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Asociația Quimper - Sân- 
tămăria Oriea s-a născut în 
februarie 1990. De la înființare 
membrii francezi ai asociației 
au fost în județ de mai multe 
ori, ultima vizită fiind în perioada 
19-26 aprilie. Delegația formată 
din Jean Le Moal, președintele 
asociației, Genevieve Garros, 
viceprimarul din Quimper, și 
Michele Trellu, medic, a avut, 
conform adresei oficiale 
semnate de primarul orașului, 
mai multe proiecte în atenție.

Principalul scop al depla
sării l-a constituit dezvoltarea 
turismului rural, cu o mare dez

voltare în Franța și cu o tradiție 
de trei decenii. în zona Ha
țegului există deja 20 de case 
prinse în ghidul național de tu
rism rural, ele având de la 1 la 3 
stele. Relația din ultimii 2 ani cu 
Asociația Turismului Rural Eco
logic și Cultural reprezintă o 
șansă în plus pentru această 
activitate, pe care membrii aso
ciației sunt interesați s-o aducă 
încet-încet la standarde 
europene.

în mai va veni în România o 
delegație a asociațiilor Quimper 
- Sântămăria Oriea și ALVAC, 
care se ocupă de organizarea 

vacanțelor, și care reprezintă 
12 mii de sâlariați, potențiali tu
riști. Reprezentanții ALVAC vin 
întâi să vadă realitățile de la noi, 
scop în care fac un circuit prin 
țară care include și județul nos
tru, încheie contracte. Există 
deja în lucru pliante turistice. 
Francezii vin să deschidă dru
mul unei activități, încurajați de 
schimbările pozitive pe care le- 
au sesizat în timp, de frumu
sețea peisajelor, de trecutul is
toric, de ospitalitatea oamenilor 
și de tarifele mai mult decât ac
ceptabile. în același timp inten
ționează să-i motiveze pe ro

mâni, care dacă au garanția că 
vor veni turiști, sunt interesați 
să investească pentru amelio
rarea condițiilor pe care le 
oferă acestora.

Dar delegația franceză a 
avut și alte proiecte de urmărit 
în această perioadă. Dna Trellu 
a acordat foarte multe consul
tații medicale unor copii cu pro
bleme deosebite. Pentru că 
această asociație este înfrățită 
cu Fundația "Conexiuni", dl Le 
Moal fiind și în consiliul de admi
nistrație al ultimei, au derulat 
împreună trei proiecte, al pa
trulea fiind în discuție. Acum se 

lucrează la proiectul "Leonar
do da Vinci” pentru copii abu
zați. Dna Lenuța Angalita de 
la "Conexiuni” preciza că în 
cadrul acestui proiect se for
mează resurse umane pentru 
centrul de prevenire și trata
ment al copilului abuzat, fun
dația deveană fiind unul din 
cele 7 centre pilot din țară 
(mai sunt la București, lași, 
Constanța, Timișoara, Cluj și 
Craiova). Din Deva 8

Viorica ROMAN
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Dacă AS AL omoară porcii de ia Comtim

Falimentul agriculturii 
românești este aproape

< ••••••• >

56,9 la suta dinte români 
se pronunța pentru 

intrarea României în NATO
Aproape 57 la sută dintre români se pronunță pentru 

intrarea României în NATO, relevă un sondaj realizat în 
cadrul Barometrului de Opinie Publică IMAS din luna 
aprilie 1999. Dacă mâine s-ar organiza un referendum 
despre intrarea României în NATO, românii ar vota 
favorabil în proporție de 56,9 la sută, în timp ce 28,6 la 
sută ar vota pentru rămânerea în afara NATO, iar 14,5 la 
sută nu s-ar pronunța. Sondajul a fost realizat în perioada 
17-20 aprilie 1999. Potrivit unui sondaj CURS comandat 
de Mediafax, în cursul lunii aprilie, opțiunea pentru 
intrarea României în NATO era împărtășită de 52,2 la 
sută dintre cetățeni. Acordul cu intrarea României în 
NATO înregistra, în februarie 1997,,fl( cotă de 89 la sută, 
la nivelul Bucureștiului (potrivit CURS), o cotă de 82% la 
nivel național, în martie 1997 (potrivit^Vletro Media), și de 
67 la sută, în decembrie 1998 (potrivit CURS). Trei ro
mâni din patru - 75,8 % - sunt împotriva intervenției 
militare a NATO în Iugoslavia, doar 14,9 % fiind de acord 
cu aceasta, în timp ce 9,3% nu se pronunță. (Mediafax)
_______________ __ ______ :________ /

De ce i-a fost frică ro
mânului, niciodată n-a scă
pat nevătămat și neatins în 
ceea ce-l doare mai tare. O 
asemenea soartă se pare 
că este hărăzită și Com- 
timului, cea mai mare uni
tate specializată pe crește
rea porcilor din România, 
care furnizează undeva în 
jur de jumătate din consu
mul pieței interne. Respon
sabililor cu imaginea por
cului din țara noastră le-a 
cășunat pe aceste patrupe
de, considerându-le indezi
rabile și condamnându-le 
la moarte, în virtutea pre

vederilor programului ASAL, 
care urmărește, chipurile, 
să ne facă agricultură ren
tabilă prin închiderea așa- 
ziselor găuri negre din 
acest sector.

Cum în producerea gă
urilor negre suntem meșteri 
iscusiți, iată că a venit și 
rândul lichidării Comtimului, 
unitate care în fiecare an, 
cu excepția lui 1998, a dat 
profit din activitatea de ex
ploatare. Dar importatorii 
de carne, profitori ai comi
sioanelor grase, au fost tot
deauna cu ochi pe comple
xele industriale care mai

produc carne de porc și de 
pasăre, urmărind cu perse
verență falimentarea lor, 
pentru că numai așa le 
merg afacerile dubioase. Ce 
ne așteaptă însă după ce 
producția internă va fi com
promisă total, este lesne de 
înțeles, dacă ne gândim că 
vom fi dependenți total de 
importuri, ceea ce va de
termina practicarea unor 
prețuri la discreția exporta
torilor străini.

După cum spune; unul 
dintre liderii de sindicat de la 
Comtim, programul ASAL, 
impus de Banca Mondială,

prevede închiderea până în 
semestrul II al acestui an a 
unei însemnate părți am ca
pacitățile productive ale fir
mei, ceea ce înseamnă dis
ponibilizarea a circa 3600 
salariați din cei 8000 exis- 
tenți. Apoi, în faza următoare, 
dacă nu va fi cumpărător 
pentru privatizare, se înțe
lege limpede că urmează li
chidarea, acțiune în care s- 
au specializat mulți profitori 
din țara noastră, care numai

Nicoiae TÎRCOB
(Continuare in pag. 2)

VREMEA
Vremea va fi în gene

ral frumoasă, cu cerul 
variabil, temporar noros 
după-amiaza. Izolat, 
după-amiaza se vor 
semnala averse de ploa
ie de scurtă durată. 
Vântul va sufla slab la 
moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 6 
și 11 grade, iar maxime
le între 16 și 21 grade 
(Andrei IURSICSIN)
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Alarmă falsă la Spitalul din 
Deva

Un telefon anonim, adresat 
centralistei spitalului din Deva, 
marți. în jurul orei 18,10, potrivit 
căruia fa secția de urgență ar fi 
plasată o bombă, a pus în alertă 
echipa de specialiști ai IPJ Hune
doara - Deva. După evacuarea oa

menilor din secție și aproape do
uă ore de verificări, alarma s-a 
dovedit a fi falsă.

^ocul” cu telefonul și cu “bom
bele” este al treilea caz înregistrat la 
Deva din 1998 încoace și se pare a fi 
opera unui debil mintal. (C. P.)

Spectacol folcloric 1
f Sub genericul "Cine-i bănățan ca|
■ mine", Casa de cultură din Deva găzduiește ■ 
1 astăzi un spectacol folcloric organizat de1 
| Inspectoratul pentru Cultură Caraș - Severin | 
| și de Ansamblul “Doina” din Reșița. Se | 
. vor afla pe scena deveană, începând cu ora J 
I 17,00, soliștii Nicu Novac, Ramona Vița, ■ 
| Adrian Stanca ș a., acompaniați de formația |
■ Vox Banat, momentele vesele aparținând lui ■ 
* Alexandru Neagu. (G.B.)

Grupul Școlar Industrial Minier din Crișcior se prezintă 
într-o haină nouă

Foto: Traian MÂNU

Manualele școlare au ieșit Pe urmele agriculturii performante
Un român în Elveția

în organizarea Casei 
Corpului Didactic Deva, la sfâr
șitul săptămânii trecute a avut 
loc o întâlnire a cadrelor di
dactice.și a inspectorilor de 
specialitate cu reprezentanți ai 
câtorva edituri profilate pe tipă
rirea manualelor școlare, pre
cum și cu autori ai acestora. 
Acțiunea găzduită de Liceul 
Pedagogic din Deva se înscrie 
în cadrul activității de perfec
ționare a cadrelor didactice, 
pentru care manualul repre
zintă un ghid în predarea la 
clasă.

Soluția manualelor alter
native a generat o adevărată

"la rampa”
concurență între autori, pe de o 
parte, și edituri, pe de altă 
parte, așa încât - deși con
cepute pe baza unei singure 
programe școlare - abordarea 
subiectelor și modul de pre
zentare diferențiază conside
rabil un manual de altul. Cea 
mai nouă ofertă a editurilor o 
constituie în acest an manu
alele pentru clasa a VI l-a (cele 
mai multe însoțite de un caiet al 
elevului și de un ghid al pro
fesorului); în consecință, cei 
optzeci de profesori din județul 
nostru participant la întâlnirea 
amintită au avut prilejul să asis
te la prezentarea cărților tipă

rite la editurile ALL (cu 7 ma
nuale câștigate în urma licitației 
organizate de M.E.N.), CORINT 
(6 manuale), HUMANITAS (5 
manuale) și TEORA (3 manu
ale). Cu toate că inițial confir
maseră participarea și alte 
edituri cunoscute (printre care 
Nemira, Tehnică, Didactică și 
Pedagogică), ele n-au mai fost 
reprezentate la această ac
țiune; fapt cu atât mai puțin 
explicabil, cu cât editurile 
sunt în primul rând interesate 
în vânzarea și pătrunderea

Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 2)

- Câți ani aveți die Pe- 
trișor Hibais?

- 35, iar de loc sunt din 
Hobița, comuna Sarmizege- 
tusa. Dar de ce mă întrebați?

- Pentru că am auzit că 
ați fost de mai multe ori în 
Elveția, așa este?

- Da, dar...
- De ce aveți rețineri în 

a vorbi despre acest 
lucru?

- Nu am rețineri, dar nu 
sunt prea vorbăreț.

- Haideți să încercăm 
totuși. Cum ați ajuns în 
Elveția?

- Prima dată am fost în
1995. A trebuit și am renunțat 
la profesia de maistru forestier. 

Acest lucru, pentru că a apărut 
un Program de dezvoltare a 
agriculturii în România și for
marea de tineri în agricultură. 
Programul se realizează prin 
Fundația "Profardar", al cărei 
președinte este un profesor de 
lâ Institutul de Agricultură din 
Courtemelon din Cantonul Jura 
- Elveția. în România, sediul 
fundației este la Bistrița.

- Deci în 1995...
- Am lucrat trei luni într-o 

fermă din Constettele. Patronul 
la care am lucrat se numește 
Pierre Wutrich și are o fermă în 
care îngrașă cam 100 de tauri 
și 120 de porci.

- Cum te-au primit cel 
din Elveția?

- Am fost tratat ca orice 
membru al familiei. Sunt oameni 
foarte de treabă. Am învățat 
multe lucruri, mai ales că o 
dată pe săptămână am avut și 
ore teoretice.

- Cu plata cum a fost?
-în cadrul programului am 

primit 700 de franci elvețieni 
pe lună, iar la sfârșitul sta
giului mi-am cumpărat tractor, 
mașină de scos cartofi, plug, 
disc, cositoare și alte utilaje 
agricole.

- Toate acestea, numai 
pe banii câștigați?

- Exact.

Valentin NEAGU
(Continuare în pag. 2)



29 APRILIE 1999Cuvântul liber

Asociația Quimper - Sântămăria Orlea și 
turismul hunedorean Elveția

(Urmare din pag. 1)

specialiști, care vor lucra cu 
această categorie de copii, vor 
efectua un stagiu de specia
lizare de 6 săptămâni în Franța. 

Dna Genevieve Garros a 
prezentat și celelalte proiecte 
pentru care au făcut această 
deplasare. Anul trecut primarii 
din Hațeg și Sântămăria Orlea 
au văzut în Franța tabere de 
vacanță pentru copii. Ca aici să 
se poată realiza același lucru e

CFR Marfă 
crește prețurile 

cu 12%
Tarifele practicate pentru 

transportul feroviar de marfă se 
vor majora, începând cu 1 mai, cu 
circa 12%, a declarat Gheorghe Bu
ruiană, directorul general al Com
paniei Naționale de Transport Fero
viar - CFR Marfă. “Măsura are în 
vedere acoperirea influențelor re
zultate din creșterea prețului moto
rinei, al energiei electrice, a in
flației, precum și a conturilor de 
reparație a materialului rulant”, a 
precizat Buruiană, care a adăugat 
că acest nivel al majorării tarifelor 
este cel mai mic posibil, pentru a 
nu-i descuraja pe clienții societății. 
(Mediafax)

Manifestări culturale la 
Hunedoara

Cu două zile în urmă (27 aprilie), Casa de cultură 
a municipiului Hunedoara a fost gazda vernisajului 
expoziției de artă plastică realizată de Liceul de Artă 
Dpva, apoi a unui spectacol folcloric susținut de 
ansamblul “Mureșana” (secția maghiară) din 
Tg.Mureș. Ieri a fost rândul copiilor să asiste la 
reprezentațiile “Hansel și Gretel" și “Muzicanții din 
Bremen" (după frații Grimm), pe care Teatrul pentru 
copii și tineret “Sfârlează” al Casei de cultură din 
localitate le-a pus în scenă pentru elevii claselor l-IV.

L(G.B.) J)

CENTRU DE CONSULTANTĂ•
Din inițiativa conducerii AJOFP Hunedoara- 

Deva și a Unității Locale din Municipiul Brad s- 
au pus bazele unui centru de consultanță ce 
vizează furnizarea de informații pentru șomeri 
care să-i sprijine în demararea unei afaceri sau 
înființarea unei firme- AF, SRL etc. (C.P.)

Falimentul agriculturii 
românești este aproape

(Urmare din pag. 1)

interesul național nu-l mai 
apără, deși au fost propulsați 
în posturi și fotolii înalte, cu 
putere de decizie, dar fără 
discernământ între binele și 
răul ce-l provoacă țării și 
națiunii noastre.

Se invocă acum motivul 
că pentru un credit de câteva 
sute de miliarde de lei, dato
riile făcute de Comtim la 
Banca Agricolă, cu dobânzile 
și penalitățile de rigoare, s-ar 
ridica undeva la aproape 
1900 miliarde lei. Acești bani 
nu se găsesc însă niciunde, 
în vreme ce pentru "salvarea” 
Bancorex, care a fost prădată 
de escroci, se pot aloca 
8000-9000 miliarde lei (I).

(ft

■
loi 29 aprilie
l TVR1

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 16.30 Povestirile 
lui Donald Rățoiul 17.00 
Timpul Europei 17.30 Fa
milia Simpson (d.a) 18.10 
Sunset Beach (ep. 446) 
19.00 Jumătatea ta 20.00 
Jurnal 21.00 Moli 
Flanders (ep, 3) 22.10 Cu 
ochii'n patru 23.10 
Jurnalul de noapte

TVR 2
8.00-12.00 Reluări pro

grame 13.10 Rebelul (ep. 
38) 14.00 Emisiune în 
limba germană 15.10 
Limbi străine: spaniolă 

nevoie de animatori, scop în 
care 10 tineri din zonă, "foarte 
simpatici, motivați și plini de 
idei”, vor pleca în iulie la 
Quimper, participând la un cen
tru de vacanță și la un festival 
folcloric. în august 10 tineri 
francezi vor veni la Hațeg pen
tru a face un centru de va
canță, a vedea un festival fol
cloric local dar și eclipsa totală 
de soare. Același proiect fran
cezii doreau să-l propună și în 
altă parte, fiind foarte mulțumiți

Este ușor de intuit că li
chidarea Comtimului ar 
echivala cu falimentul agri
culturii românești, care s- 
ar vedea nevoită să nu mai 
producă cereale, neavând 
piață de desfacere internă. 
Surprinzător este faptul că 
protecția producătorului 
agricol autohton nu se 
face câtuși de puțin simțită, 
fapt ce se regăsește de alt
fel în falimentările în lanț 
ale multor complexe agri
cole, în vreme ce escrocii 
se îmbogățesc de pe urma 
importurilor de produse 
agroalimentare, care 
ajung să reprezinte 40-60 
la sută și chiar mai mult la 
unele produse din consu
mul nostru.

15.35 Desene animate 
16.00 Grecia (ep. 21)
16.50 Santa Barbara (ep. 
841) 17.30 Tradiții 18.00 
Castele celebre 19.“ ) 
Față în față cu autorul 
20.00 Căsuța din prerie 
(ep. 15) 21.10 Ultimul tren
22.10 Ura (dramă, Franța,
1995)

ANTSNA1
6.45 Dimineața devre

me cu Teo și Mircea 10.00 
Știri 10.20 Cafea cu par
fum de femeie (ep. 122, 
123) 12.00 L.A. Doctors (r) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Esmeralda (ep. 30) 14.00 
Foișorul de foc 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 

de experiența de aici. Și e po
sibil acest lucru pentru că se 
comunică bine, în această vară 
va fi al cincilea sejur lingvistic 
al unor studenți francezi la 
Liceul Hațeg, ca să-i învețe pe 
tineri limba lui Voltaire. De la 
prietenii francezi am mai aflat 
de ajutoarele aduse și care ur
mează să mai vină în curând, 
despre modul în care se pre
ocupă să adune bani pentru 
activitățile de ajutorare din 
județul nostru.

Corul de copii 
"Vlăstarele 

Orăștiei" * la trei 
r 

ani de la 
înființare

9

Corul de copii "Vlăstarele 
Orăștiei” a împlinit trei ani de 
la înființare, ducând mai de
parte o tradiție bogată a cân
tecului coral în orașul "Paliei". 
Cu acest prilej, Despărță
mântul “Astrei” din municipiu, 
condus de prof. Aurel Ursu, 
organizează o frumoasă 
festivitate aniversară vineri, 
30 aprilie a.c., la Sala “Astra", 
începând de la ora 16, când 
va fi lansată caseta 
“Pricesne și cântări litur
gice" reunind înregistrări ale 
corului de copii.

Cu aceeași ocazie vor fi 
sărbătoriți doi ani de la apa
riția "Revistei Orăștiei", seria 
a lll-a. (M.B.)

pro rv
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău 10.00 Tâ
năr și neliniștit (r) 11.00 
Afaceri de familie (r) 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 Her
cule (ep. 42) 13.45 Xena, 
prințesa războinică 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)
18.45 Știrile PRO TV 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

PRIMA TV
9.00 Prima oră 13.00 

Talk-show social 14.00 
Emisiune pentru femei

Un român în neveste?

(Urmare din pag. 1)

- A doua oară cum ați 
ajuns în Elveția?

- La invitația patronului, în
1996. Am lucrat o lună jumătate 
și am fost la fel de bine primit. 
Mi-am mai cumpărat o freză, 
autoîncărcător și pompă de 
stropit. Trebuie să spun însă 
că patronul m-a împrumutat cu 
5500 de franci elvețieni pentru 
a le cumpăra și transporta.

- Apoi?
- A treia oară am fost anul 

trecut, timp de o lună, tot la invi
tație. Mi-am adus combină de re
coltat, cisternă pentru împrăștiat 
urină și motocositoare. Și de 
data aceasta am fost împrumutat 
de patron cu 6000 de franci. Toți 
acești bani i-am înapoiat din 
ceea ce am câștigat din vânza
rea cartofilor.

- Nu de mult te-ai întors 
din nou din Elveția.

- Da, am fost în lunile fe
bruarie și martie. Mi-am mai 
cumpărat mașină de plantat 
cartofi, cultivator și utilaj de 
însilozat porumb. Toate acestea 
urmează să sosească.

- Cât pământ lucrezi cu 
toate aceste utilaje?

- Acum cultiv 10 ha, în 
zona Hobița.

- Despre patron ce pu
tem spune?

- Este un om cum rar am 
întâlnit. Are 53 de ani și mun
cește cot la cot cu ceilalți. De

Manualele școlare 
au ieșit "la rampă”

(Urmare din pag. 1) 

propriilor manuale în școli. în 
schimb, în cazul editurii AII, 
spre exemplu, alături de consi
lierul marketing au fost pre- 
zenți la Deva și trei autori de 
manuale, prezentarea deve
nind astfel dacă nu mai con
vingătoare, măcar mai gene
roasă în a arăta implicit cum a 
fost gândită elaborarea diver
selor teme și capitole; în plus, 
întrebările și nelămuririle ca
drelor didactice au putut primi 
răspunsuri concrete și avizate.

în altă ordine de idei, "ne
am fi așteptat - afirma dna Ro- 
dica Enedi, directorul Casei 
Corpului Didactic - ca profe

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 
urgență 22.10 Real TV
22.20 Știri

ACASĂ
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) 17.50 Dragoste și 
putere (ep. 366) 18.40 
Asta-i casa ta! 18.45 înger 
sălbatic (ep. 37) 19.30 
Căsuța poveștilor (d.a)
20.15 Celeste se întoarce 
(ep. 72) 21.00 Minciuna 
(ep. 32) 21.45 Surorile 
(ep. 94) 22.45 Tânărul 
Frankenstein (comedie, 
SUA, 1974)

1
mai multe ori mi-a împrumutat 
bani fără garanție și dobândă. 
Acest lucru, pentru a putea înte
meia o fermă. Pot spune că am 
reușit. Dar am și lucrat. De la 
6,30 dimineața, până la 7 seara. 
Uneori și după program. De reți
nut însă că de multe ori patronul 
lucra mai mult ca mine.

- Să vorbim puțin des
pre felul în care se mun
cește în Elveția.

- Sunt multe de spus. Am 
vizitat fabrici de brânzeturi, de 
lapte, peste tot patronii lucrau 
cot la cot cu muncitorii. Am cu
noscut și un șef de sector fo
restier. Ei bine, acesta își rezerva 
trei zile la sfârșitul lunii pentru 
întocmirea actelor. în celelalte zile 
muncea alături de muncitori.

- La noi nu se întâmplă 
acest lucru.

- Nici pe departe. în altă or
dine de idei însă, vreau să spun 
că sunt dezamăgit față de ceea 
ce se întâmplă în agricultura ro
mânească. în primul rând pentru 
că nu am la cine să-mi vând pro
dusele. Anul trecut am cultivat 
grâu. Acum îl dau la porci. în El
veția există multe facilități pentru 
cei ce se ocupă de agricultură - 
atât din partea statului, cât și a 
comunității unde lucrează. Or, la 
noi... De exemplu pentru fiecare 
utilaj pe care l-am adus, a trebuit 
să plătesc vamă, taxă de reeva
luare etc. în ziua de azi agri
cultorul român nu este absolut 
deloc încurajat, pe când la alții se 
bucură de multă atenție.

sorii să vină cu manualele deja 
consultate, ținând seama că 
încă de la începutul acestei luni 
au fost organizate, în tot jude
țul, expoziții cu noile manuale 
alternative. în mare parte așa 
s-a întâmplat, dar au fost și 
zone mai puțin sau deloc re
prezentate, în această din ur
mă situație aflându-se Valea 
Jiului (motivele fiind probabil de 
natură financiară, pentru că 
altfel acolo sunt oameni inimoși 
și interesați de asemenea 
noutăți)".

în ce măsură dascălii au 
apreciat manualele prezentate 
se va vedea după 7 mai, dată 
până la care ei vor trebui să 
efectueze comenzile respective.

HB®
10.00 Beverly Hill Ninja 

(acțiune, SUA, 1997) 11.30 
Păzind-o pe Tess (comedie, 
SUA, 1994) 13.15 Unde-s 
doi... (comedie, SUA, 1995) 
15.00 Lexx 16.00 Războinicul 
de pe str. Waverly (SF, 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)

PRO TV - DEYA
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) 23.20-
23.30 Știri locale

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

Joi, 29 aprilie

2 BERBEC
Aveți impresia că toate vă 

ies pe dos. Fiți mai calculat, nu 
vă grăbiți și ocupați-vă doar de 
un singur lucru, nu de toate 
deodată. Discutați cu partene
rul, el vă poate da sfaturi bune.

O TAUR
Să nu vă inducă în eroare 

desfășurarea convenabilă a 
problemelor profesionale și 
familiale. Nu aveți motive de 
îngrijorare, dar gândiți-vă 
totuși și la viitor.

3 GEMENI
Cei din prima decadă vor 

avea parte de influențe atât 
pozitive, cât și negative. 
Neplăcerile de la serviciu vă 
vor indispune, dar păstrați- 
vă calmul, nu vă lăsați pradă 
stresului.

O RAC
Banii încep să aibă un rol 

tot mai important; de acum vi 
se transformă dorințele, 
sistemul de valori și totodată 
raporturile cu pamenii.

O LEU
Veți fi nevoit să depuneți 

eforturi deosebite la locul de 
muncă. în ultima parte a 
săptămânii veți fi preocupat 
cu precădere de problemele 
financiare.

2 FECIOARĂ
Dacă grădinăriți sau 

meșteriți, aveți grijă, nu sunt 
excluse accidentele. încercați 
să vă relaxați, ascultați 
muzică, așa nu veți mai avea 
surprize neplăcute.

3 BALANȚĂ1
Nu aveți numai succese în 

viață. Luptați să faceți totul 
bine și totuși aveți parte de 
neînțelegeri. Veți simți că nu 
sunteți apreciat pentru ceea 
ce faceți.

3 SCORPION
Aveți de luat o decizie 

importantă. Vreți să faceți 
ceva nou, care are legătură 
cu familia. Dacă ați fost 
"solo" până acum, veți 
renunța la independență.

3 SĂGETĂTOR
Ceilalți s-ar aștepta să fiți mai 

fermi în problemele legate de 
apărarea intereselor. Cei născuȘ 
după 10 decembrie pot avea 
șanse de a obține revendicările 
solicitate la serviciu.

O CAPRICORN
întotdeauna apare ceva 

care vă strică cheful. La locul 
de muncă lucrurile nu se 
desfășoară după placul dv. 
V-ar prinde bine mai multă 
încredere în dv.

O VĂRSĂTOR
Sunteți mai nerăbdători ca 

de obicei. Din cauza exceselor, 
cei din jur nu vă consideră 
demni de încredere; poate n-ar 
strica să vă revizuiți compor
tamentul.

O PEȘTI
Reușiți să colaborați relativ 

ușor cu colegii, iar munca de 
echipă nu vă deranjează de 
data aceasta. în perioada 
actuală vă înțelegeți bine mai 
ales cu Scorpionii.

netescep
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Probabil că majoritatea lo
cuitorilor municipiului Brad, dar 
mai ales tinerii, cunosc sala de 
jocuri situată la parterul Casei 
de Cultură. Puțini știu însă că 
Primăria municipiului Brad, în 
calitate de locator, dorește să 
încheie colaborarea cu firma SC 
Diskont Comsimex SRL, în ca
litate de chiriaș, motivându-se 
prin nevoia de spațiu pentru 
desfășurarea activităților spe
cifice Casei de Cultură. Deși 
somată, firma respectivă nu 
evacuează spațiul, ajungându-se 
firește la... instanța judecă
torească. Din păcate, procesul 
se tergiversează de mai bine de 
un an, ambele părți venind cu 
argumente în susținerea propriei 
cauze.

în anul 1993, datorită si
tuației financiare extrem de 
proaste în care se afla Casa de 
Cultură, se hotărăște închirierea 
sălii de festivități către firma 
Tricotex Casoni SRL cu scopul 
înființării aici a unei discoteci. La 
această închiriere și-a dat ac
ceptul fără rezerve și con
ducerea instituției. Din motive 
necunoscute nouă, Tricotex 
Casoni face o asociere cu SC 
Diskont Comsimex SRL, a- 
ceasta din urmă preluând con
tractul de închiriere. Conform 
afirmațiilor dnei Bianca Leucian, 
directoarea Casei de Cultură, 
noul chiriaș schimbă destinația 
spațiului, transformându-l în sală 
de biliard. în contract se pre
vedea însă că spațiul poate fi 
folosit de către Casa de Cultură 
în cazul când anumite activități 
proprii impun acest lucru. Prin 
introducerea meselor de biliard,

In sprijinul agricultorilor
După cum ne-a Informat dl 

ing. Cean Matei Viorel, șeful 
Centrului Agricol Brad, și în a- 
ceastă primăvară agriculto
rilor din zona Brad li s-a asi
gurat sămânță de cartofi, de 
porumb din soiul Turda 200 la 
prețuri avantajoase.

lucrările de primăvară în 
întârziere

Vremea răcoroasă din ul- 
i timele săptămâni și mai ales 

ploile căzute în zona Brad au 
condus la imposibilitatea e- 
fectuării mai multor însă- 
mânțări la timp. Astfel, dintr- 
o suprafață totală de 628 de 
hectare de teren arabil, pro
gramat pentru arăturile de 
primăvară, în zonă, până la 
21 aprilie, s-au efectuat și 
finalizat doar 385 de hectare.< ___________________________  

respectiva clauză nu mai poate fi 
respectată, mesele de biliard fiind 
foarte greu de mutat.

în altă ordine de idei, în anul 
1994 apare Hotărârea Guvernului 
nr. 442 care aduce necesarele 
Reglementări în privința finanțării 
instituțiilor de cultură, având pre
vederi clare referitoare la condițiile 
în care se poate efectua închi
rierea unor spații precum este cel 

Și totuși, de partea 
cui este dreptatea?

în cauză. Hotărârea 442 interzice 
schimbarea destinației spațiilor 
proprietate publică aflate în ad
ministrarea instituțiilor de cultură. 
Totuși, în cazuri de excepție, 
autoritățile publice locale sau 
județene (în cazul de față Consiliul 
local Brad) pot aproba schim
barea destinației spațiilor, însă 
numai dacă au acordul inspec
toratelor județene pentru cultură.

Contractul de închiriere în
cheiat pentru perioada 1993-1995 
și prelungit prin acordul părților în 
1996 și 1997 prevede și faptul că 
rezilierea este valabilă numai în 
cazul când este anunțată de că
tre una dintre părți cu cel puțin 30 
de zile înainte de a fi pusă în 
aplicare, condiție neîndeplinită de 
către Primăria municipiului Brad. 
Dincolo de reglementările legale 
apărute, conducerea Casei de 
Cultură motivează dorința de

Pe lângă sprijinul agricultorilor 
în vederea obținerii unei să- 
mânțe de calitate, specialiștii 
brădeni asigură persoanelor in
teresate consultații în domeniul 
folosirii erbicidelor ce se pot 
procura printr-un magazin au
torizat din Piața Brad.

Specialiștii Centrului Agri
col Brad sunt de părere că în
târzierea cu aproximativ două 
săptămâni a unor lucrări agri
cole nu va afecta în final pro
ducția anului în curs. Deși e- 
xistă restanțe la arăturile de 
primăvară, se preconizează că 
acestea se vor finaliza în pe
rioada imediată, iar terenurile 
agricole nu vor rămâne ne
lucrate. 

reziliere a contractului și datorită 
faptului că sala respectivă este 
într-o continuă degradare, dar și 
pentru că lipsa de-spațiu necesar 
desfășurării activităților artistice a 
devenit acută.

La sfârșitul-anului 1997 Con
siliul local al municipiului Brad nu 
își mai dă acordul pentru pre
lungirea contractului de închiriere 
cu firma Diskont, însă printr-o 

hotărâre judecătorescă, moti
vându-se lipsa de procedură, 
societatea rămâne în continuare 
chiriașă.

Dl. Mircea Fekete, admi
nistratorul SC Diskont Comsimex 
SRL, neagă acuzațiile care se 
aduc societății patronate de dân
sul, susținând că a investit o 
sumă destul de mare de bani în 
acel spațiu. Domnia sa ne-a pre
zentat sentințele civile nr. 1008/ 
1998 și 221/1999 ale Judecătoriei 
Brad, sentințe care îi dau câștig 
de cauză, declarând că "va ră
mâne în spațiul respectiv până la 
sfârșitul anului 1999".

Domnul Fekete susține că se 
folosesc metode nu tocmai orto
doxe pentru îndepărtarea firmei 
sale din acel spațiu. Ca o dovadă 
el spune că dorește să mute 
mesele de biliard într-o altă sală 
situată pe strada Cuza Vodă,

' Sub masca 
întunericului y
Recent, autori necunos- 

cuți au prădat un magazin al 
Cooperativei de Consum din 
Baia de Criș. Sub masca întu
nericului, hoții au smuls gra
tiile metalice ale magazinului 
de unde au sustras mărfuri în 
valoare de 3.100.000 de lei.

/ >

SINUCIDERE
\______________________7

în urmă cu câteva zile 
Sarmaci Alexandru, de 68 de 
ani, din Brad, și-a pus capăt 
zilelor. Acesta a fost găsit 
spânzurat în șura din gos
podărie, după ce în prealabil, 
în urmă cu un an, a mai avut 
o tentativă de sinucidere.

După primele investigații 
ale organelor de anchetă, s-a 
stabilit că nu există alte indicii 
care să conducă spre ideea 

^unei crime. 

însă primăria îi pune "bețe în 
roate" neacordându-i avizul de 
principiu pentru a-și putea înre
gistra spațiul respectiv. Dacă ar 
avea avizele necesare ar putea 
proceda la mutarea întregii ac
tivități de la Casa de Cultură la 
sala din strada Cuza Vodă. Mai 
mult, spațiul din strada Cuza 
Vodă este antifonat și amenajat 
în proporție de 90%, lipsindu-i 
numai autorizațiile de funcționare. 
Prin adresa primăriei nr. 298 din 
12.04.1999 se face cunoscut că 
nu se poate acorda avizul de 
principiu datorită protestelor unor 
locatari din vecinătatea viitorului 
club de biliard. Este curios însă 
că locatarii au protestat, deși 
clubul nici măcar nu și-a început 
activitatea. în aceste condiții 
locatarii nu au de unde să știe 
dacă liniștea publică va fi sau nu 
tulburată în zonă.

Contactându-I pe dl primar 
Aurel Benea am înțeles că, to
tuși, în cele din urmă primăria va 
elibera autorizațiile pentru spațiul 
din str. Cuza Vodă, dacă acolo nu 
se va organiza o discotecă ci 
doar un club de biliard. în ceea 
ce privește spațiul din Casa de 
Cultură, primăria va deschide o 
nouă acțiune judecătorească 
pentru a obține evacuarea so
cietății Diskont SRL.

Așadar, problema rămâne în 
continuare în dispută, ambele 
tabere menținându-se tari pe 
poziții. Dar, poate cu puțină 
bunăvoință și înțelegere, se poa
te ajunge în final la un com
promis, acest mic "război" dău
nând în fond ambelor tabere.

Andrei NISTOR

INFRACȚIUNILE 
ECONOMICE ÎN 

k CREȘTERE y
Potrivit datelor furnizate de căte 

dl colonel Gherasim Balint, șeful 
Poliției municipiului Brad, de la 
începutul anului până în prezent s- 
au înregistrat 138 de infracțiuni din 
care aproximativ 55- 60 la sută 
sunt de natură economică.

Șeful Poliției Brad ne-a mai 
spus că în ultima perioadă infrac
țiunile cele mai frecvente se 
regăsesc în sfera economică, unde 
se încalcă normele fiscale, Legea 
contabilității, precum și prevederile 
Legii nr. 12/‘9O, republicată, ce 
vizează protecția consumatorului 
împotriva comerțului ilicit.

De asemenea, un fapt îmbu
curător de consemnat este acela 
că infracțiunile cu pericol social 
ridicat - omoruri, tâlhării, violuri etc, 
sunt în scădere, până în prezent în 
anul 1999 nu s-a înregistrat nici un 
asemenea eveniment.

Corne! POENAR

Măsuri pentru 
combaterea șomajului

De curând, la Brad, s-au pus bazele unui parteneriat 
între Unitatea locală din cadrul AJOFP și Primărie în urma 
căruia au fost angajați de la șomaj 105 persoane. Prin 
acest protocol, din fondurile de șomaj se plătește forța de 
muncă, iar Primăria pune la dispoziție bani pentru lucrări 
și materialele necesare.

Potrivit celor declarate de către doamna Hortensia Bu- 
dugan, șefa Unității locale Brad AJOFP, în cadrul acestui 
parteneriat s-au stabilit șapte programe ce vizează măsuri 
active de combatere a șomajului - în zona Brad. Pentru 
început, persoanele angajate se folosesc la lucrările edilitar 
gospodărești din municipiu ce vizează întreținerea dru
murilor, decolmatarea șanțurilor și a podurilor, precum și la 
lucrările ce vizează zonele verzi.

Programul ce vizează măsurile active de combatere a 
șomajului reprezintă un prim pas în încercarea de reducere 
a unui fenohnen social care numai în zona Brad a atins un 
nivel de 25-30 la sută, cu perspective de creștere având în 
vedere situația economico-socială deosebită în care se 
regăsesc majoritatea unităților și a agenților economici. (C.P.)

Parcare auto
La cererea locatarilor din 

blocurile 4A și 4B de pe str. 
Transilvaniei din Brad, pe 
ordinea de zi a ședinței din 
luna aprilie a Consiliului Lo
cal s-a aflat un proiect de 
hotărâre privind amenajarea 
unei parcări auto în zona 
respectivelor blocuri. Oa
menii au solicitat să li șe 
concesioneze terenul pentru 
a-și amenaja ei locurile de 
parcare, dar consilierii bră
deni au hotărât ca parcarea

5-au zgârcit la 
tarate

Comitetele și comisiile 
create pentru a rezolva di
verse situații dar care doar 
se învârteau în jurul cozii 
nefăcând nimic concret au 
exasperat populația. La un 
moment dat se spunea chiar 
că "atunci când ai o proble
mă pe care nu vrei să o re
zolvi înființează un comitet 
sau o comisie...” Probabil, în 
baza acestei experiențe, 
membrii Consiliului Local 
Brad au refuzat în ședința 
din luna aprilie a.c. participa
rea municipiului la constitui
rea asociației "Consorțiul de 
dezvoltare a zonelor miniere 
Brad - Poiana Ruscă - Altîn 
Tepe”.

să fie amenajată de Primăria 
Brad și să fie atribuită prin 
licitație. Dar bugetul Primă
riei Brad se anunță a fi unul 
de austeritate, existând ris
cul să nu fie bani nici măcar 
pentru salariile angajaților. 
Prin urmare nu se prea știe 
când va găsi Primăria fon
duri pentru demararea in
vestiției, astfel că deși pro
iectul a fost aprobat locatarii 
respectivi vor parca încă 
mult timp pe ... zona verde.

"Ce rost are să dăm noi 
bani pentru afiliere 
(1.000.000 lei înscrierea + 
300.000 cotizație lunară) 
când și așa acest Consorțiu 
nu va face nimic pentru noi?" 
- și-au motivat aleșii brădeni 
votul negativ dat acestui pro
iect. Și totuși...

Având în vedere faptul că 
consorțiul își propune atra
gerea și orientarea inves
titorilor spre aceste zone 
miniere și valorificarea fon
durilor alocate domeniului 
minier de diferite organisme 
financiare internaționale cre
dem că aleșii brădeni s-au 
“zgârcit tocmai la tărâțe”.

Ciprian MARINUȚ

VA IUBIȚI ORAȘUL.
Primăvara 1999 a sosit și ia Brad cu capricii 

multe ■ ploaie, vânt, frig ș.a. Ancheta pe care 
o redăm în rândurile ce urmează am reaiizat-o 
cu oameni întâlniți pe stradă. Am pus 
interlocutorilor noștri o singură întrebare: vă 
iubiți orașul, presupunem, ce faceți pentru 
gospodărirea și frumusețea iui?

CE FACED PENTRU BUNA LUI GOSPODĂRÎRE?

Vecini buni
Dl Victor Grigoriu nu s-a 

născut în Brad, dar locuiește

aici de 40 de ani și, evident, 
iubește orașul.

- Bradul - ne-a spus - este 
mic, curat și îngrijit spre cinstea 
celor din fruntea lui.

- în fața blocului d-voastră 
(bl. A7 de pe strada Libertății) 
spațiul până la trotuar este 
plantat cu flori care au fost 
prășite recent. Cine se ocupă 
de acest spațiu?

- Vecinii mei - Aurel Balaș, 
Nicolae Vesa, Vasile Hurmu- 
zache și alții.

- Toți vecinii d-voastră 
participă la înfrumusețarea 
împrejurului blocului?

- Din păcate nu.

Frumosul să-l 
facă alții

Un domn ce a ținut să ră
mână anonim ne-a spus-o 
direct:

- De ce să ne ocupăm noi, 
cetățenii, de gospodărirea și 
înfrumusețarea orașului. Păi 
n-avem primărie? Parcă este 
și o întreprindere de gospo
dărirea localității.

- Vă place frumosul?
- Sigur că da, ca oricărui 

om. Dar nu plătim impozite și 
taxe către stat? Cu banii ăștia 
să se gospodărească orașul.

Să creăm și să 
păstrăm

Blocul B17 de pe 
aceeași stradă a Libertății 
este frumos, iar spațiul din 
fața lui are pomi, trandafiri 
ce aproape dau în floare

ș.a. Dl Acoș Valter susține 
că marea majoritate a locui
torilor din bloc iau parte la 
îngrijirea spațiului din jurul lui, 
în frunte situându-se loan Tiu, 
C. Baba și Mircea Stângă.

- Sigur că da - ne-a spus 
- toți trebuie să luăm parte la 
gospodărirea și înfrumuse
țarea localității unde trăim.

Unde-s banii?
- Ni se spune mereu, 

menționa dl. Dimitrie Trifu, că 

țara n-are bani. Eu spun că 
nu-s gospodăriți cum trebuie 
în folosul țării și al oamenilor. 
Inclusiv în gospodărirea și 
înfrumusețarea localităților.

- S-a spus și se spune că 
țara are buget de austeritate.

- E o minciună. Dacă 
este așa de ce nu renunță 
unii domni la câteva din mi
lioanele ce le iau la salariu, 
mă gândesc la parlamentari, 
miniștri, alți demnitari?

... Alții distrug
Doamnele Floarea Mihu 

și Teodora Vădan săpau 
florile din fața blocului A3.

- Noi două - ne spunea 
dna Mihu - ne ocupăm de ani 
și ani de zile de zona din fața 
și din jurul blocului. Din pă
cate, noi facem iar alții 
distrug!

Traian BONDOR 
Foto: Traian MÂNU
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Luni 3 mai
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Tradiții
15.30 Mapamond
16.00 Emisiune în limba I

maghiară
17.30 Familia Simpson I 

(s.d.a. SUA, ep. 49)
18.10 Sunset Beach (s, I

ep. 447)
19.00 Jumătatea ta 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 Primul val (s, ep. 21)
21.50 Memorialul durerii
23.30 Jurnalul de noapte. Sport

13.10 S isc* Beact

Marți 4 mai
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Emisiune pentru persoane cu handi

cap
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Familia Simpson (s, ep. 50)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 448)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 Laleaua neagră (f.a. Franța/ltalia/ 

Spania 1964)
22.50 Jurnalul de noapte

Miercuri 5 mai
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
13.00 Universul cunoașterii (r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
16.30 Povestirile lui Donald Rățoiul (d.a)
17.00 Medicina pentru toți (mag.)
17.30 Familia Simpson (s, ep. 51)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 449)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 12)
21.30 Impact-
22.00 în compania vedetelor

Joi 6 mai
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Pentru dvs. doamnă! (r)
14.10 Santa Barbara (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. 52)
18.10 Sunset Beach

(s, ep. 450)
19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo.

Sport. Ediție specială
21.00 Moll Flanders (s, 

ultimul ep.)
21.55 Reflecții rutiere
23.10 Jurnalul de noapte. Sport

31.00 Moll Flanders

Vineri 7 mai
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)
15.00 Ecoturism
15.30 Emisiune în limba germană
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal, meteo, sport. Ediție specială
22.00 Ce s-a întâmplat cu Baby Jane? 

(dramă SUA 1962)
23.15 Jurnalul de noapte. Sport

Luni 3 mai
12.00 Comisarul Wycliffe (s/r)
13.05 Rebelul (s, ep. 40)
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine. Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 25)
16.50 Santa Barbara (s, ep. 845)
17.55 Filmele săptămânii
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât toate! 

(mag.)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 17)
22.00 Departe de ochii lumii (dramă 

Franța 1995)

Marți 4 mai
9.00 Ultimul tren (r)
10.00 Patrimoniu (r)
10.30 Scena politică (r)
11.00 Primul val (s/r)
11.45 Ecranul (r)
12.15 Documente culturale (r)
13.15 Rebelul (s, ep. 41)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. Franceză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 26)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 846)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
17.55 Filmele săptămânii
19.10 Pelerinaje
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 18)
21.20 Sensul tranziției
22.20 Teatrul Național TV prezintă: "Doi 

pe o bancă”
23.35 Pelerinaje

Miercuri 5 mai
9.00 Pelerinaje (r)
10.30 Ecclesiast '99 (r)
11.00 Mapamond (r)
11.30 Teleenciclopedia (r)
12.20 Sănătate, că-i mai bună decât toate! (r)
13.15 Rebelul (s, ep.42)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.10 Limbi străine. Germană
15.35 Sailor Moon (d.a) 
16.00 Grecia (s, ep. 27)
16.45 Santa Barbara 

(s, ep. 847)
20.10 Căsuța din prerie 

(s, ep. 19)
21.45 Fotbal: A.C. 

Fiorentina - A.C. Parma

4

!0.10 Câsuța din prerii

Joi 6 mai
9.00 Alfa și Omega (r)
9.40 Cultura în lume (r)
11.05 în compania vedetelor
12.00 Medicina pentru toți (r)
12.30 Puii animalelor sălbatice
13.15 Rebelul (s, ep. 43)
14.00”.Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 27)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 847)
18.00 Castele celebre: Banghok (do)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 20)
21.00 Ultimul tren
22.00 Asasini (f.a. Franța 1997)

Vineri 7 mai
9.00 Lumină din lumină (r)
9.40 Timpul Europei (r)
10.10 Integrale Aerosmith
12.05 Moll Flanders (s/r)
13.10 Rebelul (s, ep. 44)
13.50 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru copii. Italiană. 

Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 28)
16.45 Santa Barbara (s,ep. 848)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
17.55 Filmele săptămânii
18.00 Universul cunoașterii
19.10 Arhive românești (s)
19.40 Dreptul la adevăr
20.20 Căsuța din prerie (s, ep. 21)
21.10 Vânare de vânt
22.45 Freud (s, ep. 5)

' Luni 3 mai
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 Glasul inimii (s, ep. 3)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 31)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 34)
16.10 Luz Maria (s. Peru, ep. 5) 
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 51, 52)
19.00 Observator
20.00 Emisiune publicistică
20.30 Pericol iminent (s, ep. 34)
21.20 Raven (s, ep. 5)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Marți 4 mai
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum 

de femeie (s) 
12.00 Glasul inimii (s, ultimul ep.) 
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep.32)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 35)
16.10 Luz Maria (s, ep. 6)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 53, 54) 
19.00 Observator
20.00 Pistolarul (f.a. SUA 1997)
21.45 Fără obligații (s, ep. 4)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

13.15 Esmeralda

Miercuri 5 mai
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 Civilizații pierdute (do, ep. 1) 
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 33)
14.00 Foișorul de foc (talkshow) 
15.00 Ape liniștite (s, ep.

36)
16.10 Luz Maria (s, ep. 7)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 55,

56) ’
19.00 Observator
20.00 Prezentul simplu
20.30 L.A. Doctors (s, 

ep- 4)
21.20 Cronici paranormale
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Joi 6 mai
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 L.A. Doctors (s/r)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 34)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 37)
16.10 Luz Maria (s, ep. 8)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 57, 58)
19.00 Observator
20.00 Țintă mobilă (f.a SUA ’96)
21.30 Moarte în familie (s. SUA, ep. 2)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Vineri 7 mai
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 Cronici paranormale (s)
13.00 Știrile amiezii ,
13.15 O șansă pentru fiecare
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 59, 60)
19.00 Observator
20.00 Un polițist paranormal (f. SF SUA 

1993)
21.30 Viitorul începa azi (s, ep. 54)
22.15 Observator
22.45 Detectivi la Malibu (s, ep.27)

Luni 3 mai
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00-13.45 Filme și seriale (reluări)
14.30 Mirror, Mirror (s)
15.00 Land of the Lost (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (s)
17.30 Știrile PRO TV 
18.00 Dreptul la iubire (s)
18.45 Știrile PRO TV ,
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Crimă la colegiu 

(dramă SUA 1997)
22.15 Știrile PRO TV/Profit
22.20 Chestiunea zilei
22.30 Dharma și Greg (s, 

ep- 8) 22.30 Dharma ți
Gr«fl

Marți 4 mai
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00-12.30 Filme și seriale (reluări) 
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (s)
13.45 Xena, prințesa războinică (s)
14.30 Mirror, Mirror (s)
15.00 Land of the Lost (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
18.45 Știrile PRO TV
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Aventqra (s, ep. 12)
21.30 NYPD Blue (s, ep. 60)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Susan (s, ep. 12)
23.30 Profesiunea mea, cultura

Miercuri 5 mai
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00-12.30 Filme și seriale (reluări) 
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (s)
13.45 Xena, prințesa războinică (s)
14.30 Mirror, Mirror (s)
15.00 Land of the Lost (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărită (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
18.45 Știrile PRO TV
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Afaceri de familie (dramă 
SUA 1993, p. II)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Nebun după tine (s, ep. 34)
23.00 Știrile PRO TV/Profit

Joi 6 mai
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Afaceri de familie (f, p. Il/r) 
13.15 Hercule (s)
13.45 Xena, prințesa războinică (s)
15.00 Land of the Lost (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (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. 125)
21.30 Mercenarii

21.30 Mercenarii (s, ep. 15)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 31) .

Vineri 7 mai
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00-11.45 Filme și seriale (reluări)
12.30 Adevărul gol-goluț (s)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (s)
13.45 Xena, prințesa războinică (s)
14.30 Mirror, Mirror (s)
15.00 Land of the Lost (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (s)
17.00 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
18.45 Știrile PRO TV
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s, ep.6)
21.30 Sechestrați în tren (f.a. SUA 1995]
23.30 Urmărire generală
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Luni 3 mai
7.00 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 (s, ep. 8)
20.20 Brooklyn South (s)
21.15 Dosarele Y

Marți 4 mai
7.00 Ultima ediție (r)
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 (s, ep. 9)
20.20 Duet de unul singur (dramă SUA 

’86)
21.50 Dezbatere pe teme economice
22.15 Real TV

Miercuri 5 mai
7.00 Ultima ediție (r) 
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 (s, ep. 10)
20.20 Comisarul Rex (s, 

ep. 23)
21.15 Gardă de corp (s)
22.10 Real TV
22.20 Știri

Joi 6 mai
7.00 Ultima ediție (r)
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 (s, ep. 11)
20.20 Cyborg (f. SF 1989)
21.50 Apel de urgență
22.10 Știri

Vineri 7 mai
7.00 Ultima ediție (r)
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 (s, ep. 12)
20.20 Alegeți filmul 

preferat
21.50 Real TV
22.20 Știri
23.00 Vin de mai (co. SUA ’90)

Luni 3 mai
7.00-12.15 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (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) 
19.30Căsuța poveștilor:

Flipper (s)
20.15 Celeste se întoarce
21.00 Minciuna (s)
21.45 Surorile (s)
22.45 Cacialmaua (f.a. SUA 1973)

Marți 4 mai
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (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 Răzbunarea lui Sandokan (f. Italia 

1964)

Miercuri 5 mai
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Surorile (s)
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 Sacrificiu pentru

El Salvador (dramă SUA 
1993)

22.45 Sacrificiu 
pentru El Salvador

Joi 6 mai
7.00-12.15 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (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 Perry Mason și cazul starului 

asasin (f.p. SUA 1989)

Vineri 7 mai
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (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 Septembrie (dramă SUA 1987)

Luni 3 mai
7.00 Actualitatea Tele 7
11.00 Forța destinului (r)
12.00 Rendez-vous duminical (r)
14.00 Magazinul de sâmbătă seara (r)
16.35 O singură viață (s, ep. 108)
17.30 Documentar
18.00 Actualitatea Tele7
19.05 Starsky și Hutch (s, ep. 52)
20.00 Telejurnal
20.35 Pacific Drive (s,ep. 96)
21.45 Clipuri muzicale
22.00 Dincolo de stadion
23.35 Pacific Drive (s, ep. 97)

Marți 4 mai
7.10 Bună dimineața, România
11.00 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.15 Cele două Diane (s)
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.10 Dinastia (s)
19.00 Starsky și Hutch (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (s, 

ep. 98)
21.45 Clipuri muzicale
22.00 Cutia Pandorei

14.15 Cele 2 Diane

22.45 Clipuri muzicale
23.30 Pacific Drive (s, ep. 99)

Miercuri 5 mai
7.10 Bună dimineața, România
11.00 Cutia muzicală (r)
11.30 Cutia Pandorei (r)
12.15 24 din 24 (r)
12.45 Dincolo de stadion (r)
14.15 Cele două Diane (s)
16.40 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.10 Dinastia (s)
19.00 Starsky și Hutch (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (s, ep. 100)
21.40 Clipuri muzicale
22.00 Reporter Tele7
23.00 Derrick (s, ep. 41)

Joi 6 mai
7.10 Bună dimineața, România
11.00 Primul pas (r)
12.00 Reporter Tele 7 (r)
13.00 Pacific Drive (s/r)
13.40 Drumuri printre amintiri (r)
14.15 Cele două Diane (s)
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (s,

ep.101)
21.45 Clipuri muzicale
22.00 Linia întâi
23.00 Lou Grant (s, ep. 18)

19.10 Dinwtu

Vineri 7 mai
7.10 Bună dimineața, România
11.00 Derrick (s/r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
13.30 Pacific Drive (s/r)
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (s)
21.45 Clipuri muzicale
22.00 Tentații
22.45 Clipuri muzicale
23.00 Derrick (s, ep. 42)

Luni 3 mai
10.00 Războinicul de pe str. Waverly (f. 

SF.SU A 1997)
11.45 Urmărire în viitor (thriller SUA 

1992)
13.15 O iubire mai puțin obișnuită (co. 

SUA 1984)
15.00 Concert Oasis
16.30 Cetățeanul X (thriller SUA 1995)
18.15 Podurile din Madison County 

(dramă SUA 1995)
20.30 Johnny 2.0 (f. SF SUA ’97)
22.15 Unde-s doi... (co. SUA 1995)
0.00 Misiune: imposibilă (f.a. SUA ’96)

Marți 4 mai
10.00 Spaima (f.a. SUA 1989)
11.30 Echipa specială (f.a. SUA 1998)
13.15 Ace Ventura: Un nebun în Africa 

(co. SUA 1995)
15.00 Bomba (co. SUA 1995)
16.30 Cei trei mușchetari (f.a. SUA

1993)
18.15 Cine știe câștigă (dramă SUA

1994)
20.30 Jucătorii de baseball (co. SUA 

1993)
22.15 Forrest Gump (co. SUA 1994)
0.30 Trauma (dramă SUA 1997)

Miercuri 5 mai
10.00 Picasso, artist și demon (dramă 

SUA 1996)
12.15 Totul despre sex (s)
12.45 Julian Po (dramă SUA 1997)
14.15 Jumanji (f.a. SUA 1995)
16.00 Robbersonii și poliția (co. SUA

1994)
17.30 Meciul secolului (f. animație SUA

1996)
19.00 Crimă nepedepsită (co. neagră 

SUA)
20.30 Suspecți de serviciu (thriller SUA

1995)
22.15 Stargate (s)
23.00 Lumea Evei (dramă SUA 1997)
0.45 Ador încurcăturile (co. romantică 

SUA 1994)

Joi 6 mai
10.00 Hocus Pocus (co. SUA 1993)
11.45 Ultima, bătălie (f.a. SUA 1995)
13.30 Franklin (d.a) 
14.00 Ultima aven

tură (f.a. SUA 1993)
16.15 Un alt început

(dramă SUA 1996)
18.15 Santa Fe

(dramă SUA 1996)
20.00 Foamea (s)
20.30 Oliver Twist

(dramă SUA ’97)
22.00 Tensiune maximă (f. suspans SUA

1997)
23.30 Sfântul (f.a. SUA 1997)

Vineri 7 mai
10.00 Dependenți de dragoste (co. 

romantică SUA 1997)
11.45 Stargate (s)
12.30 Un chef de pomină (dramă SUA 

1997)
14.00 Scandalul Larry Flint (dramă SUA 

’96)
16.15 Totul despre sex (s)
16.45 Jack (dramă SUA 1996)
18.45 O altfel de tabără (co. SUA 1994)
20.30 Prima lovitură a lui Jackie Chan 

(f.a SUA 1996)
22.00 Concert Yanni Tribute
23.30 Jurnalul Pantofului Roșu (s)

SF.SU
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La intrarea în Sucursala Minieră “Poiana Rusca" Teliuc 
controlorul de poartă Dumitrana Popa nu ne-a permis să 
intrăm în firmă. Așa primise indicații, deoarece la conducere 
se desfășura o ședință importantă. în fapt se anunța o 
hotărâre capitală pentru soarta lucrătorilor sucursalei - 
perspectiva închiderii minelor din zonă. Doamna de la 
poartă bănuia ceva și nu-și putea ascunde îngrijorarea căci 
și soțul lucrează tot la sucursală și au 3 băieți. Starea de 
spirit a mamei - o femeie zdravănă, roșie în obraji și

iNceijeeieiLe 
VKCI MAMC

obișnuită să muncească mult pentru că “am patru bărbați 
în casă" - trecea de la temerile legate de locul de muncă la 
bucurie atunci când vorbea despre băieții săi, care învață 
bine, o ajută mai ales la grădină, sunt cuminți și ascultători, 
preferând să meargă la biserică nu la discoteci.

Familia Popa locuiește la Hunedoara, într-un apartament 
de 3 camere. Accentul îi trădează originile doamnei Dumi
trana, faptul că aici este doar... aclimatizată. Mărturisește că 
a venit în Hunedoara după căsătorie, anterior lucrând 8 ani la 
Tehnoton lași în meseria de confecționer aparatură elec
tronică. Și-a unit destinul cu un vâlcean, a stat mai mulți ani 
acasă îngrijindu-și “prinții” ca să nu se chinuie singuri cu 
cheia de gât, și de 9 ani lucrează la Teliuc. Munca sa 
presupune răspundere, căci trebuie să verifice tot și pe toți 
cei care trec prin poartă într-un sens sau altul, lucrează în 3 
schimburi, telefonul sună și de 50 de ori pe zi “și trebuie să 
ai un cap electronic” să reții toate mesajele. Dar e mulțumită 
de ceea ce face, împreună cu soțul se descurcă binișor din 
salariile pe care le au, cu ceea ce culeg din grădină (unde au 
legume și pomi), cu câte un porc pe care-l cresc.

îngrijorările sale sunt legate de ziua de mâine, de viitorul 
băieților. Cel mare e în clasa a Xl-a, mijlociul în a IX-a și cel 
mic într-a Vl-a, iar mama visează să-i vadă studenți, apoi 
ingineri pentru că au rezultate bune la învățătură. Consideră 
că băieții merită să se realizeze profesional pentru că “sunt 
copii buni, niciodată nu ne-au creat probleme”. Ca mamă 
se străduiește să le asigure condiții bune de viață acum, 
având grijă ca lada frigorifică și cămara să fie mereu pline 
sau chiar realizându-le pentru viitoarele lor familii garnituri 
de macrame și cearșafuri brodate. Dar nu știe dacă 
“lucrurile vor merge bine, va fi pace” și mai ales dacă va 
avea resursele financiare să-i susțină la studii “mai departe”.

Dumitrana Popa e o mamă mândră de feciorii săi, crede 
că sunt ascultători și pentru că ea a fost întotdeauna mai 
exigentă. Ar vrea să-i știe împliniți și fericiți, de aceea 
muncește, speră și se îngrijorează pentru soarta lor. Ca 
orice mamă adevărată.

Viorica ROMAN

DIETA DE SLĂBIT
INGREDIENTE:

250 g miere de albine, 
500 g oțet de mere, 8 că
ței de usturoi (tocați obli
gatoriu cu ustensile de 
lemn). Amestecul se lasă

la macerat 3 zile. Se iau 2 
linguri pe zi, una diminea
ța, când vă treziți, și alta 
seara, înainte de culcare. 
Dieta durează o lună. Veți 
slăbi 7 kilograme.

INCERTITUDINI
De câțiva zeci de ani ia 

fostul Spital din Gheiar 
Centru de Sănătate in de
venire) curățenia o face și 
o întreține dna Rozaiia Ba- 
Unt. Tot dumneaei se ocupă 
de spălarea lenjeriei și nu 
oricum, ci cu efort și grijă 
pentru ca aceasta să fie 
imaculată, iarna și in zilele 
reci aie altor anotimpuri 
aprinde focurile.

Am stat de vorbă într-o 
zi rece și capricioasă de 
aprilie când avea de între
ținut focurile in sobele de 
teracotă din cabinetele me
dicale. Spunea cu îngrijo
rare: “Eu lucrez aici de 
când funcționa spitalul, dar 
am auzit că postul meu se 
va desființa. Sunt tare ne
căjită că viața e grea, am 
patru copii. Ce voi face?"

Am consemnat spuse
le dumneaei pentru că i-am 
înțeles supărarea. La vâr
sta pe care o are e foarte 
greu să înceapă să lucreze 
în altă parte și nici n-ar 
avea unde. E drept că pri
mii doi copii sunt majori, 
dar mama rămâne tot ma
ma, urmașii fiind pentru ea 
sensul existenței, in situa
ția aceasta se află multe 
alte femei care nu sunt încă 
ia vârsta pensionării, dar 
rămân pe drumuri din cau
za reducerii posturilor.

“Ce voi face ?” între
barea, pusă cu teamă și 
îndoială, și-o pun azi sute 
sau mii de românce. E- 
puizate după 25-30 de ani 
de lucru, rămân fără loc 
de muncă și fără vreo 
speranță. (E.S.)

Pensionarii beneficiază de serviciile dr. Cornelia Bancu 
în cabinetul de stomatologie de la C.A.R.P.

Foto: Traian MÂNU
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Dacă dna Aurica n-ar fi 
bătut în geam, n-aș fi trecut 
pragul Magazinului nr. 8 cu 
produse de panificație al 
SC Cetate Deva și n-aș fi 
aflat că un colțișor al acestei 
încăperi a devenit florărie.

- Aici sunteți - am între
bat. Mai există, așadar, o 
florărie în Deva, amenajată 
într-un spațiu închis! Cele 
două florării de pe b-dul 
Libertății nu mai sunt. Nici 
cea din centrul orașului, de 
pe bdul 1 Decembrie. Flo
răria din Gara CFR s-a des
ființat prima, în urmă cu 
câțiva ani. Nu mai este nici 
florăria “Hortensia” din hala 
pieței. în acel spațiu se vin
de acum... cafea. Este ade
vărat că în piață se găsesc 
flori felurite, frumoase. Dar 
ce faci iarna? în 26 decem
brie, când am scos din ce
lofan garoafele (cumpărate, 
în acea dimineață, în piață), 
pentru a le dărui unei rude 
apropiate la ziua-i aniver
sară, florile erau înghețate și 
rupte. Vă dați seama cum

m-am simțit? Dar să revin la 
localul acestei florării. Cum 
ați ajuns la... pâine? O în
treb pe dna Aurica Giurgiu, 
administratoare la SC “Zam
bila” Corn SRL.

- Aici am găsit înțelege
re. Aici ni s-a creat cât de cât 
un colțișor. Am umblat, luni 
de zile, peste tot. N-a fost

la Prefectură. N-am primit 
nici un răspuns până azi. De 
la 1 decembrie am găsit în
țelegere aici, la magazinul 
de pâine.

- Vă știu de peste două 
decenii în preajma florilor. 
De când ați absolvit Liceul 
agricol din Geoagiu. Era o 
plăcere să poposești în flo

wtt wwjvq'nm’E
în mai se pot reoolta 

mai multe plante medicina
le. între acestea la loc de 
cinste se situează păpădia, 
păducelul, pătlagina, traista 
ciobanului, trei frați pătați.

PĂPĂDIA - se 
culeg frunzele și rădăcina, 
planta fiind recomandată în 
dezechilibre glandulare (o- 
bezitate), în boli de ficat; 
mărește secreția biliară, 
normalizează circulația sân
gelui, este diuretic și sti
mulează pofta de mâncare. 
Prin acțiunea de purificare 
indirect ajută la vindecarea 
bolilor de piele, a gutei, reu
matismului și aterosclero- 
zei. Frunzele tinere se pot 
consuma ca salată iar din 
planta uscată se face infu
zie ori decoct (din 1-2 lin
gurițe de păpădie mărunțită 
și 250 g apă).

PĂDUCELUL 
(mărăcine alb, mălaiul cu
cului) - sunt utilizate florile, 
frunzele și fructele. Este

eficient în tulburările 
cardiace, ale sistemului ner
vos, de menopauză, în an- 
gină pectorală, ateroscle- 
roză, emotivitate excesivă. 
Din flori și fructe se prepară 
infuzie (o linguriță de plantă 
și 250 g apă clocotită; se 
lasă 15 minute). Din flori 
sau fructe (20 g) cu 100 g 
alcool de 60 de grade se 
prepară tinctură (prin ma
cerare timp de 10 zile). Din 
ea se iau de 3 ori pe zi câte 
10-15 picături. Atât infuzia 
cât și tinctură se pot com
bina cu preparate similare 
de valeriană, având un efect 
mai mare în bolile de inimă 
și de natură nervoasă.

PĂTLAGINA (lim
ba oii) are calități expecto- 
rante, emoliente, hemosta
tice, astringente. Se folo
sesc frunzele care fluidizea
ză secrețiile bronhice și 
calmează tușea și astmul. 
Proaspete, frunzele se apli
că pe răni greu vindecabile,

pe plăgi purulente. Intern se 
folosește sub formă de ceai 
iar extern ca băi în tratarea 
ulcerului varicos, în blefarite 
sau conjunctivite, sau ca 
gargară în laringite, alte a- 
fectiuni ale gurii.

TRAISTA CIO
BANULUI (punga po
pii, paștele calului) - e bună 
în hemoragii uterine, în re
glarea ciclului menstrual și 
calmarea durerilor abdomi
nale (sub formă de infuzie 
din 10 g plantă și 200 g apă, 
câte 4-5 linguri pe zi, cu 10 
zile înaintea începerii ciclu
lui). Infuzia este recoman
dată și pentru diaree.

-TREI FRAȚI 
PATAȚI (panseluțe de 
câmp) - are proprietăți diu
retice și antialergice; se re
comandă în eczeme, urti- 
carie, furunculoză, în tuse și 
bronșite. Infuzia se face din 
o linguriță de plantă la o 
ceașcă de apă și se beau 
2-3 căni pe zi.. _ vr .. ..

« “DOAR SA
SUPRAVIEȚUIM”* _ J

chip să fim ajutați, să găsim 
un spațiu. După ce Florăria 
Serelor Arad (cea de pe 
bdul Libertății) a fost cumpă
rată de o firmă din Deva, 
timp de două luni (iulie și 
august) nu am lucrat. în sep
tembrie am obținut un spa
țiu la Supermarket, dar, 
după o lună, patroanele au 
făcut schimb între ele, iar 
noi a trebuit să plecăm. Din 
septembrie ’98 avem cereri 
depuse ia Primăria Deva și

răriile în care ați muncit. în 
comenzile clienților - coșuri, 
buchete, coroane, jerbe, 
aranjarea lumânărilor pen
tru nunți și botezuri - pu
neați toată priceperea, stră
dania și dragostea dv pen
tru lucrul bine făcut. De a- 
proape un deceniu lucrați 
alături de dna Monica Pâs, 
la fel dș binevoitoare, de 
harnică. V-am urmărit și azi, 
aici, solicitudinea, hărnicia, 
dorința de a mulțumi clien-

tul. Dar, parcă, bucuria lip-^ 
sește de pe chipul dv.

- Mi-e greu să vă spun, | 
dar vă spun: nu mai lucrez | 
cu acel drag de altădată. , 
Lucrez pentru chirie. Să o 1 
putem achita (11 dolari pe I 
mp). N-am crezut că vom | 
ajunge vremuri atât de gre- | 
le, să nu te mai poți bucura . 
de muncă, de nimic. Eu, sin- ' 
ceră să fiu, din ’91 n-am mai I 
putut pleca în concediu. N- | 
am avut posibilități. Din toa- | 
te punctele de vedere e tot . 
mai greu. Nu mai ai certi- ’ 
tudinea zilei de mâine. Mă i 
uit la fetele de aici, din ma- | 
gazinul de pâine. Și ele sunt | 
la fel ca noi. Și, doar vorba ■ 
aia, vând pâinea cea de toa- ■ 
te zilele. De Paști a fost o I 
monotonie în magazin... Au | 
rămas vreo 200 de pâini | 
nevândute. Dacă nici pâinea ■ 
n-a trecut... Ce să mai zicem 1 
noi, cu florile? Să ne bu- I 
curăm că putem supraviețui. | 

Amară constatare... ;

Lucia LICIU |
_________________ y

Comportamentului- citate
» Prudența: “Când ai o casă de sticlă nu trebuie să 

arunci cu pietre în casa vecinului” (Voltaire).

M Respectul: “tributul pe care nu-l putem refuza 
meritului" (Kant).

» Loialitatea: “bunul cel mai sfânt al inimii umane" 
(Seneca).

m Fericirea: “Km nevoie de fericirea tuturor pentru a fi 
fericit" (A. Gide).

» Munca: “cea mai bună educatoare a caracterului” 
(S. Smiles). ,

M Viața noastră este “un dar pe care îl merităm numai 
atunci când și noi îl dăruim” (R. Tagore).

» Mândria: “izvorul ascuns al tuturor dezbinărilor” 
(Voltaire).

» Onoarea: “unirea forței și a bunătății" (De Vigny).

“Simplitatea adevărată unește bunătatea cu 
frumusețea” (Platon).

» încrederea: ‘ cea mai frumoasă floare a iubirii” (La 
Fontaine).

» Zâmbet înseamnă optimism, bunătate, altruism, 
detașare; “Ziua cea mai pierdută este cea în care nu ai râs” 
(Chamfort).

JIGARA Șl 
VIITOARELE 

MAME
Sunteți o fumătoare în

răită și nici măcar copilul 
care începe să prindă viață 
în pântecul dv. nu vă poate 
determina să renunțați total 
la acest viciu; încercați totuși 
să mai meditați la ceea ce ar 
însemna să lăsați de acum 
țigările la o parte:

♦ scade pericolul producerii 
unui avort;

♦ riscul unei nașteri pre
mature se reduce la jumătate 
iar cel al nașterii unui făt mort 
scade cu o treime;

♦ îmbunătățindu-se circula
ția sangvină a întregului orga
nism, viitorul bebeluș primește 
mai mult oxigen și substanțe 
nutritive;

♦ copilul va fi mai puțin 
sensibil la bronșite, pneumonii, 
astm, alergii și otite cronice;

♦ vă veți simți mai în formă 
și veți avea mai multă energie 
când va sosi clipa nașterii;

♦ vă va fi mai ușor să nu 
fumați nici după naștere, evi
tând astfel transmiterea sub
stanțelor toxice prin lapte în 
timpul alăptatului.



29 APRILIE 1999 Cuvântul liber

VANZARI
' CUMPĂRĂRI
• Vând 3000 mp teren 

intravilan în Deva, front stradal 
30 m, gaz la poartă, posi
bilități apă și curent, preț 
30.000 lei/mp. Tel. 624195.’ 

(2689)
• Vând teren arabil 0,570 

ha, mal stâng Mureș, la 2 km. 
de Deva și 1,00 ha teren 
arabil la pod Mureș. Șoimuș 
392. (3633)

• Vând teren intravilan, 
suprafață 1000 mp, cu șură, 
sat Mihăiești, com. Dobra. 
Tel. 718026 sau 094/556087 
(2774)

• Vând apartament’2 ca
mere în Hunedoara, lângă 
Dunărea. Tel. 233427. (3628)

• Vând garsonieră, 40 mp, 
în zona Silvana, etaj 6, preț 
70 milioane. Tel. 094 
693110. (3642)

• Vând casă în Lăpugiu de 
Jos. Tel. 281313, sau în sat 
Roșcani, nr.133. (3637)

• Vând apartament (97 
mp) 4 camere, zonă privati
zare în Bârcea Mare. Infor
mații la nr.3, după ora 16,30. 
(3638)

• Vând casă, anexe, gră
dină 0,5 ha în Prăvăleni, 
com.Vața de Jos. Informații 
Vraciu Mărioara, nr.50, sat 
Birtin, corn. Vața de Jos. 
(3643)

• Vând casă, cu grădină 
4500 mp, instalație gaz, apă 
curentă, baie,Vețel.Tel. 094 
152608.(2694)

• Vând casă, curte, cu 
anexe, grădină. Cristur, 
nr.354 (posibil rate). (2695)

• Vând apartament 3 ca
mere, sau schimb cu două 
camere sau cu București. 
Tel. 212151. (3650)

• Vând casă, Orăștie, str. 
Plantelor, 32. Informații Sibi- 
șel, 167, familia Ploscar 
(2635)

CĂUTĂM BARBAȚI!
Ești singur 

săptămîna 
aceasta? Dom
nișoare fără 
prejudecăți că
utăm bărbați 
dispuși la a- 
venturi erotice. 
Rafinamente 
pe viu la domici
liu. Experimentați 
cu noi orice capricii 
sexuale. Nu urmărim 
interese financiare. 
Discreție 100%.

Tei: 01/898.53.23 

VINO Șl TU!

Ai chef de sex total, plăceri 
interzise, senzații dure sau 
orice alte capricii sexuale 

care îți trec prin cap? Dacă 
da, atunci sună repede la 

01/898.53.23

crișan Alexandru. (2627)
• Vând apartament 3 ca

mere, parter, Orăștie, Prica- 
zului, bloc 26/30, tel. 247201 
(2629)

• Vând casă în Deva, str. 
E.Văcărescu, nr. 42, 250 
milioane (2634)

• Vând casă, curte, co
muna Vălișoara, la strada 
principală, tel. 655139 (6893)

• Vând VW Vento, an 
fabricație 1993, Euro2, mo
tor 1800 cmc, închidere 
centralizată, Schibedach și 
oglinzi electrice, 2xAirbag, 
servodirecție.servofrână și 
alte îmbunătățiri, 105000 km, 
reali, preț 12700 DM. Tel. 
729187. (3644)

• Dezmembrez BMW 528 
I, an 1984, cu toate extra
sele. Tel. 283228. (3641)

• Vând Audi 100 2144 
cmc, CI, 1979, stare excep
țională. Tel. 211920. (2691)

• Vând Ford Orion excep
țional, neînmatriculat, motor 
1600, motorină. Deva 
217208. (2692)

• Vând Ford Escort, stare 
excepțională, înmatriculat, 
preț negociabil. Mintia-sat, 
Podeleanu, nr. 56, tel. 
620352. (4266)

• Vând Ford Fiesta 1, 
înmatriculat, stare bună, plus 
piese schimb, preț 1300 DM, 
negociabil. Informații Orăștie, 
str. A. lancu, bl.6/20 (2630)

• Vând oțel beton dia
metrul 6, 8,10,12, tablă 
zincată, țeavă zincată și 
neagră, profile mici cornier 
și lat. Săliștioara, nr.42, tel. 
092 676081 .(3503)

• Vând familii albine. 
Ilia,str. Libertății, nr.92, tel. 
426. (3613)

• Vând aparat taxat pentru 
taxi, preț 600.000. Tel. 
627030. (2684)

• Vând și montez caro
serie Dacia 1300. Tel. 
214830. (3622)

• Vând monumente fune
rare marmură, nescrise, di
verse modele, prețuri foarte 
avantajoase, începând cu 
1.400.000, scris 3000 lei/ 
literă. Termen de livrare 2 zile. 
Nicu, Deva, str. A.VIaicu, 
nr.99 bis, zilnic 9-16. (3634)

• Vând iapă 6 ani, cu 
mânz. Sat Nandru, corn. 
Peștișu Mic, nr.5. (3626)

• Vând 20 familii albine. 
Simeria, A.VIaicu, nr.55. 
(3640)

• The Best Company Si
meria vă oferă peste 700 
modele de mobilă în 30 de 
nuanțe, preț 1-8 milioane lei. 
Tel. /fax 262907,262290,094 
230856. (3636)___________

• Cumpăr celulare GSM, 
defecte, decodez și repar. 
Tel. 094 859958, 092 
743712. (3649)

• Vând cruci mozaic 
600.000, marmură, 1.700.000. 
A.VIaicu, 112,'dimineața. 
(2693)

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

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

• OCAZIE: TV color Sport, 
videorecorder, combină mu
zicală, computer 386, im
primantă, la numai un milion 
bucata. Tel. 711063 (2773)

• Vând vitrină frigorifică,
2,20 x 1m, de Lipova. Tel. 
717655,714386(2776)

• Ofer de închiriat garso
nieră. Tel. 623534, după ora 
20. (2696)

• închiriez garsonieră 
mobilată, ultracentral. Tel. 
219547, după ora 14. (7123)

• Firmă caută spațiu pen
tru birou la parter. Tel. 092 
627440. (2559)

OFERTE DE 
SERVICII D

• SC Lambda SRL Deva 
angajează confecționere. Tel. 
212100, dl. Oaida. (4232)

• Firmă specializată re
novăm parchet, preț 15- 
40.000 lei/mp. Tel. 262290, 
262907. (3636)

• SC Agercom Impex SRL 
Deva angajează muncitori 
necalificați și agenți co
merciali. Tel. 219300, 
230793. (3647)

• Concern canadian pre
gătește 20 de persoane 
ambițioase pentru expan
siune în România în: marke
ting, gestiune, personal, 
organizare-management. 
Experiența nu este necesară. 
Tel. 627527, 094/280444 
(4269)

• îngrijesc copil, inspector 
resurse umane, închiriez 
spațiu comercial, tel. 
240285. (2628)

• Angajez bucătar și
ospătar. Informații la tel. 054/ 
241918(2632) _________ .

• Macin la moară la Șibot 
150 lei/kg sau 15 la sută. 
Informații tel. 058/813385 
Alba. (2633)

• Cu autorizația 16532/1999 
a luat ființă Asociația Familială 
Buftea Maria din Brad, cu 
activitate de comerț.(3639)

• S.C. Talc dolomită SA 
Hunedoara, str. Cerbului, nr.8 
^organizează în data de 
04.05.1999, ora 10, licitație pen
tru vânzare mijloace fixe 
casate, conform ordonanței 25/ 
1999. Informații la sediu sau la 
tel. 717172,717829 (2778)

[ SOCIETATE COMERCIALĂ DEVA 1 
I • Oferă în cadrul Complexului comercial, spre închiriere, I 

| spații de diferite suprafețe, pentru depozitare. Se asigură rampă | 
i pentru încărcări-descărcări, iluminat, pază, grupuri sociale. i

• Vinde la LICITAȚIE microbuz 10+1 locuri, în perfectă . 
I stare de funcționare. Licitația se (ine în fiecare zi de luni, ora ■ 
| 10, la sediul societății din str. Apuseni, nr. 1.
| Relații la telefoane: 223320, 232618, 232619, int. 106, fax: i 

222087__

• Pierdut carnet membru 
asociat al Cooperativei de 
Credit "Concordia Română” 
Deva pe numele Popa 
Adrian. Se declară nul. 
(3629)

• Pierdut pe data de 
25.04.1999 un cal roșu, de 
5 ani, coamă pe două părți, 
neagră, coadă stufoasă, 
statură mijlocie, urechile 
mici. Găsitorului recom
pensă. Informații la tel. 054/ 
710008, între orele 19-23. 
(2779)

• Ne despărțim cu multă 
durere de minunata noastră 
mamă, bunică și străbu
nică

ROZALIA NISTOR
decedată fulgerător în data 
de 27 aprilie 1999. înmor
mântarea va avea loc astăzi, 
azi, 29 aprilie, ora 13, la 
Cimitirul Bejan, de la Casa 
Mortuară. Familia. (2699)

• Pios omagiu și ne- 
ștearsă amintire dragei 
noastre colege și prietene

prof. GETA NICKEL
Familia prof. Tămășan. 

(2698)

• Foștii colegi de liceu 
împărtășim durerea lui 
Horațiu în clipele grele ale 
despărțirii de iubita sa mamă 

prof. FLORICA NICKEL
Transmitem sincere con

doleanțe întregii familii.
Dumnezeu s-o odih- 

nească în pace!

BANKCOOP- 
B.G.C.P.

declară nul cer
tificatul de econo
mii cu discont seria 
G, nr. 025804. 
Eventualul dețină-*
tor este rugat să se 
prezinte de îndată 
la sediul Bankcoop 
- B.G.C.P. Deva.

CRUCEA ROȘIE - SUBFILIALA

PUBLICITATE

HAȚEG
Anunță LICITAȚIE PUBLICĂ pentru închiriere spații 

cabinete medicale, laborator medical, în data de 15 mai 
1999, ora 10, la sediul Subfilialei din Hațeg, str. Crișan, 
nr.3, județul Hunedoara.

Ofertele necesare licitației se vor depune la sediul Casei 
de cultură Hațeg, până la data de 10 mai 1999, ora 12.

Relații suplimentare Ia telefon 054/770712.

SC MERCUR CORVINEX 
S.A. HUNEDOARA

Anulează licitația la ABC Dunărea, BAR 
Dunărea și Restaurant Dunărea.

Scoate la licitație în aceleași condiții 
“Spațiul comercial Dunărea” - suprafața 465 
m.p.

ț

DINCOACE SAU
DINCOLO DE PIHINEI?

Realitâti si/ *
aparențe

Este sigur că în afara celor 
angajați nemijlocit la regia 
acestui oribil spectacol nimeni 
nu știe ce se întâmplă în Ko
sovo, în jurul sau la mai mare 
depărtare de această provin
cie iugoslavă, în prezentul sau 
în viitorul ei. Adevărul pare să 
fie peste tot și pe nicăieri, lu
mea ascultă cu resemnare și 
privește consternată la ima
ginile venite de peste Dunăre, 
încercând să discearnă din 
noianul de informații contradic
torii ceea ce crede că este mai 
aproape de realitate. Lumea nu 
știe de care parte a Pirineilor 
este adevărul și de care parte 
este efoarea, ea știe și vede 
numai atât că în Iugoslavia este 
război și că oameni nevinovați 
trebuie să 
moară în nume-'' 
le unor intere
se pe care nu 
le cunosc.

Timpul 
istoric nu este totuna cu timpul 
astronomic. Acesta din urmă 
are o singură direcție, pe când 
cel dintâi poate să cunoască și 
reveniri, coborâșuri mai line 
sau mai abrupte ori chiar 
reluări de la capăt. Omenirea în 
general și Europa în special au 
mai trăit asemenea momente și 
mișcări degenerescente și 
nimeni nu poate să garanteze 
că astfel de clipe nu se vor mai 
repeta. Posibilitatea sau 
exclusivitatea lor sunt în egală 
măsură nesigure și 
imprevizibile. O rază de 
raționalitate sau o pată de um
bră pe conștiințele vremelnic 
hotărâtoare de linii și destine 
istorice poate fiecare să înlă
ture ori să adâncească stările 
de criză în care se află unele 
popoare.

Ne-am așteptat ca țările 
• dezvoltate și cu democrații 
puternic consolidate să ne

Atentie la cartea de 
identitate!

în conformitate cu Legea 
105/1996 - privind evidența 
populației și cartea de iden
titate, conform art.,16 și 12 din 
acest act normativ, cu cel puțin 
15 zile înainte de expirarea 
termenului de valabilitate a 
actului de identitate și respectiv 
de împlinirea vârstei de 14 ani, 
persoana fizică în cauză ori 
reprezentantul său legal are 
obligația să solicite Formațiunii 
de evidența populației elibe
rarea actului de identitate sau 
prelungirea valabilității acestuia. 
Nerespectarea acestor pre
vederi constituie contravenție, 
fiind sancționată cu amendă de 
la 25.000 la 50.000 lei. 

ofere modele superioare de 
rezolvare a conflictelor zonale, 
în sensul respectării voinței și 
demnității fiecărui popor și, în
deosebi, al eliminării cu orice 
preț a forței. în realitate însă 
vedem că nu întotdeauna se 
întâmplă așa. Ceea ce se pe
trece astăzi în Iugoslavia ne 
arată că la popoare întregi, ca 
și la indivizi, prosperitatea ma
terială nu atrage cu necesitate 
după sine efecte asemănătoa
re în planul vieții spirituale, ci, 
dimpotrivă, qă ea se însoțește 
adeseori de manifestări de 
barbarie inimaginabile.

în legătură cu războiul din 
Iugoslavia, nu ne mai interesea
ză ce spun astăzi istoricii și ana
liștii, pentru că și unii și alții sunt 

prizonierii cu 
s voie sau fără 

de voie ai unui 
anumit anga- 

J jament politic. 
Ne interesează

doar realitatea care arde în flă
cări sub ochii noștri, strigătele și 
disperarea a mii și mii de oameni, 
imaginile de coșmar apocaliptic 
în care vieți întregi și roadele 
trudei lor de generații se năruie 
fără ca vreo conștiință vinovată 
să se cutremure cât de cât.

Posteritatea va reține în alți 
termeni momentul Kosovo. Is
toria se scrie și se rescrie me
reu, pentru că se schimbă me
reu criteriile în lumina cărora 
este judecat un fapt sau altul. 
Există însă principii și valori 
eterne, precum suveranitate, 
independență, pace și inte
gritate teritorială, principii și 
valori care nu sunt dependente 
nici de numărul locuitorilor și 
nici de întinderea geografică a 
unui popor, ci de măreția de 
spirit a acestuia, de aportul 
său la tezaurul de civilizație al 
umanității.

Prof. Sabin SELAGEA
-------------------------------- -<

Deoarece pe raza muni
cipiului Deva încă mai există un 
număr destul de mare de per
soane care dețin buletin de 
identitate cu termenul de vala
bilitate expirat și tineri care au 
împlinit vârsta de 14 ani nepuși 
în legalitate, rugăm ca toți 
aceia dintre dumneavoastră 
care se regăsesc într-una din 
situațiile mai sus-amintite, să se 
adreseze Biroului evidența po
pulației din cadrul Poliției mu
nicipiului Deva, str. O. Goga, 
nr.4, de luni până vineri, între 
orele 8 și 10, iar în zilele de joi, 
între orele 15 și 20.

Poliția municipiului Deva
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AGENȚIILE DE PUBLICITATE
"CUVÂNTUL LIBER
Pentru a economisi timp și bani puteți publica 

anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul 
nostru, apelând la agențiile publicitare din:

* DEVA - la SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului 
Județean); - la chioșcul de lângă magazinul 
COMTIM; - la chioșcul de lângă Sala Sporturilor; 
- ta chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația de 
autobuz “Orizont");

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia (tel. 
716926);

* BRAD, strada Republicii (tel. 650968), la 
sediu! S.C. ’’MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă maga- I 
zinul "Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresu/ui, nr.1 (în spa
țiu! secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine 
a tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate. .

SC STILMES SRL DEVA
| B-dul Decebal, nr.6, tel/fax: 054/211128; 219045 |
| Confecționează

• PRELATE CAMIOANE (10,5 DM/mp);
• ACOPERIRI TERASE - COPERTINE;

• BANNERE - PANOURI PUBLICITARE.
I--------------------------------------------------------------------------------- 1

AFACERILE DE SUCCES
AU O SINGURĂ FORMULĂ:

a

„ Ro manian Professional D IRECTORY

> Prima colecție de cataloage profesionale 
din România

> 18 cataloage bilingve (română-engleză) structurate 
pe domenii de activitate

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

ScmSs sisctnc o bosch 6

A CENTRALE TERMICE 
IUHKERS-BOSCH 

A mOTOFERĂSTRAIE, 
MOTOCOASE STIHL Afif

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

Motopompe HONDA

Clupe pentru filetat, mașini de sudat 
polietilenă ROTHENBERGER

Acțiunea PROCONȘTRUCT" pentru scule electrice BOȘCHD
REDUCERI<^^^> 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, BI.2

Banca Populară Română
a emis

Certificatul de Economii Popular 
pe termen de 3 luni cu o 

DOBÂNDĂ DE 100% PE AN.
Depozitele sunt asigurate de risc financiar în 

proporție de 100%.
Informații suplimentare, Alba Iulia, 

Calea Moților, nr. 7. tel. 058/818726.
S.— - .................-.............  ■ ■ ■ ■

SC ROMAVICOM SRL DEVA
Fermă particulară de păsări situată în Min

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

Informații suplimentare la telefon 233484. j

Hidroizolații PLUVITEC* Italia 
prin

SC AMBIENT CONSTRUCT SRL
• ' Str. Depozitelor, nr. 1 (în incinta 

Cooperativei Cauciucul). 
Relații la telefon 092/231946.

scUfi HUNEDOARA SRL 

|~Dea/er Autorizat al |

HM ROMANIA SA
DORIT! PORCI DE 110 KG IN 6 LUNI ’

• DORIȚI PROCENT DE CARNE IN CARCASA DE PORC DE 50% ?
♦ DORIȚI PUI DE CARNE LA 2 KG IN 45 DE ZILLE ?
• DORm SA OBȚINEȚI 332 DE OUA PE AN 7
• DORIT! SA REDUCEȚI MORTALITATEA LA PUI PANA LA 2% ?
• DORIT! SA OBȚINEȚI CU 1 KG DE FURAJ 1NB. 1 KG DE LAP TE IN PLUS 7

FOLOSIȚI
PRMflXLTU si CONCENTRATE 
PENTRU FURAJAREA ANIMALELOR

Q
PKA0CSE D£ FIRMA OLANDEZA IMniUTIIMAl

MAGAZJLN SIMERIA.SIK VICTORIEI NR. 2A. TEL: 054 261»»7

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
i

Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara
înscrie-te acum în primele patru cataloage:
1. arhitectură, construcții și lucrări publice, servicii specializate
2. finanțe, societăți de investiții, asigurări, contabilitate, marketing, audit financiar, consultanță, 

servicii specializate
3. infromatică, tehnologie informațională și telecomunicații, echipamente electrice și electronice, 

servicii specializate
4. educație, cultură, mass-media, publicitate, editare, tipărire, distribuție de carte și presă, sport, 

divertisment, alte servicii în domeniu

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

SffiONA lnscrie-te acum ! Tei. 23.58.10,094/55.6o.45
maximum 5 zile. 

Informații la telefon 
054/232946.

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională a 
județului Hunedoara

( SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 27.04.1999
ȘTIRILE

agent de asigurare 15
agent reclamă publicitară 19
agent turism 2
analist 1
aplicator de detalii la

produse din ceramică 15
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1 
asistent medical

principal igienă 1
baby sitter 1
barman 8
brutar 2
bucătar 6
cofetar 4
confectioner - asamblor

articole din textile 42

contabil 1
contabil șef 2
croitor 3
cusător piese la încălțăminte 10 
electrician de întreținere

și reparații 4
electromecanic reparator

obiecte de uz casnic 4
electronist 2
electrotehnist 1
femeie de serviciu 2
frigotehnist 4
inginer construcții civile,

industriale și agricole 6
inginer tehnică de calcul 2
inginer textile, pielărie 3
maistru în industria

textilă-pielărie 3

maistru în industrializarea
lemnului 1

mecanic auto 2
medic de specialitate 1
muncitor necalificat 86
optician 1
ospătar (chelner) 19
pompagiu 2
secretară 1
șofer autobuz 3
șofer de autoturisme și 
camionete 4

tâmplar universal 3
vânzător 18
vânzător de ziare 4

tot. loc. de muncă vacante 311

< -s
Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare Profesională a Județului Hunedoara puteți primi de la Centrul de Informare și 
Documentare Deva, Clubul Șomerilor Deva, precum și de la unitățile locale din Hunedoara, Călan, 
Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Ilia, in zilele de luni, marți, 
miercuri, joi, între orele 8.00 - 12.30
\>

Știi de la Știrile PRO TV! ■
•« ?tre6i. Țîpaujl T-rt In Tpograh,-1 “Cuvântulliber” Deva


