra nevoii de a 
susține, poate chiar și printr- 
un program național de durată, 
măsurile menite să asigure 
păstrarea sănătății pământului 

cea mai însemnată 
moștenire pe care o avem și 
pe care s-o transmitem 
nealterată urmașilor noștri. 
Asemenea acțiuni
ameliorative ar trebui, evident, 
să se desfășoare la scară 
planetară dacă dorim cu 
adevărat binele omenirii.

Grecia (s, ep. 14) 16.50 Santa 
Barbara (s, ep. 834) 18.00 
Castele celebre (do) 18.55 
Filmele săptămânii 19.10 
Față în față cu autorul 20.10 
Căsuța din prerie (s) 21.20 
Ultimul tren (em. economică) 
22.00 Baschet Turneul,,Final 
Four” 23.30 Fotbal 
Rezumatele semifinalelor 
Ligii Camp. UEFA (retur)

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Un pontif la București (do) 
12.00 Un act de voință (s, ep. 
4) 13.00 Știrile amiezii 13.15 
Esmeralda (s, ep.26) 14.00 
Foișorul de foc (talkshow) 
15.00 Trei destine (s,ep. 129)
16.10 Ape liniștite (s, ep. 30) 
17.00 Știri 17.25 Camila (s, 
ep. 33, 34) 19.00 Observator 
20.00 Sport sângeros IV (f.a. 
SUA 1998) 21.30 Obsesii 
virtuale (s, ultima parte) 22.15

“Oamenii din 
zonă au 

posibilități...”
(Urmare din pag. 1)

bunic la nepot, ca și 
afecțiunile de care suferă.

Cum ne spunea dl doctor, 
acest centru ar putea să 
funcționeze prin prisma 
eficienței cerute, în sensul că 
ar putea deservi, de comun 
acord cu primarul comunei și 
consilierul cu probleme de 
sănătate, comunele Toplița, 
Lunca Cernii și Bunila, aflate 
la distanțe apreciabile. “Ar 
trebui să se dea această 
personalitate juridică, prin 
oficializarea unor medici 
specialiști - de laborator și de 
medicină internă - pentru a 
funcționa aici.”

Alte două mari probleme 
sunt: aceea a alimentării 
constante cu apă și energie 
electrică a localității și, deci, 
a sediului dispensarelor, în 
suferință acum din pricina 
lipsei banilor pentru investiții 
la nivelul comunei, cât și a 
unei ambulanțe proprii a 
acestui centru de sănătate.

V ----- -----

S-a înființat serviciul 
pentru minori deiincvenți

(Urmare din pag. 1)

măsurile educative aplicate, în funcție de gravitatea faptelor.
Erau soluționate 45 de cazuri, dintre care două treimi primiseră 

ca măsură educativă ,,mustrare", cealaltă treime ,,libertate 
supravegheată"-în familia naturală, într-o familie substitutivă sau 
într-un centru de plasament (casă de copii). Doar în 3 situații s-a 
dispus,,internarea într-un centru de reeducare”. Cea de-a patra 
măsură educativă prevăzută legal este,,internarea într-o instituție 
medical-educativă”, pentru copiii și adolescenții care săvârșesc 
faptele fără discernământ. Toate măsurile educative aplicate de 
comisie sunt pe o perioadă de un an, timp în care lucrătoarele 
serviciului-Alina Costa, sociolog, și Gabriela Mocanu, studentă, 
împreună cu șefa lor- fac vizite periodice acestor copii, pentru a 
urmări evoluția lor.

Din discuțiile cu membrele serviciului s-au mai desprins câteva 
aspecte semnificative: cele mai multe cazuri sunt din Valea Jiului 
și din Hunedoara; cauzele principale ale devierilor 
comportamentale ale acestor minori sunt sociale (sărăcia tot mai 
accentuată, generată de șomajul ridicat din județ) și morale 
(datorate alcoolismului, lipsei de educație și de credință din 
familiile respective). Dra Cazan aprecia că pentru fiecare 
intervenție costurile sunt mari și nu sunt acoperite de la buget 
pentru a se asigura calitatea necesară. Dar în timp aceste costuri 
vor crește, deci nu trebuie amânată rezolvarea acestor probleme. 
Este bine că acest serviciu s-a înființat, pentru că în multe cazuri 
copiii aflați la prima abatere pot fi recuperați de familii pentru a nu 
cădea în recidivă. De asemenea, ar fi bine dacă se va face prevenție 
în privința delincvenței în școli și familii.

Observator 22.45 Tucă 
Show

. PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 
Enemies: A Love Story (f/r)
12.35 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. 123) 21.30 Mercenarii 
(s, ep. 13) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.30 Prietenii tăi (s, ep. 
30)

ACA^A
7.00-12.30 Seriale și filme 

(reluări) 14.15 Marimar (s)

Un program...
(Urmare din pag. 1)

(corespunzând tendințelor demografice majoritare în familiile 
cetățenilor din România) este apartamentul cu 3 camere, în 
bloc. Costul acestuia este estimat la 240 de milioane de lei în 
prețuri 1999. Ca să-l poată contracta, familia tânără va 
trebui să constituie un avans de 48 de milioane de lei. Să 
admitem că prin efort propriu și cu ajutorul părinților a 
constituit acel avans, deși efortul acesta înseamnă 
depunerea în cont a câte un milion de lei lună de lună timp de 
patru ani. De aici însă urmează nu greul ci insuportabilul. 
Dacă solicitantul de credit prin ANL optează pentru achitarea 
acestuia în 20 de ani, în rate egale, la o dobândă de pornire 
de 50 la sută pe an, rata lunară care va trebui s-o achite va 
fi de 3,8 milioane de lei. Locuința îl va costa în final 912 
milioane de lei. Sigur, una înseamnă suma aceasta în 1999 și 
alta va însemna în 2020. întrebarea este care familie tânără 
poate suporta în următorii 5 ani (presupunând că are surse 
sigure de venit) o rată lunară de 3,8 milioane? Ca să poată 
trăi decent cu doi copii îi vor mai trebui lunar cel puțin încă pe 
atât. Care este agentul economic sau instituția bugetară 
capabile să asigure un venit net din salariu de 7,6 milioane 
de lei lunar? Așa-i că am intrat în domeniul utopiei?

Există și varianta favorizatoarejn care dobânda la 
pornire este de doar 25 la sută pe an. în această variantă în 
final locuința dorită va costa 600 de milioane de lei. în varianta 
aceasta, contractantul de locuință va trebui să suporte o rată 
lunară de 2,5 milioane de lei. Să admitem că e suportabil, 
dacă ambii soți lucrează, realizează un venit net sigur, 
cumulat de 5 milioane de lei și-i mai ajută și părinții. Creditele 
se vor derula însă prin bănci și cunoscut fiind 
harpagonismul funciar al bancherilor ne îndoim că vreo 
bancă se va angaja să deruleze finanțarea la această 
dobândă.

Care va fi în România anul în care o familie tânără va 
realiza un venit net sigur de 7,6 milioane sau chiar de 5 
milioane de lei pe lună? Numai Dumnezeu știe pentru că 
guvernanții noștri par a-și fi pierdut busola. Până atunci, 
locuința de trei camere va rămâne un vis frumos pentru 
orice familie tânără modestă.

15.00 Surorile (s/r) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00 Viața 
noastră (s) 17.50 Dragoste 
și putere (s) 18.45 înger 
sălbatic (s) 19.30 Căsuța 
poveștilor; Flipper (s) 20.15 
Celeste se întoarce (s) 21.00 
Minciuna (s) 21.45 Surorile 
(s) 22.45 Big Jim McLaine

PRIMA TV

7.00 Ultima ediție (r) 9.00 
Prima oră 12.00 în căutarea 
dreptății (s) 13.00 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s) 16.00 Tia și 
Tamera (s) 16.30 Malcolm și 
Eddie (s) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri
18.50 Real TV 19.00 
Detectivi de elită (s) 20.00 
Camera ascunsă (div.)
20.30 Cel mai bun dintre cei 
mai buni II (f.a. SUA 1993) 
22.00 Frasier (s, ep. 39)
22.30 Știri

*£ “PATRIA” - DEVA: 
Babe - Noile aventuri ale lui 
Babe în oraș (23-26); Lanțul 
crimei (27-29);

V “FLACĂRA” 
HUNEDOARA: Armă mortală 
4 (23-26); Babe - Noile 
aventuri ale lui Babe în 
ora^(27-29);

îtf “PARÂNG”
PETROȘANI: Copland (23- 
26); Masca lui Zorro (27- 
29);_

“CULTURAL” 
LUPENI: Psycho (23-26); 
Copland (27-29);

<2 “DACIA” HAȚEG: 
Prințul Egiptului (23-26); O 
viață mai puțin obișnuită 

“ZARAND”BRAD: 
Aventuri la firul ierbii (23- 

odzila (27-29);
“PATRIA”

ORĂȘTIE: Negociatorul (23- 
26); Impact nimicitor (27- 
291.

» i 11 a n a r a n i i i »»

VULCAN: Mary cea cu 
vino’ncoa (23-25).

HB®
10.00 Adorîncumăturile (co. 

SUA ’94) 12.00 Jerry Maguire 
(co. SUA 1996) 14.15 Franklin 
(d.a) 14.45 Urmărirea (f.a 
SUA 1997) 16.15 După 
miezul nopții (thriller SUA 
1992) 18.00 Freejack (SF 
SUA 1992) 20.00 Foamea (s)
20.30 Pasiune incendiară 
(co. SUA 1991) 22.15 Asalt 
strategic (f.a. SUA 1998)
23.45 Rămășițele zilei 
(dramă SUA 1993)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
-10.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.30-18.00 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare intervenite 
în programele posturilor TV.

nemeșe*?
Joi, 22 aprilie

O BERBEC
Vă schimbați tactica și 

sunteți în stare să fiți 
credincioși pentru a Dăstra 
relația pe care o aveți. Fiți 
mai comunicativi în relația cu 
partenerul.

O TAUR
V-ați implicat în prea multe 

relații și veți încurca ițele. Să 
nu vă mirați dacă secretul 
vă va fi divulgat. Trebuia să 
prevedeți aceasta de când 
ați început jocul dublu.

O GEMENI
Zilele acestea nu vă prea 

urmărește norocul și trebuie 
să munciți mai mult decât altă 
dată. Uneori vă lansați în 
cheltuieli care vă depășesc 
posibilitățile. Atenție, acest fel 
de viață este foarte 
costisitor.

3 RAC
Vi se pot împotmoli 

afacerile, iar inamicii vă 
creează tot- mai multe 
probleme. Evitați disputele 
fără sens pentru a nu 
înmulți numărul celor cu care 
v-ați certat. Starea 
tensionată în care vă aflați 
umbrește și relația cu 
partenerul.

O LEU
Prudență în privința 

afacerilor financiare, mai ales 
pentru cei din primul decan. 
Deciziile necugetate pot 
atrage după sine greșeli 
grave.

3 FECIOARĂ
Ambianța la serviciu nu 

este plăcută și aceasta 
datorită dv. Așteptați o 
perioadă mai favorabilă 
pentru a vă rezolva 
problemele materiale. Nu 
întrerupeți puntea de 
legătură cu prietenii, căci va 
trebui să vă întoarceți la ei 
curând.

Z BALANȚĂ
Nu vă speriați de 

schimbări, fiți pe fază căci o 
dată aveți probleme în 
dragoste, o dată în afaceri, 
după aceea cu sănătatea și 
cu prietenii.

O SCORPION
Starea materială se 

îmbunătățește, vă veți realiza 
un mare vis. în viața 
particulară este liniște și e 
momentul să profitați.

O SĂGETĂTOR
Nu este oportună 

orientarea dv după propriile 
principii. Solicitați sfaturi 
colegilor mai în vârstă, 
inclusiv în domeniul financiar. 
Apelați la cunoștințele sau 
rudele din Taur și Fecioară.

2 CAPRICORN
Vă este greu să vă 

concentrați asupra activității, 
lucru de care pot profita 
câțiva colegi. Atenție pe ce 
vă puneți semnătura!

O VĂRSĂTOR
Poate veți găsi idealul în 

partenerul dv dintotdeauna. 
Totuși există puțină tensiune 
în legătura dv., dar este 
trecătoare.

O PEȘTI
Deși inima vă trage spre 

casă, s-ar putea să vă lăsați 
impresionați de vorbele 
măgulitoare ale cuiva. Vraja 
nu va fi de lungă durată și 
probabil dv. veți iniția 
despărțirea, ceea ce vă va 
salva de dezamăgiri.

negescep
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“Situația noastră> 

depinde de cea a
combinatului”

uLucrări în bătaie de joc la castel"

Grupul de Cantine și 
Gospodărie Anexă al SC Si
derurgica SA a fost și rămâne o 
componentă vitală în cadrul 
activității combinatului. „Pentru a 
munci eficient, oamenilor trebuie 
să li se asigure o alimentație 
bună, să meargă sătui la 
serviciu”', spune dl director ec. 
Alexandru Berghian. Grupul are 
mai multe compartimente, dintre 
ele remarcându-se cantina- 
restaurant, ferma de animale, 
sera de legume etc.; în total aici 
lucrează aproape 200 de 
oameni. Din păcate, situația 
incertă în care se află întreaga 
siderurgie hunedoreană 
afectează în mod inevitabil și 
activitatea grupului. Conform 
strategiilor de restructurare 
vehiculate în ultimul timp - deși 
nu este încă foarte sigur - so
cietatea se va desprinde din 
Siderurgica și se va constitui ca 
o societate de sine stătătoare, 
activitatea de bază urmând să 
rămână în continuare aceea de 
asigurare a hranei salariaților 

t combinatului. „Oricum ar fi,
X

Disponibilizările de' 
personal din unitățile 
economice de pe raza 

municipiului Hunedoara, 
precum și problemele 
financiare deosebite din 
minerit și siderurgie, în 
special, lovesc crunt bugetul 
local. Astfel, pentru primul 
trimestru al anului în curs mai 
sunt de încasat aproximativ 
șase miliarde lei numai de la 
agenții economici, sumă 
restantă numai pentru 
perioada ianuarie - martie.

Peste șase 
miliarde de
lei datorii
Primarul Hunedoarei, dl. 

Remus Mariș, apreciază că 
acest lucru se datorează 
situației dificile în care s-a 
ajuns de către agenții 
economici care au posibilități 
financiare mai mici pe zi ce 
trece.

în această situație ne-a 
mai precizat dl Remus 
Mariș, Consiliul local este în 
imposibilitate de a finanța o 
parte dintre lucrările de 
importanță pentru municipiu, 
iar agenții economici trebuie 
să înțeleagă că acești bani 
sunt folosiți pentru 
necesarul comunității nu 
pentru altceva.

Din unele informații pe 
care le deținem rezultă că o 
parte însemnată dintre 
agenții economici au reținut 
impozitele pe salarii dar nu 
le-au virat din diferite motive, 
fapt ce nu este normal, 
întrucât dincolo de 
încălcarea legii o primărie 
sau un oraș nu poate 
funcționa fără un minimum 
de servicii, iar alte fonduri 

jdin transferuri s-au sistat. 

situația noastră depinde de cea 
a combinatului, și atâta vreme 
cât el va exista noi vom asigura 
hrana salariaților”, afirma dl 
Berghian.

Șeful complexului cantină- 
restaurant, dl luliu Sterian, afirmă 
însă că se pot dezvolta și alte 
activități conexe, activități care ar 
fi însă în interesul comunității 
hunedorene. Spre exemplu, 
dacă Legea tichetelor de masă 
va prinde cu adevărat contur, 
grupul va putea prelua 
distribuirea hranei pentru 
întreaga populație a municipiului. 
Oricum, înainte de toate, 
rămâne de văzut care va fi 
direcția în care se va merge 
pentru restructurare la 
Siderurgica SA și abia apoi se 
vor putea face planuri de dez
voltare. în mod cert, situația se 
va limpezi în următoarele luni și, 
ca și până acum, se speră într- 
o colaborare și un ajutor 
reciproc și pe viitor între 
conducerea combinatului și 
conducerea Grupului de 
Cantine.t

LA FURAT DE
SPANAC

O patrulă a Poliției mu
nicipiului Hunedoara a 
depistat recent un auto
turism arhiplin. Cu Sorin 
Negriei care se afla la volan 
mai circulau Lucreția Pelin, 
Emilia Moldovan, Otilia 
Mândrean și Bucur 
Rostaș. Treaba este că pe 
lângă ei, mașina mai 
transporta și 240 kg de 
spanac. Din primele cer
cetări s-a stabilit că 
spanacul a fost furat de pe 
un teren al SC “Agroserv” 
SA Deva.

în urmă cu mai rhuită vreme, între două firme, una 
din Hunedoara, alta din Pucioasa, s-au încheiat relații 
de afaceri. Este vorba de SC “Metastar Prod Corn “ 
SRL Hunedoara și SC “Adicom" SRL Pucioasa.

Administratorii celor două firme - respectiv Adrian 
Vasile Șut și Alexandru Dragotă - au stabilit ca principal 
obiect de activitate comerțul cu laminate produse la 
“Siderurgica” Hunedoara. Relațiile au fost intermediate 
de Ion Vlad din Pucioasa, o cunoștință comună a 
administratorilor. între aceștia au avut loc mai multe 
discuții, întâlniri și negocieri, în urma cărora SC 
Metastar a livrat marfă firmei din Pucioasa în valoare 
de 64 milioane de lei. S-a primit în schimb o filă CEC 
semnată și ștampilată. Toate bune și frumoase, la 
termenul scadent, fila a fost introdusă la plată și 
încasată. Asta s-a întâmplat însă numai prima dată. 
Spunem acest lucru întrucât ulterior afacerile au 
continuat, “Metastar” livrând la Pucioasa marfă în 
valoare de 58.058.454 de lei. La această din urmă 
tranzacție a participat și Ion Vlad, cel care a intermediat 
relațiile și care s-a deplasat la Hunedoara tocmai în 
acest scop și care s-a comportat ca un reprezentant 
al firmei din Pucioasa. Ei bine, la expirarea termenului 
de 10 zile, fila CEC primită de hunedoreni a fost 
introdusă la plată. Surpriză! Cei din Pucioasa nu mai 
aveau bani în cont. Ulterior s-a constatat că atât 
administratorul SC Adicom SRL, Vasile Șut, cât și 
intermediarul, Ion Vlad, cunoșteau exact dificultățile 
financiare ale firmei. Cu toate acestea au acționat și 
au încheiat “afaceri” cu hunedorenii care au rămas fără 
bani. Acum cei doi din Pucioasa sunt cercetați pentru 
comiterea infracțiunii de înșelăciune, iar în procesul 
existent, firma din Hunedoara s-a constituit parte civilă 
cu 46 milioane de lei.

Reparațiile efectuate la 
“Castelul Corvineștilor” în 
perioada 1992 - 1996 au creat 
numeroase discuții mai cu 
seamă din perspectiva calității 
acestora.

Deși s-au cheltuit mulți bani 
pentru reparații, spun edilii 
municipiului, castelul a ajuns 
la un moment dat în pragul de 
a se degrada în totalitate, 
întrucât acoperișul a început 
să se desprindă, iar apele 
pluviale au pătruns prin pereți 
până la temelie, degradând 
părți importante din castel. 
Mai multe comisii care au 
analizat lucrările efectuate la 
castel de către firma deveană 
Metal Express sunt de părere 
că nu s-au respectat normele 
de bază în construcții, fapt ce 
a condus la scurt timp la 
degradarea accentuată a 
acoperișului, la desprinderea 
coamelor și a țiglelor, precum 
și la infiltrațiile mari de apă în 
pereți.

între ultimele constatări 
privind situația creată prin de
gradarea acoperișului se 
situează și cea din 11 
noiembrie ”98 când s-a făcut un 
nou referat în care s-au 
specificat defecțiunile con
statate - cauzele care au ge
nerat situația dată -, precum și 
degradările survenite în urma 
ploilor la Turnul de poartă, 
Aripa Matei, Sala Dietei și 
Aripa Zollyo.

1

La scurt timp după 
terminarea lucrărilor de 
reparații efectuate de firma 
deveană Metal Express, 
Turnul Nou de poartă al 
Castelului „ Corvineștilor” a 
arătat ca în imaginea 
alăturată.

Cu toate că între Primăria 
Hunedoara și firma de con
strucții din Deva s-au purtat mai 
multe corespondențe prin care 
se solicita remedierea 
defecțiunilor ivite, în final o parte 
dintre defecțiuni au fost 
remediate de primărie care a 
alocat fonduri din bugetul local 
pentru noi reparații la acoperiș, 
deși obligația cel puțin morală 
(pentru eticheta firmei) îi 
revenea SC Metal Express din 
Deva.

Dl Constantin Buzea, 
viceprimarul municipiului Hu
nedoara, este de părere că

Li

A venit și primavara, iar spațiile 
verzi prind contur la Hunedoara. 
Păcat însă că acest lucru se 
întâmplă cu precădere numai în 
zonele centrale.

Foto: Traian MÂNU

SE REPARĂ
STRĂZILE
Recent, îa nivelul 

municipiului Hunedoara 
au fost declanșate mai 
multe lucrări de refacere 
a covorului asfattic 
deteriorat ca urmare a 
iernii. Primele lucrări, în 
acest sens, s-au demarat 
pe artera principală de 
circulație de ia intrarea în 
localitate - loc unde au 
apărut cele mai multe 
gropi datorită înghețului. 
După terminarea acestei 
porțiuni vor intra în 
reparație străzile Nicolae 
Bălcescu, Chizid și 
Ștefan cei Mare.

Din datele cuprinse în 
bugetul local pentru 
refacerea covorului 
asfaitic și a unor reparații 
prin plombare în acest an 
se vor aloca 5,275miliarde 
de iei. Această sumă se 
speră să ajungă și la 
m o dernizarea s trăzilor 
Dacilor, Stejarilor și 
Dimitrie Cantemir.

situația în care s-a ajuns se 
datorează unei recepții finale 
a lucrărilor în care o comisie 
specializată în construcții și- 
ar fi spus cuvântul în privința 
calității lucrărilor, fapt ce ar fi 
exclus deteriorările
ulterioare, risipa de bani și 
riscul de a fi închis castelul 
datorită pericolului pe care îl 
reprezintă țiglele și coamele 
din acoperiș.

Referindu-se la calitatea 
lucrărilor efectuate de SC 
Metal Express SRL Deva, dl 
Nicolae Cerișer, directorul 
Muzeului “Castelul
Corvineștilor”, ne-a mai pre
cizat: “Nerespectarea unor 
detalii tehnice de execuție la 
acoperiș, schimbarea soluțiilor 
de execuție la acoperiș 
conduc la mari dificultăți și la 
cheltuieli în plus, bani pe 
care în mod normal îi putem 
folosi la alte lucrări. Practic, 
lucrările pe care le-a 
efectuat Metal Express sunt 
în bătaie de joc. Nu s-a făcut 
ignifugarea acoperișului, 
coamele au fost prinse 
superficial, fapt ce a condus 
la o cădere a acestora din 
acoperiș. Este păcat că așa 
cum s-a făcut un lucru prost 
se putea face un lucru foarte 
bun, mai cu seamă că banii 
pentru o asemenea reparație 
sunt tot mai greu de obținut.

INFORMAȚII
L

Locuințe
t

sociale
Deficitul mare de 

locuințe din municipiul 
Hunedoara, la care se mai 
adaugă lipsa banilor pentru 
plata cheltuielilor comune în 
tot mai multe familii, cât și 
imposibilitatea de a 
cumpăra o locuință, a 
determinat autoritățile locale 
să gândească la noi forme 
de sprijinire a oamenilor 
săraci. încă din acest an se 
vor da în folosință 
aproximativ 40 de 
apartamente sociale pe 
strada Batiz. Lucrările de 
modernizare și reabilitare a 
celor 40 de apartamente au 
fost deja demarate de către 
RAIL din localitate, urmând 
ca acestea să fie terminate 
într-un timp relativ scurt.

Pentru amenajarea 
apartamentelor sociale pe 
strada Batiz din fondurile 
speciale ale Consiliului local 
Hunedoara au fost atribuite 
două miliarde de lei.

I Pagină realizată de:
Valentin NEAGU, Cornet POENAR, Andre! NISTOR

Acțiune 
iresponsabilă 
în urma unei acțiuni a 

unei persoane ne
identificate, pe care 
pompierii o clasifică drept 
iresponsabilă, pe raza de 
activitate a Ocolului Silvic 
Hunedoara a avut loc, nu 
cu multă vreme în urmă, 
un incendiu. Mai exact, 
este vorba de localitatea 
Govăjdia, unde au căzut 
pradă flăcărilor nu mai 
puțin de 8 ha lizieră pădure 
de foioase. Aveți grijă, 
oameni buni, cu focul nu-i 
de glumă!

Și-o înjunghiat 
Fosta nevastă

Polițiștii hunedoreni 
cercetează în stare de arest 
un individ de 38 de ani care, 
nu cu multă vreme în urmă, 
și-a înjunghiat fosta nevastă. 
Este vorba de Dumitru 
Romaniuc, din Hunedoara. Pe 
fondul unor puternice 
sentimente de gelozie, el s-a 
deplasat într-o după-amiază 
la domiciliul fostei sale soții - 
Luci Simona Romaniuc, 31 de 
ani. între cei doi s-a iscat o 
ceartă. Dumitru a scos cuțitul 
și și-a rănit grav soția. Femeia 
a fost internată la Spitalul 
municipal, iar agresorul 
urmează să răspundă pentru 
vătămare corporală gravă.

Miliai a încercat 
să se sinucidă

Un tânăr de 19 ani din 
municipiu a încercat să se 
sinucidă. Este vorba de 
Mihai Vasile Mărunțelu, care 
s-a aruncat de la etajul VI al 
blocului unde Iqcuia cu 
familia. Băiatul a fost internat 
în spital prezentând fractură 
de coloană și alte leziuni. Se 
pare că Mihai a comis fapta 
pe fondul unor neînțelegeri 
avute cu tatăl său și nu este 
la prima încercare de acest 
fel. j

CĂMIN DE
BĂTRÂNI

O nouă inițiativă a edililor 
hunedoreni vine în sprijinul 
oamenilor aflați în suferință. în 
urma unei recente hotărâri, la 
Hunedoara se va amenaja un 
cămin de bătrâni unde își vor 
găsi alinarea 35-40 de 
persoane. Până în prezent s- 
a reușit amenajarea în cea 
mai mare parte a imobilului - 
aflat în imediata apropiere a 
Castelului -, urmând ca lunile 
următoare să fie montată și 
centrala termică pentru a se 
asigura apa caldă și agentul 
termic pentru perioada 
friguroasă.

Pentru asigurarea 
centralei termice primarul 
municipiului Hunedoara, dl 
Remus Mariș, a avut o 
întâlnire cu reprezentanții 
unei asociații umanitare din 
Olanda de unde speră să 
obțină un sprijin substanțial.

De binefacerile noii 
investiții de la Hunedoara nu 
vor putea beneficia decât 
oamenii în vârstă din zonă, 
fiind exclusă din start 
prezența altor persoane din 
alte localități din țară.
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TVR 2 ANTENA 1
Luni 26 aprilie

13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (ep. 835)
15.00 Tradiții
15.30 Mapamond
16.30 Emisiune în limba maghiară
18.10 Sunset Beach (ep. 443)
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal
21.00 Primul val (ep. 20)
21.50 Teatrul Național TV: Trenul din zori nu mai 

oprește aici
23.20 Jurnalul de noapte
23.35 Trenul din zori nu mai oprește aici

Marți 27 aprilie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (r)
14.10 Santa Barbara (r)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.00 în flagrant
18.10 Sunset Beach (ep. 444)
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal
21.00 Telecinemateca
22.55 Jurnalul de noapte

Miercuri 28 aprilie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (r)
13.00 Universul cunoașterii (r)
14.10 Sania Barbara (r) .
15.00 Repere vitale
17.00 Medicina pentru toți
18.10 Sunset Beach (ep. 445)
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal. Meteo
20.25 Fotbal: România-Belgia
22.25 în compania vedetelor
23.10 Jurnalul de noapte

Joi 29 aprilie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (r)
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Tribuna partidelor 

parlamentare
15.30 Conviețuiri-Magazin
17.00 Timpul Europei
18.10 Sunset Beach (ep. 

446)
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal 
21.00 Moll Flanders (ep. 3)
22.10 Cu ochii'n patru
23.10 Jurnalul de noapte

Vineri 30 aprilie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Conviețuiri
13.30 De la lume adunate...
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.30 Emisiune în limba germană
17.00 Ceaiul de la ora 5
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal, meteo, sport. Ediție specială 
22.00 Fetele (co. SUA1957)
23.55 Jurnalul de noapte. Sport

Sâmbătă 1 mai
9.05 Don Quijote de la Mancha (d a)
11.00 Huck Finn, final de capitol (f a. coproducție 

1980-1981)
12.10 Desene animate
13.00 Ecranul
14.10 Video-magazin
16.10 Expres muzical
17.00 Star Trek - Generația următoare
(s SF, ep. 11)

18.00 Sarabanda
19.00 Teleenciclopedia
19.50 Săptămâna sportivă
20.00 Jurnal. Meteo
22.30 Farmece (s, ep. 1)
23.25 Profeția (f.a. SUA 1997)

Duminică 2 mai
8.30 Don Quijote de la Mancha (d a)
9.05 Kiki Riki Miki (mag. pt. copii)
11.00 Viața satului
14.30 Video-Magazin
15.20 Super gol show
15.50 Fotbal: Universitatea Cluj-Napoca - FC 

Napoca
18.00 Sarabanda
19.00 Aproape perfect (s, ep. 8)
19.25 Casa plină (s, ep. 47)
19.50 Duminica sportivă
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 7 zile în România
21.00 Adio, drag prieten! (co. SUA 1996)
22.35 Comisarul Wycliffe (s, ep. 9)

LUNI 26 aprilie
12.00 Comisarul Wycliffe (r)
13.10 Rebelul (ep. 35)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine: engleză
15.35 Sailor Moon (d a)
16.00 Grecia (ep. 18)
16.45 Santa Barbara (ep. 839)
18.00 Care pe care
19.40 Sănătate că-i mai bună decât toate
20.10 Căsuța din prerie (ep. 12)
22.00 Dispăruții de la Saint-Agil

Marți 27 aprilie
9.00 Ultimul tren (r)
10.00 Patrimoniu (r)
11.00 Primul val (r)
11.45 Ecranul (r)
12.15 Documente culturale (r)
13.15 Rebelul (ep. 36)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine: franceză
15.35 Desene animate
16.00 Grecia (ep. 19)
16.50 Santa Barbara (ep. 839)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Care pe care
19.10 Dosarele istoriei
20.10 Căsuța din prerie (ep. 13)
21.00 Sensul tranziției

Miercuri 28 aprilie
8.00-12.20 Reluări programe
13.10 Rebelul (ep. 37)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.10 Limbi străine: germană
15.35 Desene animate
16.00 Grecia (ep. 20)
16.45 Santa Barbara (ep. 

840)
17.30 Mari ansambluri 

folcorice
20.10 Căsuța din prerie (ep. 

14)
21.10 Pentru dv., doamnă!
22.00 Tatăl răzvrătit 

(comedie, SUA, 1982)
23.30 Opera Mundi

Joi 29 aprilie
8.00-12.00 Reluări programe
13.10 Rebelul (ep. 38)
14.00 Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine: spaniolă
16.00 Grecia (ep. 21)
16.50 Santa Barbara (ep. 841)
18.00 Castele celebre
19.10 Fată în față cu autorul
20.00 Căsuța din prerie (ep. 15)
21.10 Ultimul tren
22.10 Ura (dramă, Franța, 1995)

Vineri 30 aprilie
9.00 Lumină din lumină (r)
9.40 Timpul Europei (r)
10.10 Integrale Police, Jimmy Cliff (r)
11.10 Moll Flanders (s/r)
12.05 Cu ochii’n 4 (r)
13.10 Rebelul (s, ep. 39)
13.50 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru copii. Italiană. Engleză
16.00 Grecia (s, ep. 21)
16.50 Santa Barbara (s, ep. 841)
19.10 Arhive românești (s)
20.20 Căsuța din prerie (s, ep. 16)
20.50 Fotbal Astra Ploiești - Farul Constanța 
23.00 Freud (s, ep. 4)

Sâmbătă 1 mai
8.30 Vorbește-mi de școala ta (do)
9.00 Cronica Africii sălbatice (do)
10.30 Documente culturale
11.30 TVR Cluj-Napoca
13.30 Actualitatea culturală
14.00 Trei familii (s, ep. 9)
16.00 Grecia (s, ep. 22)
16.50 Santa Barbara (s, ep. 842)
18.05 Serial de călătorii. Vulcanul (do)
19.00 Istorie.Memorie. Recuperare
20.30 Teatrul Național TV: „Totul e un joc”
23.25 Profeția (f.a. SUA 1997)

Duminică 2 mai
8.30 Vorbește-mi de școala ta (do)
9.00 Puii animalelor sălbatice: Felinele (do)
9.30 Arca lui Noe
10.30 Integrala Aerosmith, Jimmy Cliff
11.30 TVR lași
13.30 Creanga de Aur
14.00 Trei familii (s, ep. 10)
14.45 Miniaturi muzicale
15.55 Grecia (s, ep. 23)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 843)
17.30 Un secol de cinema
18.30 Timpul trecut: Douglas Haig (do)
20.10 Cu cărțile pe față
21.00 Sportmania (mag. sportiv)

Luni 26 aprilie
6.45 Dimineața cu Teo și Mircea
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum 
de femeie (ep. 116, 117)
12.00 Un act de voință
(ep. 4)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (ep. 7)
15.00 Ape liniștite (ep. 29)
16.10 Luz Maria (ep. 1)
17.00 Știri
17.25 Camila (ep. 39, 40)
19.00 Observator
20.30 Pericol iminent (ep. 32)
21.20 Raven (ep.4)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Marți 27 aprilie
6.45 Dimineața devreme cu Teo și Mircea
10.00 Știri ’
10.20 Cafea cu parfum de 

femeie (ep. 118, 119)
12.00 Glasul inimii (ep. 1)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (ep. 28)
15.00 Ape liniștite (ep. 31)
16.10 Luz Maria (ep. 2)
17.00 Știri
17.25 Camila (ep. 41, 42)
19.00 Observator 
20.00 Stăpânul ținutului Ballantrae (dramă, SUA, 

1984)
22.30 Observator
22.45 Tucă Show

13.15 Esmeralde

Miercuri 28 aprilie
6.45 Dimineața devreme cu Teo și Mircea
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (ep. 120, 121)
12.00 Glasul inimii (ep. 2)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (ep. 29)
15.00 Ape liniștite (ep. 32)
16.10 Luz Maria (ep. 3)
17.00 Știri
17.25 Camila (ep. 43, 44)
19.00 Observator
20.30 L A. Doctors (ep. 3)
21.20 Cronici paranormale (ep. 48)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Joi 29 aprilie
6.45 Dimineața devreme cu Teo și Mircea
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (ep. 122, 123)
12.00 L.A. Doctors (r)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (ep. 30)
15.00 Ape liniștite (ep. 33)
16.10 Luz Maria (ep. 4)
17.00 Știri
17.25 Camila (ep. 45, 46)
19.00 Observator
20.00 Revolta (acțiune, SUA, 1995)
21.30 Moarte în familie (thriller, SUA, 1993)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Vineri 30 aprilie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 Cronici paranormale (s)
13.00 Știrile amiezii
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 47, 48)
19.00 Observator
20.00 Misiune îndeplinită (f.a. SUA1998)
21.30 Viitorul începe azi (s, ep. 53)
22.15 Observator
22.45 Detectivi la Malibu (s, ep. 26)

Sâmbătă 1 mai
11.00 Century - Secolul XX
12.00 Buletinu’ de știri
13.00 Pe cont propriu (s, ep. 30)
13.55 Constelația cinema 

(mag.)
14.55 Burlacul (s.e p. 13)
15.25 Inspirația Carolinei (s,

ep. 32)
15.55 Fotbal Divizia A 

Ursus: Steaua București - 
Ceahlăul Bistrița
17.50 Fashion Club
18.00 Camila (s, ep. 49)
19.00 Observator
19.30 Sâmbete șl zâmbete 

(div.) 
20.00 O iubită de vis (dramă SUA 1992)
21.45 Observator
22.00 Pretender (s, ep. 48)
23.00 Blanche Fury (dramă Anglia 1947)

15.25 Inspirația 
CaroUnel

Duminică 2 mai
8.15 Desene animate
9.00 Teo și Mircea Șou
12.15 Omul momentului (co. Anglia 1955)
14.00 Duminica în familie (mag.)
18.00 Camila (s, ep. 50)
19.00 Observator
19.50 Reporter TV Voi ă
20.05 Rănită din dragoste (dramă SUA 1993)
22.45 Agenția de presă
22.50 Fotbal Club Antena 1

Luni 26 aprilie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
13.00 Știrile PRO TV
14.30 Spirit de echipă (ep. 49)
16.00 Tânăr și neliniștit (ep.

731)
16.45 Ștrengărită (ep. 1)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (ep. 

118)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Casa fără liniște 

(dramă, SUA, 1996)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Dharma și Greg (ep. 7)
23.00 Știrile PRO TV

Marți 27 aprilie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Casa fără liniște (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (ep. 40)
14.30 Spirit de echipă (ep. 50)
16.00 Tânăr și neliniștit (ep. 732)
16.45 Ștrengărită (ep.2)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (ep. 119)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Aventura (ep. 11)
21.30 NYPD Blue (ep.59)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Susan (ep.11)
23.30 Profesiunea mea, cultura

Miercuri 28 aprilie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.30 NYPD Blue (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (ep. 41)
14.30 Spirit de echipă (ep. 51)
16.00 Tânăr și neliniștit (ep. 733)
16.45 Ștrengărită (ep. 3)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (ep. 120)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Afaceri de familie (dramă, SUA, 1993)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Nebun după tine (ep. 33)

Joi 29 aprilie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău
10.00 Tânăr și neliniștit (r) 
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (ep. 42)
14.30 Spirit de echipă (ultimul episod)
15.00 Land of the Lost (ep. 1)
16.00 Tânăr și neliniștit (ep. 

734)
16.45 Ștrengărită (ep. 4)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (ep. 

121)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (ep. 

124)
21.30 Mercenarii (ep. 14)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (ep.31)
23.00 Știrile PRO TV

Vineri 30 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 Mirror, Mirror (s, ep. 1)
15.00 Land of Lost (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărită (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s, ep. 3)
21.30 Sechestrați în larg (f.a. SUA/Franța 1992)

Sâmbătă 1 mai
10.15 Acapulco Heat (s)
11.00 Promotor
11.30 Dosarele secrete ale secolului XX
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Dragul de Raymond (s, ep.1)
13.30 Bebe (s)
15.00 Knight Rider, Supercomando (s, ep. 21)
15.45 Buffy, spaima vampirilor (s, ep. 29)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Rețeaua (s, ep. 9)
21.00 Expertul (s, ep. 9)
21.55 Știrile PRO TV/Știri sportive
22.00 All of Me (co. SUA 1984)
23.40 Svengali (thriller SUA'83)

Duminică 2 mai
9.00 Super Abracadabra/Fiica oceanului (s, ep. 19) 
11.00 Oamenii secolului (do, ep. 10)
12.00 Profeții despre trecut
12.55 Știrile PRO TV
14.00 Ministerul comediei
15.00 Formula I - Marele premiu al San Marino (d)
17.00 Cei mai frumoși ani (s, ep. 10)
18.00 Dreptul la iubire (s, ep. 10)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Ally McBeal (s, ep. 35)
21.00 Iubire adevărată (f. SUA ’93)
23.15 Procesul etapei
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PRIMA TV
Luni 26 aprilie

7.00 Sport magazin (r)
9.00 Prima oră
13.00 Talk-show social
14.00 Emisiune pentru femei
16.00 Celebri și bogați (ep. 107)
17.00 Maria Mercedes (ep. 25)
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.30 Viper (ep. 1)
20.20 Brooklyn South (ep. 22)
21.15 Dosarele Y
22.10 Real TV
22.20 Știri

Luni 26 aprilie
7.00-12.15 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (ep. 6) 
15.00 Surorile (r) 
16.00 Guadalupe (ep. 180) 
17.00 Viața noastră (ep. 43) 
17.50 Dragoste și putere

(ep.363)
18.45 înger sălbatic (ep. 34)
20.15 Celeste se întoarce 

(ep.69)
21.00 Minciuna (ep. 29)
21.45 Surorile (ep. 91)
22.45 Insula doctorului

SUA, 1977)

17.50 Dragul» 
ț< putere

Moreau (horror,

I TELlf

li. £ TELE 7 ABC
Luni 26 aprilie Luni 26 aprilie

7 10 Bună dimineața, România
10.00 Actualitatea Tele 7
11.00 Forța destinului (r)
12.00 Rendez-vous duminical (r) 
14.00 Magazin de sâmbătă seara (r) 
16.30 O singură viață (ep. 103) 
18.00 Actualitatea Tele 7
19.05 Starsky și Hutch (ep. 49) 
20.00 Telejurnal
20.35 Pacific Drive (ep. 87)
21.40 Clipuri muzicale 
22.00 Dincolo de stadion

Marți 27 aprilie

Marți 27 aprilie
9.00 Prima oră
13.00 Talk-show social
14.00 Emisiune pentru femei
16.00 Celebri și bogați (ep. 108)
17.00 Maria Mercedes (ep. 26)
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.30 Viper (ep. 2)
20.20 Nevasta măcelarului (comedie, SUA, 

1991)
21.50 Talk-show economic
22.10 Real TV
23.00 Ultima ediție

Marți 27 aprilie
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (ep. 7)
15.00 Surorile (r)
16.00 Guadalupe (ep. 181)
17.00 Viața noastră (ep. 44)
17.50 Dragoste și putere (ep. 367)
18.40 Asta-i casa ta!
18.45 înger sălbatic (ep. 35)
20.15 Celeste se întoarce (ep. 70)
21.00 Minciuna (ep. 30)
21.45 Surorile (ep. 92)
22.45 Pizzalolo și Mozzarel (comedie, 

Franța 1985)

7.10 Bună dimineața, România
10.00 Actualitatea Tele 7
11.00 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.15 Cele două Diane (ep. 128)
15.00 Actualitatea Tele 7
16.30 O singură viață (ep. 104)
18.10 Dinastia (ep. 137)
19.00 Starsky și Hutch (ep. 50)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (ep. 89)
22.00 Cutia Pandorei
23.30 Pacific Drive (ep. 90)

Miercuri 28 aprilie

Miercuri 28 aprilie
9.00 Prima oră
13.00 Talk-show social
14.00 Emisiune pentru femei
16.00 Celebri și bogați (ep. 109)
17.00 Maria Mercedes (ep. 27)
18.00 Știri
19.30 Viper (ep. 3)
20.20 Comisarul Rex (ep. 22)
21.15 Gardă de corp (ep. 9)
22.10 Real TV
22.20 Știri

Miercuri 28 aprilie

Joi 29 aprilie
9.00 Prima oră
13.00Talk-show social
14.00 Emisiune pentru femei 
16.00 Celebri și bogați (ep.

110)
17.00 Maria Mercedes (ep.

28)
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.30 Viper (ep. 4)
20.20 Cei mai buni dintre 

cei mai buni (III)
21.50 Apel de urgentă
22.10 Real TV
22.20 Știri

7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (ep. 8)
15.00 Surorile (r)
16.00 Guadalupe (ep. 182)
17.00 Viața noastră (ep. 45)
17.50 Dragoste și putere (ep. 365)
18.40 Asta-i casa ta!
18.45 înger sălbatic (ep. 36)
20.15 Celeste se întoarce (ep. 71)
21.00 Minciuna (ep.31)
21.45 Surorile (ep. 93)
22.45 Mona Lisa (dramă, Anglia, 1986)

7.10 Bună dimineața, 
România
10.00 Actualitatea Tele 7
11.00 Cutia muzicală (r)
11.30 Cutia Pandorei (r)
12.15 24 din 24 (r)
14.15 Cele două Diane (ep. 

129)
15.00 Actualitatea Tele 7
16.30 O singură viată (ep. 

105)
18.10 Dinastia (ep. 138)
19.00 Starsky și Hutch (ep. 51) 
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific-Drive (ep. 91) 
22.00 Reporter Tele 7
23.00 Derrick (ep. 39)

Joi 29 aprilie

Joi 29 aprilie
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (ep. 9) 
15.00 Surorile (r) 
16.00 Guadalupe (ep. 183) 
17.00 Viața noastră (ep. 46) I 
17.50 Dragoste și putere (ep. I

366) i
18.45 înger sălbatic (ep. 37) I
20.15 Celeste se întoarce I

(ep. 72)
21.00 Minciuna (ep. 32)
21.45 Surorile (ep. 94) '
22.45 Tânărul Franken

stein (comedie, SUA, 1974)

22.45 Tănlrul 
FrankancUin

7.10 Bună dimineața, România
10.00 Actualitatea Tele 7
12.00 Reporter Tele 7 (r)
14.15 Cele două Diane (ep. 130)
15.00 Actualitatea Tele 7
16.30 O singură viață (ep. 106)
18.00 Actualitatea fele 7
18.10 Dinastia (ep. 139)
19.00 Celebritate (ep. 79)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (ep. 92)

Vineri 30 aprilie

Vineri 30 aprilie
7.00 Ultima ediție
9.00 Magazin matinal
13.00 Talkshow social
14.00 Emisiune pentru femei
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes (s)
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.30 Viper (ep. 5)
22.20 Știri
23.00 Vamplra (horror Anglia ’75)

Vineri 30 aprilie

Sâmbătă 1 mai

7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Marimar (s)
15.00 Surorile (s/r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor: Flipper (s)
20.15 Celeste se întoarce (s)
21.00 Minciuna (s)
21.45 Surorile (s)
22.45 Manhattan (co. SUA 1979)

7 10 Bună dimineața, România
10.00 Actualitatea Tele 7
11.00 Derrick (s/r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
13.30 Pacific Drive (s/r)
14.10 Gala Tele 7 (r)
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (s)
21.45 Clipuri muzicale
22.00 Tentații
23.00 Derrick (s, ep. 40)

Sâmbătă 1 mai

10.00 Emisiune matinală
12.30 Sport Magazin
14.00 Apel de urgență
14.50 Călătorii în lumi paralele (s, ep. 13)
15.30 Dosarele Y
16.30 Motor (mag. auto)
17.00 Jerry Springer Show
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă (div.)
19.00 Viper (s, ep.6)
20.00 Un prinț în America (co. SUA 1988)
22.10 Real TV
22.20 Știri
23.00 Suflete dezgolite (thriller, SUA 1995)

Sâmbătă 1 mai
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s, ep. 11)
15.15 Acasă la Laura Badea
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)
20.15 Celeste se întoarce (s)
21.00 Minciuna (s)
22.00 Fotbal Campionatul Spaniei (repr. I, d) 
23.00 Fotbal (repr. II, d)

10.00 Pacific Drive (s/r) »■
10.30 24 din 24 (r) h
11.00 Derrick (s/r) H
12.05 Misiune imposibilă (s/r) I
13.00 Studioul Tudor I

Vornicu I
18.00 Dinastia (s) 1
19.00 Aventuri la Snowy I

River (s, ep. 25) |
20.00 Telejurnal
20.45 Lumi paralele (s, ep. 31)
21.15 Aventurile lui Ford Fairiane (co. SUA 

1990)
23.00 Magazinul de sâmbătă seara

Duminică 2 mai
Duminică 2 mai

12.05 Misiune 
Imposibila

Duminică 2 mai

10.00 Talkshow
12.30 Povești de iubire
14.30 Pantofi de lux (co. SUA/Franța ’90)
16.00 Un japonez în America (co. SUA 

1986)
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă
19.00 Viper (s, ep. 7)
20.00 Gâște sălbatice (f.a. SUA 1985)
22.00 Frasier (s, ep. 41)
22.20 Știri
23.00 Hercule la New York (f.a. SUA ’82)

8.00-11.30 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s, ep. 12 și 13)
15.00 Hochei profesionist
16.00 NBA Action
16.30 Rezumat Bundesliga
16.45 Afară din joc
17.00 Fotbal II Calcio (d)
19.00 înger sălbatic (s, ep. 40)
19.45 Căsuța poveștilor
20.15 Baschet NBA
20.30 Fotbal Camp. Spaniei (d)
22.30 Săraca fată bogată (dramă SUA ’87, p. I)

9.05 Noaptea cometei (f/r)
10.45 Tentații (r)
11.35 Misiune imposibilă (s/r)
12.30 Cântecul și casa lui
13.00 Rendez-vous duminical
15.00 Drumuri printre amintiri
15.35 Cutia muzicală
16.05 Omul și natura (do)
17.00 Forța destinului
18.00 Dinastia (s)
19.00 Aventuri la Snowy River (s, ep. 26)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (s, ep. 94)
21.45 Tad (f. biogr. SUA ’95)
23.30 Pacific Drive (s, ep. 95)

10.00 Operațiunea Delta Force 2 (acțiune, 
SUA, 1997)
11.45 Golful francezului facțiune, SUA, 

1998)
13.30 Inimi furate (comedie, SUA, 1996)
15.00 Valul ucigaș (dramă, SUA, 1995)
17.00 întruparea diavolului (thriller, SUA, 

1998)
18.30 Batman și

Robin (acțiune,
SUA, 1997)
20.30 Fiul
președintelui 
(comedie, SUA,

1996)
22.15 Ador
încurcăturile
(comedie, SUA,

1994)
22.15 Ad«e iwwiwMurfI»

Marți 27 aprilie
10.00 Crimă la nr. 1600 (acțiune, SUA, 

1997)
11.45 Nu privi în urmă (thriller, SUA, 1996)
13.15 Buddy (comedie, SUA, 1997)
14.45
15.45

1997)
17.15

1991)
19.00 Asalt strategic (acțiune, SUA, 1998)
20.30 Doamna Winterbourne (comedie, 

SUA, 1996)
22.15 Sfântul (acțiune, SUA, 1997)

Lexx
Afacerea Pandora (acțiune, SUA,

Pasiune incendiară (comedie, SUA,

Miercuri 28 aprilie
10.00 Nevasta de om bogat (suspans, 

SUA, 1996)
11.30 Nouă luni (comedie, SUA, 1995)
13.15 Totul despre sex
13.45
15.30

1993)
17.15

1997)
18.45

1993)
20.30
22.15
23.00

Martor (suspans, SUA, 1995) 
Camioane ucigașe (horror, SUA,

Tensiune maximă (suspans, SUA,

Cei trei.mușchetari (acțiune, SUA,

Santa Fe (dramă, SUA, 1996) 
Stargate
Concert Robbie Williams

Joi 29 aprilie

Păzind-o pe Tess (comedie, SUA,

Unde-s doi... (comedie, SUA, 1995) 
Lexx
Războinicul de pe str. Waverly (SF,

10.00 Beverly Hill Ninja (acțiune, SUA, 1997)
11.30

1994)
13.15
15.00
16.00

SUA, 1997)
17.45 Cine știe câștigă (dramă, SUA, 1994) 
20.00 Foamea
20.30 Crimă nepedepsită (dramă, SUA, 

1994)
22.00 Trauma (dramă. SUA, 1997)

Vineri 30 aprilie
10.00 Eraser (f.a. SUA 1996)
12.00 Bătăușul (co. SUA 1996)
13.30 întoarcerea acasă (w. SUA *97)
15.15 Măscăriciul (co. SUA 1995)
16.45 Banii (dramă SUA 1995)
18.45 Zeus șl Roxanne (co. SUA 1996)
20.30 Lumea lui Eve (dramă SUA 1997)
22.15 Golful francezului (f.a SUA 1998)

Sâmbătă 1 mai
10.30 Războiul fiarelor (s)
11.45 Oliver Twist (dramă SUA ’97)
13.15 Batman și Robin (f. SF SUA ’97)
15.15 Uite cine vorbește acum (co. SUA 

1993)
16.45 Sugartime (dramă SUA ’95)
18.30 Ador încurcăturile (co. romantică 

SUA ’94)
20.30 Forrest Gump (co. SUA 1994)
22.45 Totul despre sex (s)
23.15 Desperado (f.a. SUA 1995)

Duminică 2 mai
10.00 Santa Fe (dramă SUA 1996)
11.45 Și mal morocănoși (co. SUA 1995)
13.30 Asalt strategic (f.a SUA ’98)
15.00 Fiul președintelui (co. SUA ’96)
16.45 între dragoste șl ură (co. SUA 1996)
18.30 Sfântul (f.a. SUA 1997)
20.30 Dependențl de dragoste (co. 

romantică SUA 1997)
22.15 Phenomenon (dramă SUA 1996)
0.15 Pasiune incendiară (co. romantică 

SUA 1991)
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Oare când se oprește ploaia? 
Foto: Traian MÂNU

POPAS LA CASA CELOR SUFERINZI
- Când am ieșit din biserică, după Slujba 

din prima zi a Sfintelor Paști, n-am putut 
pleca acasă să ne așezăm la masa pregătită 
pentru sărbătoare. Ne-am zis că mai întâi 
mergem acolo, la cei suferinzi, să le facem 
cât de cât o bucurie de sărbători. Pachetele 
erau pregătite din vreme, așa că am plecat, 
împreună cu sora mea, Livia, am mers la 
fiecare pat, la fiecare cărucior. Ne-a însoțit o 
doamnă asistentă din spital. Doamne, câtă 
suferință am întâlnit! Dar clipa de bucurie din 
momentul înmânării darului, însoțit de o vorbă 
de mângâiere, de alinare, nu o putem uita - 
mărturisește doamna Tița Alba, cu glasul 
înecat în emoție și cu obrajii scăldați în 
lacrimi.

Livia, sora Țiței, este soția dlui Trandafir 
Tămaș, patron la SC Dana SRL Ilia. Și dum
nealui le-a însoțit la Căminul Spital Brănișca 
în ziua Sfintelor Paști.

- Eu pășeam pentru a doua oară în acea 
casă a suferinței, spune dl Trandafir Tămaș. 
Am mai fost de Crăciun, pentru că în preajma 
acelor sărbători citisem un articol în ziarul 
nostru județean "Cuvântul liber” despre cei 
internați acolo. Am fost doarîntr-un salon, dar 
atunci mi-am propus să revin de Paști. Am 
pregătit acum 75 de pachete. Pentru fiecare 
bolnav. Am pus în fiecare pachețel câte o 
pereche de șosete, cozonac, ou roșu, cioco

lată, biscuiți, bomboane, mă rog, dulciuri, ce- 
am putut și noi, dar le-am pus cu inima 
deschisă, cu tot dragul. Din micul profit 
realizat ne-am.gândit să facem o bucurie 
celor năpăstuiți de soartă.

- Localnicii, cumpărătorii de aiurea, trec cu 
plăcere pragul societății Dana din Ilia. Sunt 
întâmpinați aici într-o ambianță civilizată. Și 
găsesc de toate.

- Ne străduim. La început, la îndemnul și 
cu ajutorul fiului meu Florin, care se stabilise 
în Austria, am încercat o asociație. N-a mers, 
în '96, am pornit singuri. Am cumpărat spațiul 
actual, l-am amenajat (cofetărie cu laborator, 
magazin universal) și muncim. Nu ne plân
gem de muncă. Fără zbatere, fără trudă, nu 
prosperi. Acum, din micul profit dăruim și 
celor ce n-au. Dai, ai! Fiul Florin, cu soția 
Nicoleta și cu Ștefania, nepoțica, care a 
împlinit 8 luni, vin mereu acasă. Și de săr
bători am fost împreună. Când au plecat, 
Florin mi-a lăsat 100 mărci să merg la Leșnic 
să-i dăruiesc uhei familii numeroase (12 copii 
rămași fără mamă). Mi-a zis: "Te rog, tată, du- 
i dumneata. Dă-i în numele Domnului!"

La ora când apar aceste însemnări, cred 
că și acei copii năpăstuiți de soartă din satul 
Leșnic au pe masa lor o pâine. Din prea plinul 
inimilor unor oameni Oameni.

Lucia LiCiU

"Dumnea
voastră’ 
sau tu
Sunt persoane care trec ușor 

la o formă de adresare cu “tu", 
fără să țină seama de diferența 
de vârstă, de cultură, de faptul 
că vede pe cineva pentru prima 
oară. în asemenea cazuri, i se 
va vorbi apăsat cu dumnea 
voastră.ori i se va atrage atenția 
că nu îngăduiți să vi se vor
bească în felul acesta. între 
colegi se trece repede la forma 
de adresare cu “tu”, dar este 
bine ca inițiativa să vină de la 
cel mai în vârstă sau de la șef 
la subaltern.

Față de cineva căruia i te 
adresezi cu dumneavoastră nu- 
i vei spune: “Domnule Ionel”, ci 
"Domnule Popescu", folosind 
numele de familie, iar unei 
persoane cu funcție importantă i 
se va spune "Domnule Ministru" 
(de exemplu) și nu "Domnule 
Georgescu", mai cu seamă în 
situații oficiale. Este absolut 
neelegantă forma de adresare 
cu "mă" și "bă”, chiar și atunci 
când persoanele se tutuiesc; 
lucrul acesta nu este'scuzabil 
nici în adresarea de la șef la 
subaltern.

r 3 Borș de ște-] 
| Vie. 500 g ștevie, 100 g| 
| morcovi, 75 g pătrunjel, | 
|100 g țelină, 3 legături de|
■ ceapă verde, 50 g orez,, 
'ulei, 1 I borș de putină,* 
I câte o legătură de pătrun-1 
|jel și leuștean verde, sare. | 
| Zarzavatul se taie și se că-1
■ lește în ulei, apoi se ada-i 
J ugă ceapa verde tocată și! 
■se mai călesc puțin îm-l 
I preună. Se sting cu apă și I 
| se lasă la fiert. Se adaugă | 
japoi ștevia spălată și|
■ tăiată fâșii și se mai lasă! 
•să fiarbă. Când legumele1 
I sunt fierte se pune borșul I 
|și orezul, fierte separat,) 
|ca să mai dea câteva |
■ clocote împreună. La. 
. sfârșit se mai potrivește o' 
■dată gustul de sare și se* 
(presară cu verdeațăl 
| tocată.

La fel se poate prepara i
■ și ciorba din usturoi!
' sălbatic (leurdă). 1

■ 1 1 \l
sșL
I
I

I; Releler

; culinare
r------------------------ -
I O Rață cu cas-
* traveți. o rață, 150 g I
* ulei, 200 g ceapă, 50 g fă-' 
lină, 25 g bulion, 2 kg cas-l 
| traveți murați, 500 g roșii, | 
| sare. Se curăță, se spală și |
■ se pârlește rața; se tran-. 
Jșează, se sărează și sej
■ prăjește în 100 g ulei. Se* 
| scoate carnea și în uleiul | 
| rămas se călesc făina și ]
■ ceapa tocată mărunt. Sei 
! stinge cu bulion desfăcut! 
■în apă și se mai fierbe 30* 
I min., se pasează peste car-1 
| ne și se mai fierb împreună | 
130 min. Castraveții tăiați [
■ rondele se opăresc, se.
* scurg și se prăjesc în res-1
■ tul de 50 g ulei, apoi sel 
| adaugă la carne. Se așază | 
| deasupra roșiile tăiate în | 
■două și se dă vasul lai 
J cuptor timp de 20 min.

Combaterea 
pistruilor
în căzui unui ten cu 

pistrui abia vizibili 
obrazul se va ioționa 
seara și dimineața cu 
zeamă de ceapă sau cu 
lapte bătut (iaurt).

Pentru combaterea 
pistruilor se recomandă 
spălarea în fiecare seară 
cu infuzie de fiori de soc, 
pe care o lăsăm să se 
usuce pe față, indicat este 
și un decoct preparat din 
50 g frunze de pătrunjei 
verde, amestecat cu suc 
de păpădie crudă, aplicat 
seara cu ajutorul unui 
tampon de vată.

X____________ ________/

• MARMURA ALBĂ se curăță cu apă oxigenată, în 
care s-a dizolvat sare fină.

• FUNINGINEA nu se mai depune în straturi pe 
pereții sobei (cu lemne) și ai hornului, dacă din când în când 
se aruncă peste jăratic doi pumni de coji de cartofi cruzi. 
Aburul care se formează dizolvă praful cărbunelui ars.

• PEREȚII DAȚI CU VAR nu se mai cojesc dacă în 
apa de var se pune sare de bucătărie până la saturație.

• MAȘINA DE SPĂLAT Șl FRIGIDERUL nu mai fac 
mult zgomot dacă sunt așezate pe un covoraș de pâslă, 
cauciuc sau plută.

^ECRET^IC^FECTEMAR^I

• MUȘAMAUA de pe mesele de bucătărie se curăță 
foarte bine cu o cârpă moale înmuiată în lapte, limpezindu- 
se apoi prin ștergerea cu o cârpă înmuiată în apă rece.

• PANTOFII VECHI își împrospătează aspectul dacă 
sunt frecați cu o ceapă tăiată în două, cu o jumătate de 
portocală sau grapefruit.

• VINUL CU GUST DE DOP își recapătă savoarea 
inițială dacă turnați vinul respectiv într-o altă sticlă, curată, 
în care băgați un fir de cupru (o liță).

• APA DE ROBINET se purifică dacă se pune în 
sticle, împreună cu câteva picături de lămâie sau un fir de 
mentă proaspătă.

• VEȘMINTELE DE ANTILOPĂ tocite (cu perișorii I 
presați) își recapătă aspectul inițial utilizând o bandă de 
scotch care se lipește și apoi se desprinde, sau prin 
frecarea cu o radieră școlară.

Grupaj de Hie LEAHU
■___________________________________________________ ____>

oarte frumoasă și feminină, cu trăsături armo- 
nioa se, cu privire seducătoare y e în general zveltă 

și grațioasă, senzuală și cu foarte mult farmec conferit de 
planeta Venus care domină zodia. Nu-și neglijează 
preocupările, de care se simte puternic atrasă. îi place tot ce 
e legat de artă. Va ști să îmbine activitățile 

obligațiile 
iubește familia 

i preocupată de 
eficient soțul, 
este trădată,

profesionale și f 
familiale. își GlYlPÎ
ș/' este mereu 
a-și ajuta
Atunci când
devine geloasă și periculoasă,
de aici și până la o iertare de compromis fiind o cale lungă 
și anevoioasă pentru vinovat. Este mereu în pas cu moda 
și gustul său îi permite să opereze mereu modificări în 
garderoba sa. îi plac călătoriile, colecțiile de orice fel, 
bijuteriile. Nu-și încredințează secretele cu ușurință, ține 
mult la intimitatea sa. Se poate ca adesea să fie îngrijorată, 
să o frământe mari probleme și să nu transpară nimic în 
exterior. Va prefera să treacă singură peste dificultăți. Fidelă 
și foarte dependentă, rar va divorța din proprie inițiativă, 
preferând să meargă înainte și să repare ceea ce e de 
reparat. își alege în general foarte bine soțul, fiind foarte 
exigentă.

NEGRESE
Frumoasele negrese din 

Kenya, Masai, Kirdi, Zulu, Sur
ma sau Papua se împodo
besc cu bijuterii, ghirlande de 
flori exotice sau pene, pictate 
în culori pastelate. Corpurile 
acestor interesante femei de
vin inedite opere de artă ce 
îmbină grația, frumusețea, fra
gilitatea, exotismul și senzu
alitatea. Europenii privesc 
fascinați la femeile cu “piele 
de lună". Ele par autentice 
feline desprinse din miste
rioasa junglă africană, simbol 
al fertilității, jocului și răz
boiului, al împerecherii cerului 
și apei în eterna undă albas
tră. Au pielea asemenea unui 
fruct tropical, amestec de săl
băticiune și omenesc; aceste 
veritabile tablouri vii încântă 
ochiul și îmbată sufletul cu 
parfumul excentric al unor civi
lizații tribale. Picturile de pe 
pielea lor de ciocolată au mis
terul și exotismul junglei.

Minunata inițiativă a câtor
va artiști autohtoni scoate din 
anonimat splendoarea trupu
rilor sculpturale ale femeilor 
Africii, le ridică pe piedestale 
imaginare pentru a fi admirate 
în toată frumusețea lor simbo
lică și estetică.

I cAIu mai știm... i
| Iubito, aproape zilnic,
. descopăr cu spaimă,
■ tot mai înspăimântat,
| că noi -
■ poate și alții,
* din ce în ce mai muiți,
I nu mai știm să ne
j bucurăm...
| De nimic.

| Cândva, parcă foarte
i demult,
1 înmărmuream ascultând
I liniștea nopților,
| rănită adânc

Idoar de vreun greier
indiferent-

| ce vremuri!

j iubito, descopăr tot
mai des,

►Ți Urzicile pot fi 
folosite în tratarea unor boli și 
sub formă de decoct, nu doar 
de suc (cum am prezentat în 
numărul trecut al paginii "Fe- 
mina"). Decoctul de urzici se 
prepară din 1/2 kg de urzici 
tinere (partea de sus, nu cea 
lemnoasă dinspre rădăcină).

Să ne bucurăm de 
farmacia verde (II)

Se spală după ce se țin 5 
minute în apă rece, apoi se 
pun în 1 I de apă clocotită și 
se tasează cu o lingură de 
lemn să se înmoaie. Se lasă 
să se răcească și se storc în 
mâini; sucul se pune la fri
gider într-o sticlă, urzicile 
preparându-se spre a fi mân
cate. Se beau câte 50 ml de 
decoct de 3 ori pe zi, după 
care se așteaptă o jumătate 
de oră apoi se mănâncă; ma
sa e bine să înceapă cu 
crudități.

Afecțiunile vindecate cu 
decoct: boli de piele, anemie, 
hipocalcemie și hipomag- 
nezie, hemoragii, hiperme-

că nu mai știm să fim noi -1 
nici în cuvinte, 
nici in sentimente și, 
mai ales, !
în iubire... I

l

Dar ce bine e că putem 
acuza I 

anii, viața, i
banii, guvernul, 
pe cei care ne-au urât 
și ie-a reușit răul I
pe care ni i-au vrut... |
Doar noi, niciodată, 
nu știm să fim, 
nu vrem să fim vi no va ți 
că nu mai știm să ne | 

bucurăm.. |

Dumitru HURUBĂ |

noree (ciclu menstrual prea 
abundent), convalescență, 
gută, tabagism, cancer (adju
vant), carii dentare, hemo
roizi, obezitate, alergii, afec
țiuni hepatice, gastrite (date 
de tutun și cafea). Precauții: 
ca să se elimine posibilele 
stări de lipsă de poftă de 

mâncare sau greață se bea 
în paralel infuzie de chimen 
(1 linguriță de semințe la o 
cană de apă clocotită) sau 
se consumă coji de lămâie.

►Ți Hreanul. Se folo
sește rădăcina recoltată pri
măvara sau toamna, în pre
parate atât de uz intern cât și 
extern. Este recomandat în 
nevralgii, algii reumatice, infla- 
mații articulare, nevralgii inter- 
costale, bronșite cronice, 
pneumonie și astm - în apli
cații externe (cataplasme cu 
hrean ras); în afecțiuni car
diace, hipertensiune arterială, 
ca stimulent al nutriției, 
vermifug și purgativ.



Firma CDA&CAMARDU

VAN ZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan în 
Șoimuș. Tel. 094 864650. 
(2668)

• Cumpăr spațiu comercial 
30-60 mp, central, sau gar
sonieră, apartament, la parter, 
pentru privatizare. Tel. 058 
833864, orele 19-21. (4202)

• Vând apartament 3 ca
mere, ultracentral. Tel. 
227473,092411476. (4206)

• Vând apartament 2 ca
mere, Dorobanți. Tel. 230130, 
după ora 16. (4224)

• Vând/schimb casă la țară 
cu apartament Deva. Tel. 
225578.(4218)

• Vând casă și teren 
pentru construcție în Simeria. 
Tel. 261202. (2671)

• Vând casă,demisol, etaj, 
5 camere, anexă 2 camere, 
Simeria, încălzire, gaz, par
chet, 40000 DM. Tel. 260398. 
(4227)

• Vând casă mare, garaj, 
grădină, Simeria, Teilor, 63, 
cu ieșire și în str. A.VIaicu. 
Tel. 066112992, după ora 15. 
(4230)

• Vând casă, trei camere 
plus dependințe, Hunedoara, 
str. C. Davilla. Informații tel. 
724527(2756)

• Vând casă cu grădină, 
gaz, apă curentă, în Hațeg. 
Informații tel. 247212 (2611)

• Vând casă cu grădină în 
Orăștie. Informații la tel. 056/ 
189001, zilnic între orele 19- 
20.(7124)

• Vând SRL și autocamion 
Saviem 7 tone, basculabil, 
carte identitate. Tel. 656340. 
(3546)

• Vând ARO Diesel, cu 
remorcă. Tel. 227473, 092 
411476. (4206)

• Vând tractor 650, preț 
53.000.000, negociabil. Tel. 
094 1 73307 sau 094 170100 
sau 625786 sau 625802 sau 
Almașu Sec, 79. (2679)

• Cumpăr celulare GSM 
defecte, repar, decodez 
rapid și ieftin. Tel. 094 
859958,092743712.(3541)

• Vând oțel beton dia
metrul 6, 8,10,12, tablă 
zincată, țeavă zincată și 
neagră, profile mici cornier 
și lat. Săliștioara, nr.42, tel. 
092676081,(3503)

• ISOgen/Windows Expert 
Software ISO 9000 oferă pro
gram de pregătirea firmei 
pentru certificare. Tel. 
235000. (4226)

• Vând chioșc metalic, 
nou, demontabil, 4x2 m. 
10.000.000 lei. Tel. 
260398.(4227)

• Vând sufragerie Living, 
stare excepțională, conve
nabil. Tel, 219422, după ora 
17.(4209)

• Vând vaci gestante și un 
cal. Bîrcea Mică, nr.62. (4215) 

milioane tei. Tel. 648819. 
(2674)

• Vând urgent combină 
Panasonic digitală, preț nouă 
950 mărci, preț 700 mărci, 
negociabil. Tel. 215312. 
(2676)

• Vând abricht cu trei 
cuțite, circular, polizor, freză, 
mandrină. Tel. 223311. 
(2677)

•Viagra, 100 mg, 180.000. 
01/6376273, 092/342628, 
092/342629. (OP)

• Vând și montez parbrize. 
Deva, Dragoș Vodă, 14. Tel. 
225075(4083)

• S.C. vinde cete mai tari 
antene pentru recepționarea 
tuturor programelor TV, 
antene pentru telefoane mo
bile în locuri unde semnalul 
este slab, filmări video. 
Informații 092/275403,054/ 
777455.(9580)

• Termoprofil Orăștie
comercializează tavan sus
pendat Donn, cărămizi de 
sticlă, ghips carton, tâm- 
plărie PVC, vată minerală 
Tel, toate din import, la 
prețuri de distribuitor. Tel. 
092/740048, 092/741940 
(2605).__________________

• Vând vitrină verticală, 
congelator orizontal, cântar 
electronic, nou. Informații tel. 
713112(2755)

• Uși din brad și stejar, 
tel. 094/790810 (2610)

• Vând computer 386,
Laptop 386, videorecorder, 
combină muzicală, impri
mantă, TV color sport. Tel. 
711063(2758)____________

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

• Vând mașină de spălat 
Automatic, preț convenabil, 
tel. 214027 (8192)

ÎNCHIRIERI

•
• Ofer spre închiriere în 

Deva spațiu comercial 60 mp, 
pentru depozit sau magazin. 
Tel. 092 595025, 212829. 
(4231)

• Ofer spre închiriere 
apartament 2 camere, mo
bilat. Tel. 217451 (4233)

• închiriez patiserie, aba
tor, carmangerie, spații co
merciale dotate și mașină 
înghețată. Tel. 092/356273, 
711955(2760)

OFERTE DE 
SERVICII

• Concern canadian pre
gătește 30 de persoane 
ambițioase pentru expan
siune în România: marketing, 
gestiune, organizare, mana
gement. Experiența nu este 
necesară. Tel. 627527,094/ 
280444.(3591)

• Societate comercială 
angajează muncitor vulca
nizare, mecanic auto. Con
diții: absolvenți și/sau șo
meri. Tel. 230618, 223642. 
(4223)

• Efectuez sonorizări mu
zicale pentru diferite ocazii. 
Dețin toate genurile de mu
zică. Tel. 262201 (4205)

• Caut baby-sitter cu 
experiență pentru îngrijirea a 
doi copii. Informații tel. 
094283738 sau 054/624067, 
numai între orele 11-12. 
(3573)

• Caut pensionar serios cu 
experiență în creșterea ani
matelor. Tel. 720815 (2759)

-77
DIVERSE

• Judecătoria Deva hotă
răște : Admite acțiunea civilă 
formulată de reclamanta 
Andreasson Otilia, domici
liată în Deva, b-dul Bălcescu, 
bl.13, ap.37, Hunedoara 
împotriva pârâtului An
dreasson Nicolae, cu ultimul 
domiciliu în Deva, b-dul 
Decebal, bl.P, ap. 18, Hune
doara, citat prin cotidianul 
Cuvântul Liber, declarând 
desfăcută prin divorț, din vina 
pârâtului, căsătoria încheiată 
în 4 ianuarie 1996 și trecută 
în registrul stării civile al 
Consiliului Local al Sec
torului 2 București, nr.5/ 
1996. Pârâtul va purta în 
continuare numele An
dreasson, iar reclamanta 
Chiriliuc. Cu drept de apel în 
30 de zile de la comunicare. 
Pronunțată în ședința publică 
astăzi 19.01.1999. (4217)

Im n«!C! 0CI5!.
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Prin oficii poștale din județul 
Hunedoara 

Anunțuri de mică 
publicitate ia ziarul 
“Cuvântul liber”

La oficiile poștale din județul nostru, cu excepția 
celor din raza O.T. Petroșani, se primesc, în zilele 
luci Jtoare, anunțuri de mică publicitate pentru zia
rul "Cuvântul liber". Adresându-se oficiilor poștale, 
unde se obțin toate relațiile necesare în acest sens, 
agenții economici și persoanele fizice din orice 
localitate au posibilitatea sâ economisească timp 
și bani, totodată existând șansa reușitei în afaceri 
apelând la serviciile ce le sunt oferite cât mai 
aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor 
poștale respective.

A CENTRALE TERMICE 
JUNKERS-BOSCH 

Amotoferăstraie.
M0T0C0 ASE STIHL

STIHL 04 4
STIHL . . . ’

NU UITAT!

LIBER"

Hidrofoare, compresoare, aparate de sudură, 
utilaje pentru prelucrarea lemnului ELEKTRA-BEKUM

• Motopompe HONDA
Clupe pentru filetat, mașini de sudat
polietilenă ROTHENBERGER

Se face la oficiile poștale din județ, la 
factorii poștali, ia firma RODIPET. în 

acest fel economisiți 11.000 iei pe lună!

Acțiunea PROCONȘȚRUCT' pentru scule electrice BOSCH 0
REDUCERl(^^^> perioada 04.04.99 ■ 31.05.99

DEVA - B-dul Decebal, Bl.l • HUNEDOARA - B-dul Corvin, bl.9 -
BRAD - str. Avram lancu, bl.43, parter «PETROȘANI - Aleea Poporului, Bl.2

• Cu autorizația nr. 15835 
din 30.06. 1998 eliberată de 
Consiliul Județean Hune
doara s-a înființat Asociația 
Familială Voicu loan Deva, 
având ca obiect de activitate 
măsurători topografice. 
(4220)

PIERDERI

• Pierdut legitimație urmaș 
veteran de război pe numele 
Pălăceanu Florica. Se 
declară nulă.

• SC Agromec Mecani
zatorul Orăștie SA, înreg.J/ 
20/413/1977, declară nule 
documentele pierdute, acte 
contabile, bilanțuri contabile 
1997,1998, codul fiscal, 
listingul și bloc certificate de 
acționari. (2678)

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele Crăivanu 
Cătălin. O declar nulă. (2761)

COORDONATOR VÂNZĂRI
pentru județul HUNEDOARA

Cerințe: studii superioare, vârsta maximă 37 ani, 
abilități relaționale, carnet de conducere categoria B.

Trimiteți C.V. (scris de mână), o fotografic recentă și nr. 
telefon la care vă putem contacta pc adresa 1900 Timișoara, str. 
Constanța, nr.6, până la data dc l mai 1999.

Informații: 092/380583; 094/501222.

SC ROMAVICOM SRL DEVA
Fermă particulară de păsări situată în Mintia, 

zona Mureș, platforma Casa Agronomului, vinde 
pui vii zilnic, între orele 7-15.

Informații suplimentare la telefon 233484.
r------------------- ■--------- --------------------------- -|

Se convoacă adunarea generală extra- | 
I ordinară a Baroului de Avocați - județul | 
. Hunedoara, pentru data de 24 aprilie . 

1999, ora 09.00, Ia sediul Tribunalului J 
I Hunedoara, pentru alegerea organelor * 
I de conducere. Frezenta este obligatorie. I 
L_____________________ .---------------------------------- 1

• Familia îndoliată anunță 
cu durere încetarea din viață 
a celui care a fost

ec. ION GHITĂ
fost salariat la Sanatoriul 
TBC Geoagiu și la Direcția 
Sanitară a Județului 
Hunedoara. înhumarea va 
avea loc vineri, 23 aprilie, la 
cimitirul ortodox din strada 
Eminescu, Deva. (4234)

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.

Institutul de marketing și sondaje
IMAS S.A.

CAUTĂ COLABORATORI locali în mediul urban și 
rural pentru activitatea de aplicare chestionare.

Condiții: - vârsta maximă 50 ani;
- studii liceale sau superioare;
- posibilitate de deplasare în județ;
- telefon la domiciliu.

Aplicarea chestionarelor este o activitate de precizie 
și solicită disponibilitatea lucrului cu oamenii. Puteți fi 
solicitat pentru această muncă de circa 10-15 ori pc an. 
Persoanele interesate sunt rugate să trimită o scurtă 
autoprezentare scrisă de mână, însoțită de numărul de 
telefon la care pot fi contactate, pe adresa: CP 56-52, 
77750 București.

054/230613; 092/398437
Distribuitor autorizat BOSCH © STIHL

dostriso BOSCH ©



& I Cuvântul liber 22 APRILIE 1999

Cum vor fl plătiți managerii 
societăților cu capital de stat?

Managerii societăților cu ca
pital majoritar de stat, ai cpmpa- 
niilor naționale și regiilor auto
nome vor fi plătiți în funcție de 
profitul adus unității și de modul 
de îndeplinire a sarcinilor de ser
viciu, potrivit unei ordonanțe de 
modificare a unor prevederi le
gale, pe care sindicatele au soli- 
citat-o în cursul negocierilor cu 
Executivul, a anunțat purtătorul 
de cuvânt al Guvernului, Adriana 
Săftoiu.

Ordonanța de urgență apro
bată în ședința de Guvern de joi 
modifică Legea 31.1990 a socie
tăților comerciale, abrogă Legea 
66/1993 a contractului de admi
nistrare și, alături de Normele 
metodologice ale Legii 31, intro
duce prevederi care urmăresc 
responsabilizarea managerilor și 
asigurarea unei mai bune orga
nizări și administrări a societăților 
la care statul este acționar ma
joritar.

Agenții economici cu capital 
majontar de stat au obligativitatea 
de a organiza concurs pentru 
ocuparea postului de manager, 
respectând criteriile de compe
tență și de examinare, impuse de

lege și va încheia un contract de 
administrare cu persoana care 
va câștiga postul scos la con
curs. Contractul va stabili obli
gațiile și drepturile managerului, 
sarcinile de serviciu și durata 
înțelegerii

Vor fi incluse în contract și 
drepturile salariale ale manage
rului, care vor consta într-o in
demnizație fixă, stabilită de părți 
în funcție de criteriile de perfor
manță impuse și dintr-o compo
nentă variabilă, raportată la pro
fitul obținut de societate.

Modificările aduse Legii 31 
au fost discutate cu sindicatele, 
în cursul celor trei săptămâni de 
negocieri cu Executivul, propu
nerile legislative fiind finalizate și 
promovate de Fondul Proprietății 
de Stat și Agenția Română de 
Dezvoltare și avizate favorabil de 
ministrul Justiției, Valeriu Stoica.

Printre modificările propu
se de sindicate se mai numără 
interzicerea încheierii, de către 
un manager, a mai multor con
tracte de administrare și elimi
narea din funcțiile de manager 
a directorilor destituiti pe mo
tive de incompetență

LICITAȚIE PUBLICĂ

CORPUL GARDIENILOR
PUBLICI AL JUDEȚULUI 

HUNEDOARA
Vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHI

SĂ CU STRIGARE un autoturism ARO 243, cu 
motor I 27 D, an de fabricație 1994.

Licitația va avea loc în data de 3.05.1999, 
ora 9,00, la sediul vânzătorului, situat în Deva, 
str. Gh. Barițiu, nr. 5, județul Hunedoara.

In caz de neadjudecare, licitația se va repeta 
la data de 10.05.1999, ora 9,00.

Vizionarea autoturismului și procurarea fișei 
tehnice de prezentare se pot face la sediul 
vânzătorului.

Relații suplimentare la telefon 054/ 211068.

SC FAVIOR VIDRA S.A.
ORĂȘTIE

ANUNȚĂ
concurs pentru ocuparea a două posturi 

de analist programator - studii superioare de 
specialitate.

Informații suplimentare ia telefon 241560, 
int. 368.

S.C. HERBA S.A.
cui sediul în Ceva. str. A. Vlaicui. nr. / » 

ANGAJEAZĂ PERSOANĂ CU STUDII 
SUPERIOARE

CERINȚE:
- brevet pentru conducere și coordonare sector turism
- experiență în domeniul turismului minimum 2 ani
- vârsta maximă 35 de ani
- posesor carnet conducere
- de preferință bărbați
Doritorii vor depune la sediul societății curriculum vitae 

însoțit de scrisoare de intenție până la data de 10 mai 1999.
Informații latei. 216055.A 1 ________________ Z

Nova Brasilia
Supreme Distribution Alba Iulia

Angajează agent comercial pentru județul 
HUNEDOARA.

Condiții:
• experiență în domeniu;
• mașină proprie (important).

Curriculum vitae se trimite la sediul firmei din
Alba Iulia la tel/fax 058/816000.

SOCIETATEA COMERCIALA 
COMLEMN'SA 

vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ următoarele 
active:

> spațiu comercial situat în Vulcan în 
suprafață de 60 mp;

> spațiu depozitare Hunedoara în suprafață de 
306 mp;

> spațiu comercial Uricani în suprafață de 
1200 mp;

> teren intravilan Deva în suprafață de 3000 mp;
> teren intravilan Ilia în suprafață de 1912 mp;
> teren intravilan Hațeg în suprafață de 2614 

mp.
Licitația va avea loc în data de 19 mai, ora 

10,00, Ia sediul SC “Condemn”, B-dul Decebal, bloc 
“C” - parter.

Relații suplimentare la telefoanele 226062 și 
226180. 

Societatea Comercială 
CALCITA SA 

cu sediul în com. Vata de Jos, 
str. Platanilor, nr. 2, județul Hunedoara 

vinde cu ofertă în plic sigilat activul “Secția 
de prelucrare pietre semiprețioase”. amplasată 
în incinta IM Gurabarza, corn. Crișcior, jud. 
Hunedoara (cca. 2 km de orașul Brad).

Dosarul de prezentare a activului și infor
mații suplimentare se pot obține la Departa
mentul financiar - contabilitate, tel./ fax: (054) 
271161; 271102.

Ofertele se prezintă și se înregistrează la 
sediul societății până la data de 30.04.1999, ora 
10,00, deschiderea plicurilor urmând să aibă loc 
la data de 30.04.1999, ora 11,00.

SC BENTOCALCAR SA DEVA
str. Piața Unirii, nr. 9, et. III, tel. 054/218943

Vinde prin LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE 
mijloace fixe scoase din funcțiune:

> 2 autobasculante 16 t
> ARO 244
> autofurgonetă TV D 14
> funicular de transport 1,8 km
> fier vechi nepregătit 100 t

Licitația se va desfășura în fiecare zi de luni, 
ora 10,00, la sediul societății.

PRIMĂRIA COMUNEI HĂRĂU
angajează în condițiile Legii nr. 154/1998

1. inspector specialitate - finanțe
Condiții: '
- vechime în funcții economice minimum 10 ani
- studii superioare
- domiciliu în comună
2. inspector specialitate - agricultură !
Condiții:

' - studii superioare '
, - domiciliul în comună |
[ Prin concurs organizat in data de 5.05.1999, ora 12,00. ■
‘ Bibliografie și relații suplimentare la telefpn 234470. 1

Publicație de vânzare
9

Anul 1999, 05, ziua 3
în temeiul ort. 55 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 

privind executarea creanțelor bugetare se face cunoscut prin 
prezenta că în ziua de 3 luna 05, anul 1999, ora 10.00, în 
localitatea Deva, str. Bălaia - stația de Epurare, se vor vinde 
prin licitație următoarele bunuri mobile:

Prețul de la

DENUMIREA BUNULUI MOBIL care se . 
pornește 

licitația (lei)
1. Carosotă 7,5t
2. Izotermă 16t
3. Autofrigorifică 16t
4. Schelă telescopică h=8m
5. Schelă autoridicâtoare Piat - 12 m
6. Betonieră 2501

25.000.000
20.000.000
22.000.000
20.000.000
40.000.000
9.000.000

Obs. Informații la Camera 6 - Biroul Urmărire

PUBLICITATE DE VÂNZARE
Anul 1999, luna 05, ziua 4

în temeiul art. 55 din Ordonanța Guvernului nr. 
11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, 
se face cunoscut prin prezenta câ în ziua de 4, luna 
05 a anului 1999, ora 10.00, în localitatea Deva, 
str. 22 Decembrie nr. 45P, se vor vinde prin 
licitație următoarele bunuri mobile:_ _ _ _ _

Obs: Informații la camera 6 - Biroul Urmărire

DENUMIREA BUNULUI MOBIL
Prețul minim 
de la care se 

pornește 
licitația (lei)

1. Transformator curent etalon 1.450.000
2. Robot pornire auto 12.500.000
3. Aparat sudură 220V, portabil 640.000
4. Redresor încărcare 1.480.000
5. Sursă alimentare 1.250.000
6. Espresor Bar 870.000
7. Strung mecanică fină 5.860.000
8. Frigider - Leibner - 801 480.000
9. Frigider - Bosch - 601 450.000
10. Frigider - Bosch -801 540.000
11. Aparat radio profesional 1.650.000
12. Congelator - Philips 850.000
13. Dispozitiv electric tăiat mezeluri 940.000
14. Dozator NUTTI - 4 brațe 12500000
15. Video recorder - Funaî 960.000
16. Cuptor microunde 1.760.000
17. Compresor ECR - 35C 7.400.000
18. Instalație testare module 18.940.000
19. Scaune ergometrice rotative 190.000
20. Masă etalare 20kg 1.680.000
21. Voltmetru digital etalon 5.434.416
22. Calibrator osciloscop 10.913.150
23. Casă marcat electronică 1.398.749
24. Cântar electronic 2.342.040
25. Agregat inst. frigorif. pt. cameră 1.168.999
26. Centrifugă fotometal 866.937
27. Centrală telefonică 3 posturi 1.489.696
28. interfon 15 posturi 1.827.128
29. Ladă frigorifică - Senate 1.244.194
30. Ladă frigorifică - Cortine 1.244.194
31. Instalație distrib. aut. Satelit 1.121.445
32. Butelii oxigen 501.612
33. Butelii acetilenă 616.335
34. Butelii C02 511.011
35. Mașină tocat carne 380V 991.161
36. Friptoză 654.375
37. Fax-Audio Wox-AFX 1000 1.873.632
38. Frigider VORWERK 306.627
39. Monitor tip OLL 665.976
40. Televizor color Grundig 310.622
41. Televizor color ITT 483.190
42. Televizor color 396.906
43. Televizor color 507.350
44. Expresor cafea 265.000
45. Mașină găurit de mână (j)6mm 151.954
46. Trusă woltmetrică 5.670.000
47. Masă etalon 10kg 640.000
48. Masă etalon 520.000
49. Set masă etalon 12.500.000
50. Masă etalon (set) 4.800.000
51. Set masă etalon 20 kg 9.500.000
52. Rezistență etalon R10 1.200.000
53. Rezistență etalon E10 1.150.000
54. Rezistență etalon ETA 2 1.440.000
55. Imprimantă calculator 920.000
56. Floppy disc 850.000
57. Calculator HC 85 950.000
58. Calculator SAF 2020 1.950.000
59. Balanță SOOkg 7.450.000
60. Balanță 50 kg 4.700.000
61. Stație lipit termostată 220V 790.000
62. Firmă luminoasă cu scriere pe calculator 12.150.000
63. Autocamionetă BARKAS 11000000
Total 267258234
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