
Duminica trecută, pe arena 
Electromureș din Tg. Mureș, s-a 
încheiat turneul final al Diviziei 
naționale masculine de popice. 
După o luptă sportivă aprigă pentru 
ocuparea unui loc pe podium, 
echipa hunedoreană a obținut un 
frumos și lăudabil succes: 
clasarea pe locul al doilea în 
clasamentul final și cucerirea 
titlului de vicecampioană 
națională, ceea ce îi dă dreptul să 
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Acordă dobânzi atractive 
la depozitele tn iei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 76% 
Xla 60 de zile - 73% 
X la 90 de zile - 70%

participe la întrecerea din Cupa 
Cupelor ce se va desfășura în luna 
octombrie, în Austria.

Așa cum procedează cluburile 
serioase, în care se practică 
sporturi de performanță, 
conducerea clubului “Side
rurgica” din Hunedoara, dl 
președinte Ion lonichente, a 
convocat o conferință de presă la 
care au fost invitați toți reporterii 
sportivi din presa scrisă, radio și

televiziune din Deva și Hunedoara, 
la care au luat parte dl ing. 
Gheorghe Pogea, manager la SC 
Siderurgica SA Hunedoara, 
împreună cu directorii executivi, 
dl ec. Remus Mariș, primarul 
municipiului, dnii Petru Vaidoș, 
președintele Sindicatului 
Siderurgica, Gheorghe Andrei, 
prim vicepreședinte, și membrii 
consiliului de conducere al 
Sindicatului Siderurgistul, întregul
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* Județul 
Hunedoara

lot de sportivi participant la 
turneul final al Diviziei naționale, 
proaspeți laureați.

în alocuțiunile dumnealor, 
Ion lonichente, Petru Vaidoș 
(care au însoțit echipa la finalele 
de la Tg, Mureș) au evidențiat 
pe larg frumoasa evoluție a 
popicarilor hunedoreni care au

Sabin CERBU

(Continuare în pag. 2) Foto: Traian MÂNU
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Ramura de măslin și 
scânteia nucleară
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• Stând la coadă, femeile 
au format prima coloană 
sonoră...

La Spitalul din Păciișa importante donații

Dialog deschis despre cum 
sunt folosiți banii

Hotărâsem să-mi țin la distanță condeiul de tot ce se întâmplă în 
țărișoara vecină nouă de la sud-vest, dincolo de Dunăre. 
Hotărâsem astfel pentru că aveam și am încă convingerea că 
numai în cadrul Alianței Nord-Atlantice - NATO - România se poate 
simți în deplină siguranță între fruntariile ei stabilite prin tratatele 
internaționale și acceptate de toată lumea. Afirmarea pretențiilor 
de natură teritorială ar însemna tulburarea inutilă de ape. Pe frații 
noștri de neam, limbă și sânge din afara acestor fruntarii îi vom 
putea ajuta cu mult mai mare folos într-un climat stabil, de pace și 
de prosperitate a țării - mamă care iarăși numai într-un climat de 
pace se poate realiza.

Și iată că nu-mi pot respecta hotărârea. Și nu pot pentru că 
actele de voluntarism și de forță săvârșite de NATO asupra altor 
popoare în numele democrației și drepturilor omului numai despre 
caracter defensiv în cadrul NATO nu vorbesc ci de pacificare prin 
foc și sabie. Conflictul interetnic nu este singular în Iugoslavia. Se 
regăsește la scară mult mai largă în cel dintre turci și kurzi, între 
irakieni și aceiași kurzi, între românii din Republica Moldova și 
rusofonii din Transnistria, între grecii și turcii din Cipru, între spanioli 
și basci și în multe alte locuri. Va aduce NATO în fiecare caz pacea 
interetmcă purtând în stânga ramura de măslin și în dreapta paloșul 
pacificator? Mai este el o organizație cu caracter defensiv menită 
să folosească forța sa zdrobitoare doar în cazul când unul dintre 
membrii săi a fost atacat?

Din păcate în dreapta NATO nu se află paloșul ci ceva mult mai 
periculos: scânteia nucleară, capabilă să incendieze omenirea și 
să distrugă întreaga civilizație umană.

Prelungirea conflictului din Iugoslavia prezintă pericolul real ca 
pârjolul să se extindă în toată zona balcanică. în asemenea caz 
când o țară slavă ca Iugoslavia este amenințată cu dezagregarea 
va sta Rusia deoparte până la final? Ne îndoim și în subsidiar chiar

«SUSȚIN IN 
CONTINUARE 

DRAGAREA 
MUREȘULUI” 
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Comuna Ilia a fost destul 
de grav afectată după 
inundațiile de anul trecut, 
digul înălțat de-a lungul 
Mureșului fiind rupt pe mai 
multe porțiuni. Și în acest 
an - așa după cum știm cu 
toții - Mureșul a ieșit iarăși 
din matcă, dar din fericire 
pagubele nu au fost atât de 
mari ca în trecut. “Dacă nu 
era rupt digul Mureșul nu 
ar fi ieșit și în acest an", 
spune dl primar loan 
Costea. Ca o măsură de 
urgență se impune 
repararea și întreținerea 
digului, însă adevărata 
rezolvare o reprezintă 
dragarea Mureșului. Idee 
mai veche a dl ui primar, 
dragarea este într-adevăr 
singura soluție pe termen 
îndelungat pentru
prevenirea inundațiilor. Prin 
executarea unor lucrări de 
decolmatare se poate 
câștiga dublu; pe de o 
parte se adâncește albia 
râului, iar pe de altă parte 
aluviunile dragate vor 
putea fi folosite chiar la 
consolidarea digului deja 
existent.

Piedica în calea 
înfăptuirii acestui proiect o 
reprezintă însă sursele de 
finanțare, bugetul Con
siliului local Ilia fiind mult 
prea mic pentru a-i 
susține. Fondurile guver
namentale primite au fost 
doar pentru lucrări de 
reparare a digului. în acest 
an, datorită micșorării 
drastice a bugetelor locale 
și județene, posibilitatea 
punerii in practică a 
proiectului de dragare a 
Mureșului pare mai 
îndepărtată ca oricând. 
Dar, cine știe, poate cu 
fonduri din afara țării va 
demara și acest proiect, 
nu doar pentru comuna Ilia 
ci pentru toate zonele 
unde Mureșul reprezintă o 
amenințare permanentă.

Donațiile făcute până 
în prezent Spitalului 
din Păciișa de către 

Organizația de binefacere 
“Evang - Luth Pharramt 
Niirnberg Mogeidorf" din 
Germania și-au lăsat deja 
buna amprentă asupra 
întregii activități a instituției. 
Luni, 3 mai, cu ocazia 
re venirii aici a unor membri 
ai organizației - respectiv a 
dnei Brigitta Steger și a dlor 
Alfred WaIberer, Erhart 
Steger, Georg Kreutzer 
(prima grupă), precum și a 
dlor Armin Wissei, Ludwig 
Querndt, Wolfgang Metzler, 
Martin Rener (grupa a 
doua), cu scopul de a dona 
o sumă de mărci germane 
din partea enoriașilor 
bisericii evanghelice din 
Niirnberg și Diaconiei din 
Neuendettlsau - a fost 
organizată o conferință de

presă. Aceasta a fost 
precedată de vizitarea de 
către delegația germană a 
unor pavilioane, a atelierului 
de tâmpiărie, a parcului și 
lotului agricol, a crescăto
rilor de animale. A fost un 
prilej de a constata modul 
în care au fost folosite 
sumele anterioare donate, 
de a vedea concret că 
acestea au fost chibzuit 
întrebuințate în dotări de 
aparatură medicală și utilaje 
agricole și de tâmpiărie, 
totul în scopul îmbunătățirii 
condițiilor de hrană și trata
ment aie copiilor bolnavi.

Spitalul este dotat cu un 
eiectroencefaiograf ultra
modern de care medicii se 
folosesc cu rezultate 
excepționale, iar laboratorul 
cu analizor care face 50 de 
operațiuni dintre cele mai 
performante.

Cum spunea dl Virgil 
Bernat, directorul eco
nomic al Spitalului Păciișa, 
utilajele de la tâmpiărie s- 
au cumpărat din banii 
donați, aceste mașini 
urmând să fie folosite atât 
pentru necesarul unității în 
lucrările de tâmpiărie cât și 
în instruirea copiilor. “De 
asemenea - preciza - acești 
domni din Germania ne-au 
dotat cu un disc, cu 
plug, cu o mașină 
recoltat cartofi și cu 
tractor, ceea ce 
scutește de a face 
cheltuieli mari cu lucrările 
agricole de pe lotul nostru. 
Am cumpărat și două vaci 
de rasă, am înființat o 
crescătorie de iepuri."

Estera SÎNA

(Continuare în pag. 2)

A. NISTOR(Continuare în pag. 2)

ton CiOCLE!
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Centru! de Formare Profesională și Promovare 
în Agricultură (CFPPA)

Pregătirea prin învățământul 
deschis la distantă

Sub egida Universității Agronomice 
și de Medicină Veterinară “Ion lonescu 
de la Brad” din lași aici a luat ființă 
Centrul de Formare Profesională și 
Promovare în Agricultură, structură 
care este specializată pentru educația 
permanent - continuă în agricultură. în 
acest sens, sistemul de învățământ 
deschis la distanță (IDD) asigură cele 
mai bune condiții pentru toți cei ce 
doresc să se specializeze, fără a se 
deplasa de la domiciliu. Prin acest 
centru se asigură promovarea de 
programe de pregătire postuniversitară, 
universitară, postliceală și de conversie 
profesională prin sistemul IDD, care 
reprezintă o formă modernă și flexibilă, 
capabilă să se adapteze la nevoile reale 
de formare pentru agricultură și pentru 
domenii adiacente.

între programele CFPPA un loc de 
seamă revine specializării 
postuniversitare pentru ingineria 
pedagogică, care este destinată 
formării de specialiști - experți în 
ingineria formării și organizării, 
specialitate fără de care nu se poate 
concepe modernizarea agriculturii 
românești. De asemenea se au în 
vedere și specializări postliceale 
legate strict de nevoile și viața satului.

De menționat că obiectivul general 
al Diplomei în domeniul ingineriei 
pedagogice constă în pregătirea de 
consilieri-ingineri în formarea 
profesională agricolă, expert în 
conceperea, acompanierea și 
evaluarea obiectivelor de formare

>
profesională pentru agricultură - viața 
rurală prin educație continuă. Diploma 
de inginerie pedagogică este necesară 
și utilă pentru toți specialiștii angajați ai 
Agenției Naționale de Consultanță 
Agricolă, celor din agroturism, precum 
și celor ce execută funcții de concepție 
sau de coordonare a activității de 
educație, responsabililor de personal 
din firme și asociații.

La această formă de învățământ 
durata studiului este de trei semestre 
pentru specialiști cu stagiu de 
activitate de peste trei ani și patru 
semestre pentru cei care nu au minim 
acest stagiu.

Referitor la specializările 
postliceale prin sistemul IDD, trebuie 
menționat că scopul îl reprezintă 
ridicarea gradului de calificare și 
competență a absolventului pentru a 
face față cerințelor exploatațiilor 
agricole moderne, în condițiile 
agriculturii privatizate și ale economiei 
de piață.

Durata pregătirii este de doi ani 
(patru semestre). Ca module de 
pregătire s-au stabilit: cultivarea 
plantelor, creșterea animalelor, 
mecanizarea agriculturii și activități de 
agroturism. Aceste module au în 
vedere dezvoltarea personală și 
socială, formarea în specialitate și 
opționale. Firește cursanții vor pregăti 
un proiect obligatoriu aplicabil în profil 
local pentru fiecare modul opțional 
ales.

Nicolae TÎRCOB

(Urmare din pag. 1)Ramura da măslin și 
scântaia nucleară

(Urmare din pag. 1)

a afirmat-o. Iar Rusia este o putere nucleară cel puțin egală cu 
Statele Unite ale Americii - principalul pilon al NATO. Acesta din 
urmă dispune de o putere de foc și arme clasice capabile să distrugă 
orice armată, chiar și a Rusiei. învinsă într-un conflict generalizat cu 
arme clasice ar ezita ea să folosească atuul primei lovituri nucleare? 
Poate ar ezita - semne sunt - sau poate nu. Și din acest punct de 
vedere sunt semne. A decis reorientarea armelor sale tactice și 
strategice nucleare. Bănuim că nu le va reorienta spre Ulan Bator.

Pericolul aprinderii în asemenea condiții a scânteii nucleare este 
o realitate nu o fantasmagorie. Primul război mondial a pornit din 
Balcani. Cel de al doilea s-a mondializat după ce două țări de origine 
slavă - mai întâi Polonia și apoi fosta Uniune Sovietică, au fost 
atacate de mașina de război germană. Riscul la care intervenția 
NATO în Iugoslavia expune omenirea e mult prea mare ca să nu ne 
pună pe gânduri. Să sperăm însă în triumful rațiunii.

Joi 6 mai

TVR 1
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 Moli 
Flanders (s, ultimul ep.) 
21.55 Reflecții rutiere
23.10 Jurnalul de noapte. 
Sport

TVR 2
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)

ANTENA I
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. 

reușit să învingă echipe 
puternice compuse din 
cunoscuți și experimentați 
jucători (unii foști și actuali 
internaționali) și să ajungă 
pe onorantul loc doi în 
clasamentul final și dreptul 
de a participa pentru prima 
oară într-o cupă europeană! 
Valoroșii sportivi au primit 
călduroase felicitări și 
buchete de flori din partea 
managerului dl Gh. Pogea, 
care le-a promis că, în 
limitele prevederilor le
gale, o să fie premiați și cu 
o sumă de bani. La rândul 
lor, Iulian Ghergheli, 
antrenorul - jucător al 
echipei, Nicolae Popa, unul 
dinte cei mai experimentați 

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

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

Dialog deschis
(Urmare din pag. 1)

Intenția conducerii 
spitalului este de a construi o 
capelă ortodoxă pentru copiii 
internați în spital. După 
obținerea vizelor necesare se 
va începe construcția 
acesteia. S-au aflat apoi față 
în față medici, membri ai 
delegației germane, invitați. S- 
a purtat un dialog deschis și 
sincer, oaspeții dorind să 
cunoască exact proiectele 
prioritare aie conducerii 
spitalului. “A vem acum o 
sumă de 40.000 de mărci pe 
care v-o donăm cu dorința să 
ne spuneți cum veți folosi 
acești bani - spunea di 
Kreutzer. Din partea celeilalte 
grupe veți mai primi zece mii 
de mărci. Deci în total 50.000 
de mărci. Am aflat că valoarea 
capelei este de 40.000 mărci; 
dar noi am lăsat încă anul 
trecut pentru aceasta, fiecare 
grupă, câte cinci mii, respectiv 
zece mii de mărci în total."

Delegația germană a fost 
de acord ca din suma donată 
în prezent (din cele 40.000 de 
mărci ale grupei din 
Nurnberg) să se folosească 
pentru capelă jumătate, restul 
rămânând pentru alte 
priorități, dar a dorit să știe 
cum vor fi folosiți banii 
pentru ca, ia rândul lor, să 
raporteze donatorilor,
solicitând să fie depuse acte 
cu calcule exacte referitoare la 
ce se va face cu această 
sumă.

După ce a adresat 
delegației germane cuvinte 
calde de mulțumire, dl loan 
Marcu, directorul spitalului, a 

jspus: “Vreau să vă informez

Echipa de popice de la 
clubul “Siderurgica”

jucători, Mănel Manea, 
căpitanul echipei, au 
mulțumit conducerii și 
sindicatului de la 
Siderurgica, primăriei și 
consilierilor de la municipiul 
Hunedoara pentru
preocuparea și grija ce le 
acordă tuturor sportivilor 
de la acest club, atât la 
pregătiri și antrenamente 
cât și la deplasări și 
participări la competițiile 
organizate pe plan intern și 
internațional, promițând că 
se vor strădui să aducă noi 
victorii și satisfacții în 
rândurile suporterilor lor.

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (r) 9.00 

Magazin matinal 13.00 
Talkshow social 14.00 
Emisiune pentru femei 
16.00 Celebri și bogați (5) 
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

ACASĂ
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) 

pe dv și pe colaboratori că 
toți banii iăsați anul trecut 
au fost transformați în lei și 
au mers spre destinația 
exactă spre care am hotărât 
împreună să-i folosim. La 
ora actuală mai există în 
cont 80 milioane de lei, care 
sunt bani pentru capelă. Vă 
vor fi date facturi pentru o 
documentație exactă."

Se considera prioritar 
pentru unitate ca din suma 
de 20.000 de mărci să fie 
reparat în totalitate 
pavilionul administrativ și 
tubulatura internă la secția 
nr. 3.

“Ca mamă și femeie - a 
spus dna Brigitta Steger - 
propun să se facă mai mult 
pentru copii; mă refer la 
condițiile din dormitoare, ia 
acele saltele necorespun
zătoare. " S-a afirmat că va 
mai fi donată suma de zece 
mii de mărci, dar acești bani 
să fie folosiți "numai pentru 
binele copiilor”. Deci, în 
total, ajutorul a fost de 
60.000 de mărci, medicii șefi 
de secție exprimăndu-și 
mulțumirea că în sfârșit vor 
putea fi create condiții 
optime pentru îngrijirea 
celor mici.

"Este o bucurie extra
ordinară - afirma și primarul 
comunei Totești, di lulius 
Lăpădătoni. Noi nu putem 
decât să-l rugăm pe bunul 
Dumnezeu ca de acolo de 
unde ni se dă să se întoarcă 
înzecit înapoi și prietenia 
noastră să continue. ”

De ajutor din partea 
aceleiași delegații urma să 
beneficieze și Spitalul din 
Petroșani.

lată și clasamentul 
primelor 3 locuri: 1. Cimentul 
Fieni 16498 p.d.; 2.
"Siderurgica” Hunedoara 
16441 p.d.; Rulmentul 
Brașov 15850 p.d. "Artizanii” 
prețioasei victorii a 
hunedorenilor: Nicolae 
Popa, Iulian Ghergheli, 
antrenor - jucător, Mănel 
Manea, căpitanul echipei, 
Traian Țălnar, Paul Cioca, 
Radu Timar, Bogdan Prodan 
și Alin Craiter. Tuturor, 
felicitări șl din partea 
redacției “Cuvântul liber”. 
Vom reveni.

HB®
10.00 Hocus Pocus (co.

SUA 1993) 11.45 Ultima 
bătălie (f.a. SUA 1995) 13.30 
Franklin (d.a) 14.00 Ultima 
aventură (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) 

PRO TV - DEVA 
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
- 10.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” (copro
ducție cu stațiile locale) 
10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 
17.30-18.00 Știrile PRO TV 
(coproducție) 23.20-23.30 
Știri locale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare intervenite 

U~n programele posturilor TV.

Joi, 6 mai

O BERBEC
Astrele vă favorizează 

în efectuarea unei 
călătorii. Atenție, că 
norocul se poate 
schimba de la o zi la alta.

O TAUR
Vă descurcați bine 

deși nu sunteți în forma 
cea mai bună. 
Profesional lucrurile 
sunt satisfăcătoare, dar 
și în viața personală.

O GEMENI
Faceți-vă timp și 

pentru dv și nu vă 
ignorați sentimentele. 
Astfel veți reuși să 
treceți mai ușor 
obstacolele.

O RAC
O zi liniștită, cu mai 

mult timp pentru cei 
dragi. Nativii din iulie au 
o zi care nu va începe 
prea bine, dar tensiunea 
trece.

O LEU
Tendința supra

evaluării posibilităților vă 
exagerează optimismul. 
Puteți avea neplăceri la 
serviciu, cu banii, dar le 
depășiți ușor.

3 FECIOARĂ
Nu știți de cine să vă 

feriți căci rivalii se 
ascund. Dacă reușiți să 
vă cunoașteți bine 
semenii totul va fi bine.

Z BALANȚĂ
Vă supraestimați șl 

vă supărați că parte
nerul nu e înțelegător 
cu desele dv schimbări 
de atitudine. Suferiți din 
cauza dv., nu a Iul.

O SCORPION
Faceți-vă ordine în 

carieră și în jurul dv, 
scăpați de neliniște. în 
familie e armonie, cei 
singuri își pot găsi 
partener.

O SĂGETĂTOR
Satisfacții profesio

nale, gânduri pozitive. 
Totuși n-ar strica să fiți 
mai economi, să vă 
faceți o rezervă.

O CAPRICORN
Deși păreți persoane 

sociabile, sunteți mai 
fericiți în singurătate. 
VisătoF și neîncrezător, 
aveți nevoie de 
încurajare.

O VĂRSĂTOR
Există șansele

îndeplinirii unei dorințe 
mai vechi. Atingerea 
scopului depinde de 
felul în care procedați. 
Relație bună cu 
partenerul.

O PEȘTI
Știți cum să depășiți 

starea în care sunteți, 
să vă intrați în formă. 
Sunt posibile aventurile, 
dar cu riscuri, așa că 
atenție!
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Acolo unde a fost ceva profit 
de împărțit pentru activitatea 
economico-financiară a anului 
trecut, s-a făcut împărțirea pe acțiuni 
și acționari. Cei mai mulți acționari 
sunt cuponarii lui Văcăroiu și Ro
man. Pentru un cupon și un certificat 
le-au revenit și lor căte 40’de acțiuni 
a 25.000 de lei din capitalul social al 
firmelor la care și-au subscris cele 
două tipuri de înscrisuri de valoare. 
Unii cuponari au primit praful de pe 
tobă căci atât de performant au fost 
"manageriate" firmele la care au 
subscris, încât au încheiat anul 1998 
cu pierderi. Alții...

S-au dat dividendele și la SC 
“Remedia” SA Deva; căte 8500 de 
lei pentru fiecare cuponar-acționar,

Cuponari, dividende 
și agamani

adică cu ceva mai mult de 210 lei pe 
o acțiune; cu ceva mai mult decât 
prețul a două pachete de Carpați fără 
filtru. Buni și ăștia, ar zice unul care 
nu-i rău la pagubă; îi iei nu-i dai.

Presa a publicat în urmă cu peste 
o lună de zile lista cu reprezentanții 
FPS - central sau teritoriali, adică 
reprezentanții statului, în adunările 
generale ale acționarilor sau în 
consiliile de administrație ale 
societăților comerciale cu capital

majoritar de stat și sumele pe care 
aceștia le-au încasat pe 1998 din 
profitul sau veniturile (acolo unde nu 
a fost profit) societăților respective, 
pentru '‘oboseala” de a fi participat 
la câteva ședințe AGA sau CA.

Din consiliul de administrație al 
SC “Remedia” SA Deva face parte 
și domnul Vasile Parpală, director în 
FPS central. Pentru “oboseala" de a 
fi participat la trei ședințe ale- 
consiliului de administrație a încasat

și dumnealui o bagatelă de 3.395,016 
lei; aproape cât 400 de cuponari 
amărâți. Domnul respectiv a încasat 
de la "Remedia" Deva doar un mizilic 
pentru că totalul sumelor încasate 
ca participant în AGA sau CA al încă 
altor 4 societăți comerciale s-a cifrat 
la 79.244.547 de lei. Și nu i-a tremurat 
mâna să semneze pentru primirea 
puținelor milioane de lei de la 
“Remedia". Apropo, știți ce înseamnă 
“Remedia”? Este numele unei firme 
de “en gros" cu medicamente, adică 
cu sănătate.

Orice alte judecăți vă las pe dv 
să le emiteți.

Ion CiOCLEi

S-a majorat 
la 

11.000 de lei 
abonamentul 

de radio
Guvernul a majorat printr-o Hotărâre 

taxa de abonament pentru radio, începând 
cu luna mai, de la 8.500 la 11.000 de lei, 
pentru persoanele fizice, unitățile de 
învățământ și pentru unitățile militare.

Hotărârea de Guvern prevede taxe de 
abonament majorate pentru toate tipurile 
de utilizatori. Astfel, pentru receptoarele 
din mijloacele de transport, pentru instituții 
de stat, agenți economici și persoane 
juridice, abonamentul va fi 28.000 de lei, 
față de 21.000 de lei, cât a fost până în 
prezent.

Hotelurile, motelurile, cabanele și 
pensiunile vor plăti de la 1 mai 37.000 de 
lei, față de 28.500, iar unitățile de alimentație 
publică (restaurante, discoteci) 60.000 de 
lei, cu 15.000 de lei mai mult decât în 
prezent. Taxa de abonament pentru 
centrele de reparații radio va fi de 39.000 
de lei, față de 30.000 de lei, vechea taxă.

Radiocentralele, stațiile de amplificare 
și agenții care comercializează aparate de 
radio în mediul urban pot plăti până la 
195.000 de lei, față de 150.000 de lei, suma 
maximă la care putea ajunge abonamentul.

Sunt scutite de plata abonamentului 
misiunile diplomatice și membrii lor (pe bază 
de reciprocitate stabilită prin convenție), 
azilurile de bătrâni, căminele de orfani, 
școlile, grădinițele, salariații și pensionarii 
din Societatea Română de Radiodifuziune 
și din Televiziunea Română.

Decizia de majorare a fost justificată, în 
nota de fundamentare, prin costul ridicat al 
echipamentelor tehnice și prin posibilitățile 
limitate ale bugetului de stat de a susține 
retehnologizarea Radiodifuziunii, deoarece 
majoritatea aparatelor sunt mai vechi de 20 
de ani. în plus, există un decalaj de trei luni 
între momentul apariției Hotărârii de Guvern 
și cel al încasării veniturilor din taxă, care 
merg la bugetul Radiodifuziunii.

Z------------------- - .' Vezi bine, e scris cu litere foarte mari: 

TELEMOBIL ARE 
CELE MAI MICI
TARIFE
PENTRU.CONVORBIRI

NOKIA 650
cel mai mic și compact telefon din 

categoria sa, numai prin TELEMOBIL

• sunet perfect
• radio FM
• calculator
• 4 jocuri
• calendar

Școala Generală din Călan

NU PIERDE ACEASTĂ OFERTĂ I
Oricum ai privi, realitatea e 
aceeași: TELEMOBIL are 
cele mai mici tarife pentru 
convorbiri, în telefonia 
mobilă.
Și superlativele nu se 
termină aici, pentru că poți 
alege noul telefon NOKIA 
650, extrem de mic și 
compact, alături de alte

Abonament 
lunar

Minute 
naționale 
gratuite

mini 80 $80.00 600

mini 50 S50.00 300

mini 40 $40.00 200

mini 20 $20.00 80

mini 14 S14.00 50

modele performante de 
telefoane NOKIA.
în plus la TELEMOBIL ai 
conectare gratuită și cea 
mai bună acoperire 
națională.
Conectează-te la 
TELEMOBIL pentru cele 
mai clare avantaje din 
telefonia mobilă!

Târfele nu includ TVA

TELEțH*BIL
DEVA • Bd. Decebal, Bl. 8, parter (Galeriile de Artă)

• Tel/Fax: 054 234 048 • Mobil: 098 592 686

Cei doi directori ai Școlii 
Generale Călan sunt în aceste 
funcții de conducere doar de la 1 
aprilie iar în momentul 
documentării se pregăteau pentru 
primul consiliu profesoral de la 
numirea lor, având tema “Aspecte 
și obiective ale reformei 
învățământului românesc”. Asupra 
câtorva asemenea aspecte ne-am 
oprit în scurta noastră discuție. Și 
anume asupra perioadei de 
evaluare ce se apropie, a 
examenului de capacitate, a noului 
regulament de desfășurare a 
inspecțiilor școlare cât și asupra 
câtorva probleme stringente ale 
uneia dintre cele mai mari școli 
din județ (are 1570 de elevi).

Dna Antal Ibolyka, director 
adjunct, aprecia că cele 3 
săptămâni din perioada de 
evaluare finală vor fi foarte 
aglomerate dar vor solicita 
profesorilor planificarea tezelor și 
testelor în așa fel încât să nu se 
suprapună două într-o zi. De 
asemenea, le vor sugera ca acolo 

\_________—_________

unde e posibil elevii să redacteze 
acasă unele lucrări, cum ar fi 
eseuri pe teme de istorie de 
exemplu. Oricum, consideră 
dumneaei, recomandările MEN 
de a face în perioada respectivă 
excursii, vizite la muzee, alte 
activități nestresante pentru elevi 
mai curând derutează cadrele 
didactice. Fiind primul an al 
aplicării reformei e mai dificil să 
se găsească soluțiile cele mai 
bune. Dar, preciza dl Petrișor 
Bruzan, director, “încercăm să ne 
racordăm din mers exigențelor”, 
în acest sens și la materiile 
pentru examenul de capacitate 
profesorii se străduiesc să-i 
obișnuiască pe elevi cu sistemul 
de apreciere și de formulare a 
testelor chiar începând cu cei 
dintr-a Vil-a. Probleme la 
desfășurarea examenului ar 
putea ridica absența unui xerox 
în școală, necesar multiplicării 
subiectelor pentru absolvenții 
celor 7 clase de a Vlll-a, la care 
se adaugă și cei din satele

aparținătoare.
Noul sistem de inspectare, la 

standarde naționale, "va intra în 
profunzime”, vizând toate 
domeniile de activitate și 
urmărind sprijinirea și îndrumarea 
dascălilor. Stabilirea tematicii 
consiliului profesoral a avut în 
atenție inspecția școlară în noua 
sa formă dar și stabilirea unor 
măsuri pentru întărirea disciplinei 
elevilor, păstrarea patrimoniului 
școlii și asigurarea securității 
copiilor și clădirilor. Școala din 
Călan are o situație mai specială, 
desfășurându-și activitatea în 3 
clădiri despărțite de blocuri, nu 
dispune de paznici sau 
supraveghetori și într-o clădire se 
desfășoară cursuri și după-masa. 
Fac de serviciu pe școală, pe 
rând, cei doi directori, alte 
posibilități neexistând. Din 
necesarul de fonduri solicitat 
Primăria Călan le-a alocat doar 
jumătate.

Alte probleme și intenții sunt 
legate de găsirea unor modalități

de a desfășura o activitate 
didactică pe măsura exigențelor 
reformei, avăndu-se în vedere și 
aspectele financiare. Sunt ceva 
probleme cu acoperirea unor 
posturi la limba română (sunt 5 
vacante, suplinite de pensionari); 
anul acesta 6 cadre didactice se 
pensionează dar se reduce și 
numărul de ore la unele obiecte. 
Se dorește îmbogățirea activității 
extrașcolare, prin orele opționale 
căutăndu-se racordarea la 
problemele comunității. între 
opționale un loc aparte ocupă 
informatica, cursurile fiind 
realizate cu ajutorul unei firme, 
contracost (în jur de 7 mii de lei). 
Cum banii primiți de la primărie 
sunt insuficienți și dotările foarte 
vechi (băncile au 30 de ani) se 
încearcă și atragerea unor surse 
financiare (prin închirieri), a unor 
sponsorizări și chiar stabilirea 
unor relații de schimb cu vreo 
școală franceză.

Viorica ROMAN

in COMUNA DOBRA
Natalitatea sc menține 

constant scăzută
Așa după cum ne declara recent dl. 

Mircea Simoc, secretarul Primăriei comunei 
Dobra, de mai mulți ani de zile aici se 
constată un fenomen destul de îngrijorător, 
și anume scăderea continuă a natalității. 
Situația se datorează în primul rând faptului 
că satele sunt îmbătrânite, majoritatea 
tinerilor locuind la oraș. Domnia sa dădea ca 
exemplu cele numai 17 căsătorii din anul 
trecut, comparativ cu decesele în număr de 
69. Situația natalității nu este cunoscută 
foarte e-xact, dat fiind faptul că multe dintre 
gravide aleg să nască în Deva sau în 
Hunedoara, însă categoric că nașterile nu 
acoperă nici pe departe procentul deceselor.

Televiziunea prin cablu 
se extinde și la sate
Comuna Dobra este una dintre puținele 

din județul nostru care se poate mândri că 
are o rețea de televiziune prin cablu. Așa 
după cum se cunoaște, societatea Devasat 
a hotărât acum mai bine de doi ani să își 
extindă rețeaua și în Dobra, aici existând în 
prezent nu mai puțin de 260 de abonați fideli. 
Inițiativa introducerii rețelei de cablu aparține 
secretarului primăriei, dl Mircea Simoc, 
domnia sa susținând că este posibilă 
cablarea și a altor sate de pe raza comunei, 
în acest sens primul sat care ar putea avea o 
rețea de televiziune prin cablu este 
Lăpușnic, însă pentru ca acțiunea să 
demareze efectiv este necesar acordul 
fiecărui viitor abonat.

A.NiSTOR

Mineri în
așteptare

- La Exploata
rea Minieră Vețel, 
care este soarta 
activității produc
tive și a anga- 
jaților, die Au
gustin Danciu, 
lider al sindica
tului de la această 
unitate?

- Grea, ca în 
întreaga Companie 
Națională “Minvest" 
Deva de care 
aparținem. Grea, 
deoarece nu prea 
mai avem desfacere
la concentratele de Pb, Cu, Zn, iar cheltuielile cu 
aprovizionarea tehnico-materială și cu transportul 
minereurilor de la minele Vorța, Troița, Muncel la 
Uzina de preparare de la Mintia, pe distanțe și de 
peste 20 de kilometri, sunt tot mai mari.

- S-au făcut disponibilizări în ultima 
vreme?

- Nu prea mari. în decembrie 1998 erau la 
exploatare 480 de angajați, azi sunt 420, iar în 
perioada următoare vor mai pleca, probabil, vreo 
10-15. Au depus cereri de disponibilizare în baza 
ordonanțelor în vigoare mai mulți, însă 
conducerea poartă discuții cu unii pentru a 
rămâne și a nu dezechilibra procesul de 
producție.

- Sunt speranțe ca exploatarea să-și 
continue activitatea?

- Noi credem că da, pentru că rezerve există, 
conținuturile de metale în masa minieră sunt 
acceptabile, bază tehnică și umană avem, doar 
cu desfacerea ar fi probleme și cu prețurile 
astea mari ale energiei și carburanților.

- Care este starea de spirit a 
oamenilor?

- Una amestecată, de nădejde și neîncredere. 
Ei simt că sunt mințiți, că li se face o serie de 
promisiuni care nu sunt respectate. Ei văd că 
banii de la buget, mulți - puțini câți sunt, deși dl 
ministru Radu Berceanu ne-a încredințat că a 
fost aprobat bugetul solicitat de companie pentru 
acest an, de 1100 de miliarde de lei, nu ajung la 
întreprinderile miniere. Ei constată cu dezamăgire 
că zona în care ființează exploatarea noastră, ca 
și multe altele unde există subunități ale “Minvest" 
Deva nu au fost și întârzie să fie declarate zone 
miniere defavorizate. Suntem în așteptare...

Dumitru GHEONEA
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ANTENA 1
Luni 10 mai Luni 10 mai Luni 10 mai Luni 10 mai

12.05 Căsuța din prerie (S/r)
13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.30 Mapamond
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Familia Simpson (s. da. SUA, ep. 53)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 451)
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Primul val (s, ultimul ep.)
21.50Teatru TV reprezintă: „Repetabila 

scenă a balconului”

12.00 Comisarul Wycliffe (s/r)
13.10 Rebelul (s, ep. 45)
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine. Engleză
16.00 Grecia (s, ep. 32)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 852)
19.10 Portrete în acvaforte
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât toate!
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 22)
22.00 Departe de ochii lumii (dramă Franța 

1995, p. II)

Marți 11 mai Marți 11 mai

6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s) 
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 35)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 38)
16.10 Luz Maria (s. Peru, ep. 9) 
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 62, 63)
19.00 Observator
20.30 Underground (f. Fr./Ger./ 

Ungaria 1995, p. I)
21.20 Raven (s, ep. 6)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

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)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Familia Simpson (s, ep. 52)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 452)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Lege și harababură (co. SUA 1974)
22.45 Jurnalul de noapte. Sport

Miercuri 12 mai

8.00 Sailor Moon (d.a./r) 
9.00 Ultimul tren (r) 
10.00 Ecranul (r) 
10.30 Primul val (s/r)
11.45 Surprize, surprize (r) 
13.15 Rebelul (s, ep.46) 
15.00 Iugoslavia, încotro?
15.10 Limbi străine.

Franceză
16.00 Grecia (s, ep. 33)
16.45 Santa Barbara (s, 

ep. 853)
19.10 Dosarele istoriei
20.10 Căsuța din prerie 

(s, ep. 23)
21.00 Sensul tranziției

Marți 11 mai
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 36)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 39)
16.10 Luz Maria (s, ep. 10)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 64, 65)
19.00 Observator
20.00 Ivanhoe (dramă SUA 1982)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Profeții despre trecut (r)
15.30 Familia Bundy (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.30 Știrile PRO TV 
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Un străin printre noi 

(thriller SUA 1992)
22.15 Știrile PRO TV/Profit
22.30 Dharma și Greg (s 

ep. 9)

Marți 11 mai
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
12.30 Dharma și Greg (s/r)
13.00 Știrile PRO TV
15.30 Familia Bundy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep. 3)
21.30 NYPD Blue (s, ep. 61)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Susan (s, ep. 13)
23.30 Profesiunea mea, cultura

Miercuri 12 mai
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Universul cunoașterii (r) -
14.00 Santa Barbara (s/r)
16.50 Fotbal F.C.M. Bacău - Oțelul Galați 
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.50 Fotbal. Finala Cupei I 

Olympique Marseille - AC Parma
22.50 Jurnalul de noapte. Sport

Miercuri 12 mai Miercuri 12 mai

UEFA

Joi 13 mai
9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara 
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Dumnezeul lui Ion Creangă (do)
14.10 Santa Barbara (s/r)
17.00 Timpul Europei
17.30 Familia Simpson (s, ep. 55) 
"f8.10 Sunset Beach (s, ep. 453) 
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo.

Sport. Ediție specială
21.00 Miracole (s, ep. 1)
22.10 Cu ochii’n 4
23.10 Jurnalul de 

noapte

8.00 Sailor Moon
9.00 Principiul dominoului (r)
11.00 Mapamond (r)
11.30 Puii animalelor sălbatice
12.30 Sănătate, că-i mai bună decât toate!
13.15 Rebelul (s, ep. 47)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.10 Limbi străine. Germană
16.00 Grecia (s, ep. 34)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 854)
19.30 Hochei CM - prima semifinală (tur, 

înregistrare)
21.30 Căsuța din prerie (s, ep. 24)

Joi 13 mai

(r)

6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 37)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 40)
16.10 Luz Maria (s, ep. 11)
17.00 Fotbal Divizia A Ursus (d) 
19.00 Observator
20.00 Prezentul simplu
20.30 L.A. Doctors (s, ep. 5)
21.20 Cronici paranormale (s)
22.15 Observator

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.45 Aventura (s/r)
12.30 Susan (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.45 Xena, prințesa războinică (s)
15.00 Oglinda timpului (s)
15.30 Familia Bundy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Afaceri de familie (dramă SUA 93, p. III)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Nebun după tine (s, ep. 35)

Joi 13 mai

Vineri 14 mai

9.00 Fotbal (r)
10.45 Tineri interpreți de muzică populară
11.15 Cultura în lume (r)
12.10 Ferestre spre lume
12.40 Puii animalelor sălbatice
13.15 Rebelul (s, ep. 48)
14.00 Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă
16.00 Grecia (s, ep. 35)
16.45 Hochei CM prima semifinală (retur, 

d)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 25)
20.55 Hochei CM
23.30 Lumea sportului

Joi 13 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. 38)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 41)
16.10 Luz Maria (s, ep. 15)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 66, 67)
19.00 Observator
20.00 Străzile terorii (f.a. SUA ’94)
21.30 Moarte în familie (s. SUA, ep. 3)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
14.30 Planeta fantastică (s)
15.00 Oglinda timpului (s)
15.30 Familia Bundy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 _
19.30
20.30
21.30
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 32)
23.05 întâlnire cu presa (talkshow)

Dreptul la iubire (s)
Știrile PRO TV
Melrose Place (s, p. 126)
Mercenarii (s, ep 16)

Vineri 14 mai

9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Premiile Uniunii Criticilor Muzicali
15.30 Emisiune în limba germană
17.00 Ceaiul de la ora 5
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Mare ți-e grădinal (cabaret TV)
22.00 Fetele din Piața Spaniei (dramă Italia 

1997, p. I)
23.30 Jurnalul de noapte. Sport

Sâmbătă 15 mai
11.00 Tânărul Sherlock Holmes (f.p. SUA ’85)
13.35 Scena politică
14.10 Turnul Babei
17.00 Generația urmă

toare (s, ep. 13)
18.00 Sarabanda
19.00 Teleenciclopedia
19.50 Săptămâna spor

tivă
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Surprize, si 

prize...
22.30 Farmece (s, ep. 3)
23.30 Paznic de noapte (thriller SUA 1997)

22.30 Fsrmoco

Duminică 16 mai
7.50 Bună dimineața de la... Cluj-Napoca!
11.00 Viața satului
14.30 Video-Magazln
16.00 Sarabanda
16.50 Fotbal: Dinamo-Steaua în etapa a

30-a a Diviziei A (d)
19.00 Aproape perfect (s, ep. 9)
19.50 Duminica sportivă
20.00Jurnal. Meteo
21.00 Secrete îngropate(dramă SUA 1994)
22.30 Comisarul Wycliffe (s, ep. 11)

Vineri 14 mai Vineri 14 mai

10.10 Integrale Kim Wilde, George Michael (p. l/r)
11.10 Miracole (s/r)
12.00 Cu ochii’n 4 (r)
13.00 Rebelul (s, ep. 49)
13.45 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru copii. Italiană. Engleză
16.00 Grecia (s, ep. 36) .
16.45 Santa Barbara (s, ep. 855)
18.00 Universul cunoașterii
20.00 Căsuța din prerie (s, ep. 26)
22.45 Freud (s, ultimul ep.)

6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 Cronici paranormale (s)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 68, 69)
19.00 Observator
20.00 Un polițist paranormal 2* (f. SF SUA 1994)
21.30 Baywatch Nights (s, ep. 28)
22.15 Observator
22.45 Viitorul începe azi (s, ep. 55)

Sâmbătă 15 mai

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
14.30 Planeta fantastică (s)
15.00 Oglinda timpului (s)
15.30 Familia Bundy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.30 Știrile PRO TV 
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul 

negru (s, ep. 7)
21.30 Allen Nation - 

Polițistul din spațiu (f. SF 
SUA 1988)
23.20 Urmărire generală

Sâmbătă 15 mai
9.00 Puii animalelor sălbatice
10.30 Documente culturale
11.30 TVR Cluj-Napoca
13.30 Actualitatea culturală
14.00 Trei familii (s, ep. 13)
16.00 Grecia (s,e p. 37)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 

855)
18.00 Serial de călătorii
19.00 Concursul interna

țional „Jeunesses Musi- 
cales”
21.00 Hochei CM
23.00 Fotbal

Duminică 16 mai
10.30 Integrala Mano Negra, Prodigy
11.30 TVR lași
14.00 Trei familii (s, ep. 14)
15.25 Sailor Moon (d.a)
15.50 Grecia (s, ep. 38)
16.35 Santa Barbara (s, ep. 857)
17.20 Un secol de cinema
18.15 Timpul trecut
20.00 Cu cărțile pe față
21.00 Sportmania (mag. sportiv)

11.00 Secolul XX - Faimă (do)
13.00 Pe cont propriu (s,ep. 32)
15.00 Burlacul (s, ep. 16)
15.30 Inspirația Carolinei

(s, ep. 34)
15.50 Fashion Club
16.00 Camila (s, ep. 70)
16.55 Fotbal Divizia A

Ursus
19.00 Observator
19.30 Sâmbete 

zâmbete
20.00 Umbra ucigașă 

(thriller SUA 1997)
21.45 Observator
22.15 Pretender (s, ep. 50)
23.00 Un aligator pe nume Daisy (co. Anglia 

1955)

Sâmbătă 15 mai

22.15 Pretendc

Duminică 16 mai
7.30 Spirit și credință
8.15 Alice în țara minunilor (d.a)
9.00 Teo și Mircea Șou
12.15 Tot înainte, fetelor (co. Anglia 1973)
14.00 Duminica în familie (mag.)
18.00 Camila (s, ep.71)
19.00 Observator
19.50 Reporter TV Vou.
20.05 Scandalul (dramă SUA ’86)
22.50 Fotbal Club Antena 1

10.00 Lois și Clark (s, ep. 24)
11.00 ProMotor
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Asta-i viata (s, ep 2)
13.30 Bebe (s) ’
14.00 Alo, Generația PRO
15.00,Knight Rider, Supercomando (s, ep. 22)
15.45 Buffy, spaima vampirilor (s, ep. 30)
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Rețeaua (s, ep. 11)
21.00 Expertul (s, ep. 11)
21.55 Știrile PRO TV
22.00 Jurnalul unui baschetbalist (dramă SUA 

1994)

Duminică 16 mai
9.00 Super Abracadabra
11.00 Oamenii secolului (do, ep. 12)
12.00 Profeții despre trecut
12.55 Știrile PRO TV
13.00 Ministerul comediei
15.00 Auto Marele Premiu de F1 al Statului Mo

naco (d)
18.00 Dreptul la iubire (s, ep. 138)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Ally McBeal (s, ep. 37)
21.00 Doi într-unul (co. SUA 1984)
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Luni 10 mai

9.00 Prima oră
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
15.00 Atingerea îngerilor
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 15)
20.20 Brooklyn South (s)
21.15 Dosarele Y
22.10 Real TV
22.20 Știri

Marți 11 mai
9.00 Prima oră
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Atingerea îngerilor (s)
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes (s)
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 16)
20.20 Iubita mea (co. SUA 1994)
22.20 Știri

Miercuri 12 mai
9.00 Prima oră
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Atingerea îngerilor (s)
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes (s)
18.00 Știri
19.30 Viper (s, ep.17)
20.20 Comisarul Rex (s, ep. 24)
21.15 Gardă de corp (s)
22.10 Real TV
22.20 Știri

Joi 13 mai
9.00 Prima oră
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Atingerea îngerilor (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s)
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 18)
20.20 Octagonul (f.a SUA 1980)
21.50 Apel de urgentă
22.10 Real TV
22.20 Știri

Vineri 14 mai
9.00 Prima oră
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Atingerea îngerilor (s)
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.30 Viper (s, ep. 19)
21.50 Real TV
22.20 Știri

Sâmbătă 15 mai
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcom și Eddie (s)
11.00 Lumea lui Dave (s)
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Sport Magazin
14.00 Apel de urgență
14.30 Călătorii prin lumi paralele (s, ep. 15)
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă (div.)
19.00 Viper (s, ep. 20)
20.00 Harlem Nights (co. SUA ’89)
22.00 Real TV

Duminică 16 mai
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcom și Eddie (s)
11.00 Lumea lui Dave (s)
12.00 Legături de familie (s)
14.30 între viată și moarte (dramă SUA

1993)
16.00 Zvonul care ucide

(dramă SUA 1995)
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă

(div.)
19.00 Viper (s, ep. 21)
20.00 Trenul evadării

(f.a. SUA ’85)
22.00 Frasier (s, ep. 43)
22.30 Știri 22.00 Frasier

Luni IO mai
7.00-12.15 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Milady (s/r)
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, ep. 41)
21.45 Milady (s)
22.45 Și vedetele se

17.50 Dragoste ți 
putere

împușcă (co. SUA 1983)

Marți 11 mai
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Milady (s/r)
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, ep. 42)
21.45 Surorile (s)
22.45 Dă-mi un semn când rezolvi situația 
co. Franța 1981)

Miercuri 12 mai
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Milady (s/r)
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)
21.45 Milady (s)
22.45 Aventuri în Marea Nordului (f.a. 

Anglia/SUA 1979)

Joi 13 mai
7.00-12.15 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s) 
15.00 Milady (s/r) 
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)
21.45 Milady (s)
22.45 Perry Mason: 

Cazul eroului răzbu
nător (f.p. SUA 1989)

21.00 Minciuna

Vineri 14 mai
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Milady (s/r)
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)
21.45 Surorile (s)
22.45 Delicte și fărădelegi (co. SUA 1989)

Sâmbătă 15 mai
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.15 Acasă la Elena Cârstea
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.50 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor
20.15 Celeste se întoarce (s)
21.10 Minciuna (s)
22.00 Fotbal Camp. Spaniei (repr. l-d)

Duminică 16 mai
7.00 500 de națiuni - istoria indienilor (do) 
8.00-11.30 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
15.00 Hochei profesionist
16.00 NBA Action
16.30 Fotbal Rezumat Bundesliga
16.45 Afară din joc
17.00 Fotbal II Calclo (d)
19.00 înger sălbatic (s)
19.45 Căsuța poveștilor
20.15 Baschet NBA
20.30 Fotbal Camp. Spaniei (d)
22.30 Săraca fată bogată (dramă SUA 1987, 

ultima parte)

Luni IO mai
7.10 Bună dimineața, România
11.00 Forța destinului (r)
12.00 Rendez-vous duminical (r)
14.00 Magazinul de sâmbătă seara (r) 
15.05 Post meridian
16.35 O singură viață (s, ep. 113)
17.30 Documentar
18.10 Pimul pas
19.05 Starsky și Hutch (s, ep. 55)
20.00 Telejurnal
20.35 Pacific Drive (s, ep. 103)
22.00 Dincolo de stadion

Marți 11 mai
7.10 Bună dimineața, România 
11.00 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.15 Cele două Diane (s) 
15.05 Post Meridian
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. 

105)
21.00 Dintre sute de 

ziare
22.00 Cutia Pandorei
23.00 24 din 24

Miercuri 12 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, ep. 57) 
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (s)
21.40 Clipuri muzicale
22.00 Reporter Tele 7

Joi 13 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)
14.10 Cele două Diane (s) 
15.05 Post Meridian
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 Linia întâi

Vineri 14 mai
7.10 Bună dimineața, România 
11.00 Derrick (s/r) 
12.00 Linia întâi (r) 
13.00 Cântecul și casa lui

(0
13.30 Pacific Drive (s/r)
16.35 O singură viață (s)
17.30 Aventuri în aer liber
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (s)
21.45 Clipuri muzicale
22.00 Tentații

19.00 Celebritate

Sâmbătă 15 mai
10.45 Documentar (r)
11.00 Derrick (s/r)
12.05 Misiune imposibilă (s/r)
13.00 Studioul Tudor Vornicu
17.00 Omul și natura (do)
18.00 Dinastia (s, ep. 154)
19.00 Aventuri la Snowy River (s, ep. 29)
20.00 Telejurnal
20.45 Lumi paralele (s, ep. 33)
21.20 Răscumpărarea (dramă SUA 1977)

Duminică 16 mai
13.00 Rendez-vous duminical
15.00 Drumuri printre amintiri
15.35 Clipuri muzicale
16.05 Omul și natura (do)
17.00 Forța destinului
18.00 Dinastia
19.00 Aventuri la Snowy River (s, ep. 30)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (s, ep. 10)
21.50 Poftă bună mămico! (co. SUA 1993)

Luni IO mai
10.00 Forrest Gump (dramă SUA 1994)
12.30 Bomba (co. SUA 1995)
14.00 Din junglă în junglă (co. SUA 1997)
15.45 Asalt strategic (f.a. SUA ’98)
17.15 Crimă nepedepsită (co.neagră SUA

1994)
18.45 Desperado (f.a. SUA 1995)
20.30 Shame (co. SUA 1994)
22.15 Cine știe câștigă (dramă SUA 1994)

Marți 11 mal
10.00 Meciul secolului (f. animație SUA 

1996)
11.30 Războinicul de pe str. Waverly (f. SF 

SUA ’97)
13.15 Franklin (d.a)
13.45 Urmărire în viitor (thriller SUA 1992)
15.15 Pasiune Incen

diară (co. romantică 
SUA ’91)
17.00 Ador încurcă

turile (co. romantică 
SUA 1994)
19.00 Prima lovitură a 

lui Jackie Chan (f.a. 
SUA 1996)
20.30 Un puști la 

curtea Regelui Arthur 
(f.a SUA 1995) 
22.00 Donnie Brasco (dramă SUA 1997)

Miercuri 12 mai
10.00 Ultima aventură (f.a. SUA ’93)
12.15 O iubire mai puțin obișnuită (co. 

romantică SUA 1984)
14.00 Uite cine vorbește acum (co. SUA 

’93)
15.45 Vârcolacul (horror SUA ’96)
17.15 Prințesa mireasă (co. SUA 1987)
19.00 Oliver Twist (dramă SUA 1997)
20.30 Și mai morocănoși (co. SUA 1995)
22.15 Stargate (s)
23.00 Fiul președintelui (co. SUA 1996)

Joi 13 mai
10.00 Chemarea sălbăticiei (dramă SUA ’95)
11.45 Dragoste de vrăjitoare (f. fantastic 

Franța 1997)
13.30 Teren primejdios (dramă SUA 1996)
15.15 Un liceu dezlănțuit (co. SUA ’96)
16.45 Sentința (dramă SUA 1996)
18.15 Jucătorii de baseball (co. SUA 1993) 
20.00 Foamea (s)
20.30 Pe urmele criminalului (thriller SUA

1995)
22.00 Dependenți de dragoste (co. 

romantică SUA 1997)

Vineri 14 mai
10.00 Sfântul (f.a. SUA 1997)
12.30 Diavolul în rochie albastră (f.a. SUA ’95)
14.15 Unde-s doi... (co. romantică SUA 

1995)
16.00 Dragă, am micșorat copiii! (s)
16.45 Colț Alb (f.a. SUA ’91)
18.30 Phenomenon (dramă SUA ’96)
20.30 American Perfekt (dramă SUA 1997)
22.15 Crimă nepedepsită (co. neagră SUA 

1994)
23.45 Jurnalul Pantofului Roșu (s)

Sâmbătă 15 mai
10.00 Franklin (d.a)
10.30 Războiul fiarelor (s)
11.00 Dragă, am micșorat copiiil
11.45 Un puști la curtea Regelui Arthur (f.a. 

SUA ’95)
13.15 Concert Oasis
14.45 Cetățeanul X (thriller SUA ’95)
16.30 Shame (f.a./co SUA 1994)
18.15 Picasso, artist și demon (dramă SUA 

’96)
20.30 Pericol iminent (thriller SUA 1994)
22.45 Totul despre sex
23.15 Urmărire în viitor (thriller SUA ’92)

Duminică 16 mai
10.00 Dragă, am micșorat copiii! (s)
10.45 Lumea Evei

(dramă SUA 1997)
12.30 Forrest Gump 

(dramă SUA 1994)
15.00 Scandalul Larry 

Flynt (dramă SUA 1996)
17.15 Robbersonii și 

poliția (co. SUA 1994)
18.45 Nevastă de om 

bogat (f. suspans SUA
1996)
20.30 Sabrina (co. romantică SUA ’95)
22.45 Tinerii pistolari (w. SUA 1988) 
0.30 Julian Po (dramă SUA 1997)
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AJWT&ARE (10SPOTIARITE CfflWZWT
na Ana llioni este 

directoarea Cantinei 
de Ajutor Social din Hațeg. Intră 
în atribuțiile dumneaei 
întocmirea meniurilor și apro
vizionarea cu alimente, su
pravegherea activității per
sonalului pentru ca mâncarea 
să fie de calitate și totul să se 
pregătească și să se 
servească în condiții de igienă. 
Servesc masa în prezent aici 
142 de copii și zece adulți. Ce 
alte noutăți au survenit în 
activitatea de aici? “Pentru 
fiecare copil am făcut personal 
anchetă socială, fiecare dosar 
conținând adeverință de sa
larizare a părinților și certificat 
de naștere” - spunea. Prin 
intermediul primăriei, în 
administrarea căreia se află, 
cantina a primit un ajutor de 40 
de milioane de lei, de la o

“Bani albi
pentru zile 

neqre”?!
Dacă n-am ști cât de 

greu o duc cei mai multi 
dintre pensionari am fi tentați 
să-i invidiem când îi zărim pe 
bănci în parcuri, fără obligații 
și aparent fără griji. De fapt 
fețele lor inerte exprimă lipsă 
de speranță, resemnare și 
nedumerire. Au muncit o 
viață convinși că-și vor 
petrece anii de pensie fără 
griji, dar au descoperit că 
proverbul cu bani albi pentru 
zile negre azi nu mai e 
valabil. Societatea nu le 
poate asigura venituri pe 
măsura eforturilor depuse iar 
banii primiți abia dacă le ga
rantează unora o existență 
mizeră sau nici atât.

Norocul unor pensionari 
este că au copii care vor și 
pot să-i ajute, chiar dacă ei 
ar prefera ca lucrurile să fie 
invers. Dna Verona Cadar, o 
pensionară din Călan, se 
regăsește fără voia sa în 
această categorie. De 3 ani 
s-a mutat în Călan, la fată, 
căci cu pensia de urmaș de 
380.000 lei îi era imposibil să 
se descurce. Este 
unguroaică din Bacău dar a 
trăit mulți ani în Vulcan, unde 
soțul a lucrat ca miner. 
După decesul lui a venit la 
Călan unde locuiește cu 
fiica, funcționară la 
combinat, și cu nepotul, elev 
în clasa a X-a.

Dna Verona se îngrijește 
să-i aștepte cu o masă 
caldă și gustoasă, mai 
coase câte ceva la mașină 
atât cât îi permit ochii, face 
piața și când are puțin timp 
iese în parc. Acolo am 
întâlnit-o, stând pe o bancă 
la soare. Am vorbit despre 
piața care oferă “de toate 
doar bani să fie", despre luxul 
de a găti cu carne, aliment 
rezervat doar meselor de 
duminică, despre faptul că 
de peste o lună se oprise 
apa caldă în oraș și erau 
zvonuri că e posibil să 
rămână și fără cea rece. Am 
aflat și rețeta sa de borș. Dar 
mai ales am înțeles din 
reținerea cu care vorbea 
despre unele lucruri și din 
tăceri că, deși pare 
împăcată cu viața, cu totul 
altfel și-ar fi dorit să-i fie 
soarta acum la vârsta 
înțelepciunii și mai ales că 
altfel visa să fie prezentul 
celor dragi.

Viorica ROMAN

societate franceză de bine
facere, din care s-a cumpărat 
mobilier pentru sala de mese. 
“De asemenea, am primit multe 
ajutoare de la Lancashire Police 
din Marea Britanie, constând din 
alimente și materiale de 
curățenie - preciza dna llioni. O 
altă societate franceză are 
intenția să ne ajute cu alimente 
și cu bani pentru a cumpăra 
cele necesare.”

Pe lângă crema adecvată 
tipului de ten, pe care o 
cunoaște fiecare, este bine să 
se apeleze o dată pe 
săptămână la măști.

Pentru tenul uscat se 
recomandă următoarea mască: 
un gălbenuș de ou, un vârf de 
cuțit de miere de .albine, o 
linguriță de brânză de vaci. Se 
mai poate folqsi o linguriță miere 
de albine amestecată cu o 
bucățică (cât o nucă} de drojdie 
de bere.

Pentru tenul gras și acneic: 
acoperiti obrazul cu un tifon 
îmbibat cu iaurt; amestecați o 
linguriță zeamă de lămâie cu 
morcov ras. Se va lașa masca 
20 de minute, după care se va 
tampona fața cu decoct de 
cimbru. Pentru acest tip de ten 
este potrivită și o mască de 
fructe astringente.

Nu uitați: îngrijirile pentru ten 
^untvalabfleși^ențrudecolțeu^

In ultimele zile ale lunii lui 
Prier, dna lulia Nedel a împlinit 
vârsta care-i dă dreptul să-și 
închidă cartea de muncă. O 
poate face pentru că a strâns 
între filele acestei cărți 35 de 
ani! Ani de muncă demnă, ani 
dăruiți profesiei. Tinerețea și 
frumusețea chipului nu-i 
trădează anii rotunjiți acum, 
care-și cer dreptul la meritata 
odihnă.

- Ce au însemnat cei 35 
de ani de muncă, stimată 
doamnă lulia?

Interlocutoarea mea ridică 
privirea și, în timp ce din ochii- 
i frumoși cu irizări de smarald 
izvorăsc cristale, răspunde: 
“Suflet, alături de bolnavi. în 
cei 12 ani, cât am muncit în 
grădinițe, deși îmi erau dragi 
copiii, mi-era dor de patul 
bolnavului. Așa cum am 
învățat la Brașov, în școala 
post-liceală sanitară. Așa 
cum am simțit în anii cât am 
lucrat în secția chirurgie a 
Spitalului județean Brașov, 
unde am învățat ce înseamnă 
patul bolnavului. Ce am 
deprins acolo, în anii tinereții, 
s-a imprimat în suflet."

- Și ați revenit la “patul 
bolnavului” în calitatea dv. 
de asistent medical 
principal, la

Pâinea de fiecare zi se 
pregătește din făina primită 
de la englezi, un ajutor real 
avându-l din partea SC Ami 
Com Prod Impex din Hațeg 
(patron Ionel Avram), care are 
brutărie. "în acest fel, afirma 
dna Ana llioni, pot să fac 
economii pentru a-mi achita 
datoriile restante.”

Din ceea ce ne-a relatat cu 
sinceritate, am înțeles că 
pune mult suflet și dăruire în 
ceea ce face, că își 
gospodărește cu chibzuință 
ajutoarele. Ținând o clară 
evidență a tot ceea ce 
consumă, fără a face stocuri 
de alimente ușor alterabile, 
are siguranța că mâncărurile 
sunt zilnic proaspete și 
gustoase.

Estera SÎNA

X Copiii au 
multă 
modele 
critici.

mai 
de 
de

nevoie 
decât

J. Joubert

2a Trebuie să te 
stimezi ca să te 
stimeze ceilalți.

Diderot

ortopedie a Spitalului 
județean Deva, aici unde, 
în curând, vă veți lua 
rămas bun de la anii de 
muncă.

- într-adevăr. Nu-mi va fi 
ușor să mă despart. Port o 
caldă recunoștință medicilor 
care m-au ajutat - dr. P. 
Păsculescu, dr. N. Cristescu, 
dr. G. Timar -, șefei mele, 
dna Maria Crișan, colegelor 
alături de care am muncit cu 
drag și pe care le voi simți 
mereu aproape. Așa mi-am 

Un suflet alâfwl
de bolnavi

înțeles meseria, lăsând la o 
parte necazurile personale și 
preluând suferința bolnavului. 
Așa suntem toate în secția 
ortopedie a spitalului: pentru 
suferința bolnavului, alături 
de el.

- Aveți o maximă, un 
dicton care v-a călăuzit în 
acest sens?

- Nu știu dacă e un dicton, 
dar când aveam 20 de ani și 
eram învățătoare într-un sat 
îndepărtat din Dobrogea, un

secția dascăl, colea, mi-a oferit o

Taina vieții9
Dumnezeu a făcut femeia 

să aibă în grijă sămânța, să 
dea viață și să ocrotească 
viața. Nu doar în actul nașterii 
unei noi ființe umane se vede 
aceasta, ci și din munca 
pământului.

La țară, în general, femeia 
este aceea care face straturi, 
pune minuscule semințe în 
pământ, 
așteaptă cu 
răbdare 
răsărirea fira
velor plante, pe 
care apoi le plivește, le udă, le 
sapă și le îngrijește ca o bună 
mamă ce este. Ea este cea 
care stă aplecată deasupra 
pământului sub soarele 
arzător îngrijind și urmărind 
creșterea micuțelor plante. 
Mâinile ei blânde și ușoare 
știu cum să aleagă ce e bun 
de ce e rău, știu să sape și să 
lege mlădițele răsfirate care 
au atâta nevoie de îngijirea sa.

La magazinul cooperației din Rîu de Mori, servire exemplară 

Foto: Traian MÂNU

carte pe care a scris cam așa: 
“Chiar dacă va fi nevoie să-l 
cauți cu reflectorul în plină 
amiază, caută, totuși, omul...” 
Și lui, omului, i-am dedicat anii 
muncii.

Grădina, casa familiei Nedel 
sunt o oază între zidurile și 
betonul de pe o străduță de la 
poalele Cetății Deva. Dincolo 
de cortina brazilor (tuia și tisa) 
ce străjuiesc la stradă, vișinii, 
mărul, caișii înfloriți dau grădinii 
lumină, culoare, parfum. Plouă 
mărunt și nu putem savura, la 

Cel al
cu o ...

“lulia

iarbă verde, miresmele 
primăverii. în casa (în care 
domnește mâna de gospodar) 
răsfoiesc albume, 
familiei se deschide 
invitație. Citesc:
Marinescu și Constantin Nedel 
vă invită la cununia religioasă 
ce va avea loc la Mănăstirea 
Sinaia, în ziua de 6 septembrie 
1970, ora 11,00...” Pe 
următoarea filă a albumului - 
prima imagine imortalizată 
atunci: lulia și Costel - miri. M- 
a impresionat acea primă filă a

Pământul și femeia au 
același sex. Ambele dau 
viață și ocrotesc, poate de 
aceea colaborarea între ele 
este atât de frumoasă, 
tainică și roditoare. Deși se 
spune că bărbatul e acela 
care se îngrijește de munca 
câmpului, femeia este mereu 
alături, ca o 
de care nu 

completare fără 
se poate. Dacă 

bărbatul face 
muncile 
grele, femeii 
îi revine acel 
strop de 
dragoste pe

care știe să-l pună în munca 
sa, atât de necesar pentru tot 
ce înseamnă viață. Dacă 
pentru bărbat a semăna 
câmpul este un act, pentru 
femeie semănatul va rămâne 
o taină a vieții ce cuprinde și 
iubirea Creatorului...

Și nu sunt eu prima care 
se întreabă dacă nu cumva 
acel Creator este o EA?...

ina DELEANU

albumului! Ca și prima filă 
din albumul lui Alexandru 
(Sandu), fiul familiei Nedel. 
Dintr-o poză ne privea 

surâzând Mama lulia - 
însărcinată.

Sandu și-a încheiat studiile 
universitare. Lucrează într-un 
institut în tehnica de calcul 
din București. Revine mereu 
acasă, la părinți, în orașul 
despre care scria în revista 
“Tribuna elevului” când era 
încă în clasa a VI l-a la Școala 
gen. nr. 5. “Deva e un simbol 
pentru un simbol, efigie a 
acestui teritoriu (Hunedoara), 
pământ ce poartă o coroană 
cu diamante cenușii, dar cu 
rezonanțe atât de profunde în 
rădăcinile neamului nostru..." 
Premiantul la olimpiadele 
naționale de I. română și 
fizică, băiatul mereu însetat 
de lectură (ca și tatăl său), e 
azi specialistul în domeniul 
tehnicii de calcul, care revine 
mereu acasă la căminul cu 
brazi la poartă.

Mama lulia, care 
pregătește închiderea cărții 
celor 35 de ani de muncă, 
are, însă, o nemulțumire: 
“Parcă nu am făcut destul.”

Lucia LiCiU

Primele tentative în 
conceperea și realizarea 
mașinii de cusut au pornit, 
se pare, de la... ac. în 1755, 
Ch.F. Weisental imaginează 
un tip de ac cu două găuri lâ 
vârf. Alte idei interesante, 
dar fără finalizare, au avut a- 
mericanii Stone șl Henderson 
care, în 1804, concep □ 
variantă de mașină de cusut 
rămasă neaplicată. Abia în 
1830, Barthelemy Thimonnier 
(1793-1857) obține brevetul 
pentru prima mașină de cusut 
practică, ce putea realiza 300 
de puncte pe minut.

In același timp, dar 
independent, maistrul croitor 
vlenez Joseph Madersperger

Cum și când 
s-a născut 
mașina de 

cusut
(1768-1850) concepe un alt 
dispozitiv dar mai puțin 
performant.

Un progres calitativ 
însemnat îl aduc deosebitele 
îmbunătățiri realizate în 
1846 de inventatorul Ellan 
Howe (1819-1867): o suveică 
sincronizată cu mișcarea 
acului și tighelare cu două 
fire.

“Părintele" mașinii de 
cusut moderne este însă 
Isaac Merrit Singer (1811- 
1875). El construiește în 1851 
un prototip perfecționat, 
echipat și cu placă de 
retenție (de reținere, oprire) 
a materialului textil. 
Comercializarea acesteia a 
început în anul 1854.

Priceperea și imaginația 
femeii începeau să fie puse 
din plin la încercare... de 
către bărbați.

Timpul a arătat că ele au 
reușit pe deplin.

HieLEAHU

Preparate din 
păpădie

Primăvara este bine să 
folosim sucul frunzelor de 
păpădie pentru a profita de 
clorofilă și de proprietățile sale 
de dizolvare a calculilor sau a 
colesterolului. Sucul de păpădie 
este și un filtru renal.

+ Peste frunzele foarte 
tinere de păpădie bine spălate 
și puse în salatieră se pun ulei, 
sare, oțet sau zeamă de lămăie 
după gust; obținem.o salată 
care este un bun drenor al

Cum
se scot 

cearcănele
Se masează pleoapele, 

arcada sprâncenelor și 
zona de sub pleoape cu 
un cub de gheață, apoi 
se poartă de pe frunte în 
jos, peste aripile nasului, 
până ce ajungeți la buze. 
Gheața rece dezUmflă, iar 
masajul repune sângele 
în mișcare.

în final, în loc de 
cremă, folosiți un gel 
special pentru ochi (se 
găsește în comerț). 
Eficiente sunt și 
mișcările de gimnastică 
cu capul în jos (stați în 
genunchi, cu creștetul 
[așezat pe o pernă).
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Tel. 094 859958, 092 
743712.(3649)VÂNZĂRI 

CUMPĂRĂRI
• Vând (schimb) apar

tament 3 camere, Deva, 
Dacia, et. IV, cu îmbună
tățiri, cu similar, exclus 
Micro 15 și Dacia. Telefon
623474, între orele 19-21. 
(3451)

• Vând loc casă, ampla
sare excepțională, facilități 
multiple. Tei. 212339, orele 
17-19.(2017)

• Vând teren cu con
strucție nouă, pe DN7, 
ideal pentru privati
zare. Tel. 222381, după 
ora 18. (2097)_________

• Vând casă în Deva. Tel. 
092632611.(2581)

•Vând casă, curte, grădină, 
trifazic, apă, posibilități gaz, 
Leșnic. Tel. 219088. (2008)

• Vând casă, 4 camere, 
garaj, apă, canalizare, curte 
în Brad. Tel. 655186. (2582)

• Vând sau schimb cu 
garsonieră, apartament 3 
camere, parter. Deva, Scări
șoara, bl.31, sc.1, ap.2. (2595)

• Vând foarte urgent casă 
nouă, la marginea orașului 
Simeria, grădină 3230 mp. 
Tel. 262875, după ora 17. 
(2598)

• Vând apartament în vilă 
- 3 camere, mansardă, de
pendințe, garaj și Cielo, an 
fabricație 1996, 45000 km, 
persoană fizică. Tel. 092 
234061.(3405)

• Vând apartament cu o 
cameră, ultracentral, Deva. 
Tel. 094 440598,094 700055. 
(2019)

• Vând vilă și motel în DN 
66, preț convenabil. Tel. 094/ 
646802(2783)

• Vând garsonieră bd. 
Dacia, G, etaj 3, telefon, 
balcon închis, cablu TV, 
gresie bucătărie. Pentru 
relații la tel. 722998 (2785)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 2, ultracentral, 
Simeria, tel. 260308,15-18. 
(2759)

• Vând BMW 320 i, anul 
fabricației 1984, înmatriculat 
persoană fizică, 5600 DM, 
negociabil. Tel. 215006, după 
ora 16. (3401)

• Vând Renault 9 GTD, 
fabricație 1987, înmatriculat 
persoană fizică, consum 5,5 
la sută, motorină. Deva, tel. 
621376. (3402)

• Vând VW Derby, SRL 
fără activitate. Tel. 234145. 
(3409)

• Vând tractoare U650, 
combine C12 și C14 și utilaj 
agricole. Tel. 092/777302^ 

(2064)
• Vând tractoare U650, 

U445 DT, înmatriculate, tel. 
092/481671, Orăștie, 
Decebal, 19.(3754)

• Vând mașini înghețată 
ieftin. Tel. 059 341639,094/ 
171577. (2625)

• NOU. S-a deschis 
Magazinul second hand cu 
îmbrăcăminte import Ger
mania, în cartierul Progre
sul, str. Horea (lângă libră
rie), zilnic orele 9-17.

• Vând doi junei de 4 ani. 
Lăpugiu de Sus,134, preț 
negociabil.(8891)

• Vând mobilă combinată, 
lemn masiv, stare perfectă. 
Simeria, tel. 261626. (2592)

• Vând calculatoare 486 și 
Pentium, 1.950.000 - 
3.950.000 lei, garanție, ser
vice, încărcări programe. Tel. 
211798.(3404)

• Vând casă Deva, centru, 
Andrei Șaguna, 22, trei 
camere, gaze, grădină, ma
șină înghețată italiană. Tel. 
013361656 București. (2018)

• Cumpăr cărămidă de 
sticlă, Nevada, româneas
că, tel. 241238, 092/ 
538874(2636)

• S.C. Prodsim SRL Si
meria vinde din stoc rezer
voare combustibil pentru 
stații benzină. Informații 
suplimentare tel. 054/ 
260837(2091)

• Vând țuică de prună, preț 
20 000 lei/litru. Tel. 092/ 
403869(9788)

• S.C. vinde utilaje frigo
rifice, industriale, noi și 
semiuzate, Italia, garanție, 
plată eșalonat, Sebeș, tel. 
094/558716(2650)_______

• Uși din stejar și brad, 
mobilă la comandă, tel. 
094/790810(3751)

• Țevi plastic și fitinguri 
pentru încălzire centrală, 
prețuri fără concurență, 
Orăștie, lângă Liceul chi
mic, tel. 094/790810. (3751)

A
Dispoziția nr. 180/1999 

privind interzicerea desfacerii băuturilor alcoolice în 
data de 06.05.1999 între orele 9-14 în zona adiacentă 

pieței Prefecturii Județului Hunedoara, precum și 
asigurarea ordinii publice în zona sus-menționată.

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA
Având în vedere referatul Biroului Privatizare Control Comercial 

din care reiese necesitatea interzicerii desfacerii băuturilor alcoolice 
în zona adiacentă pieței din fața Prefecturii Județului Hunedoara în 
data de 06.05.1999 între orele 9-14;

în temeiul art. 15, lit.”c” și "d” din Legea nr.60/1990 privind 
organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

în baza art.44, alin. 1, lit. “j” și lit T și art.48, alin. 1 din Legea nr.69/ 
1991 (republicată) privind Administrația Publică Locală.

DISPUNE
Art.1. în ziua de 06.05.1999 se interzice vânzarea băuturilor 

alcoolice între orele 9-14, în toate unitățile de alimentație publică, 
magazine alimentare și chioșcuri aflate în zona adiacentă a pieței din 
fața Prefecturii Județului Hunedoara care cuprinde următoarele 
străzi:

1. B-dul 1 Decembrie - de la complexul hotelier “DECEBAL" până 
la Piața Unirii.

2. Str. A. Vlaicu - de la intersecția str. L. Blaga cu str. A. Vlaicu 
pună la piața din fața Prefecturii Județului Hunedoara

3. Str. O. Goga
4. Str. A Șaguna
5. Str. A. lancu
6. Str. A. Sever - până la intersecția cu str.Tribunul Solomon.
7. Str. O. Iosif inclusiv restaurantul “PERLA”.
Art.2. Biroul Privatizare și Control Comercial împreună cu Corpul 

Gardienilor Publici, Poliția Municipiului Deva și Comandamentul de 
Jandarmi Județean Hunedoara vor lua măsuri de atenționare a 
agenților economici de pe traseele respective în legătură cu 
interdicția sus menționată și asigurarea ordinii publice și fluenței 
circulației.

Arit.3. Poliția municipiului Deva, Comandamentul de Jandarmi 
Județean Hunedoara, împreună cu Corpul Gardienilor Publici, vor lua 
măsi■■ i de asigurarea ordinii publice în data de 06.05.1999 între orele 

k9-14 1 zona adiacentă pieței din fața Prefecturii Județului Hunedoara,^

• Materiale pentru ame
najări interioare, tavan 
suspendat, cărămizi sti
clă, ghips carton, tâmplă- 
rie PVC, vată minerală, 
toate din import, laTermo- 
profil Orăștie. Tel. 092/ 
740048. (3753)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu comercial 
sau alte utilități (birouri).Vând 
6000 mp teren intravilan la 
DN 7. Tel. 216853, 226150, 
094 515443. (2571)

• Cedez spațiu comercial 
Deva. Vând mobilier, conge
latoare, vitrine frigorifice și 
cântar electronic. Tel. 
219335, orele 19-22. (3406)

OFERTE DE 
SERVICII .y

• Societate comercială 
angajează personal dinamic 
cu salarizare deosebită. Tel. 
622333, dupăora 16. (2014)

• Oferim locuri de muncă. 
Condiții: studii medii, pre
zență agreabilă, câștiguri 
cuprinse între 1,5-3 mii.lei/ 
lună. Informații la tel. 054/ 
713962(2086)’

• Primăria comunei Să- 
lașu de Sus organizează 
concurs pentru ocuparea 
postului de tehnician cu 
probleme de urbanism în 
data de 24 mai 1999, ora 
10. înscrierile se fac până 
în data de 22 mai 1999. 
Condiții: domiciliul în co
mună și studii de specia
litate. (9598)

DIVERSE

• S.C. Combor SA, cu 
sediul în Orăștie, str. Luncii, 
nr. 3, organizează în 12 mai 
1999 licitație pentru vânzarea 
unui utilaj LT34. Informații 
suplimentare la tel. 242350 
sau la sediul societății. (3752)

PIERDERI

• Pierdut legitimație handi
capat pe numele Tibescu 
Ana Maria. O declar nulă.

• Pierdut legitimație de 
nevăzător pe numele Băieș 
Viorica. O declar nulă.

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

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

toată gama de conductori si cabluri electrice.
JMPORTANȚ_

COMEMORĂRI
Marfa se comercializează la preț de producător

din depozit sau în termen de

• Pioasă aducere aminte 
memoriei celui care a fost

SEVASTIAN PETRESC
la comemorarea unui an de 
la trecerea în eternitate. 
Parastasul de pomenire va 
avea loc sâmbătă,8 mai 
1999, ora 12, la Biserica 
Ortodoxă din str. Eminescu 
(cimitir). Dumnezeu să-l 
odihnească în liniște și 
pace! Familia. (3403)

• S-au scurs șase luni 
de lacrimi și durere de când 
scumpul nostru fiu și tată

Ol 
lift

IOAN MIHAI
ne-a părăsit, la numai 49 de 
ani, pentru totdeauna. Odih- 
nește-te în pace! (2021)

•6 mai 1999, 3 ani de la 
părăsirea acestei lumi a 
celei ce a fost minunata

VIORICA MARCHIȘ
soție și mamă. Cu imensă 
durere, păstrânau-i amin
tirea chipului ei blând, soțul 
și dragii ei copii Horațiu și 
Ovidiu se roagă să-i fie 
somnul lin. Dumnezeu s-o 
odihnească! (2100)

VRFMFA
Vremea se va ameliora 

treptat. Cerul, noros în prima 
parte, vă deveni variabil în 
partea a doua a zilei. Vânt 
slab la moderat din nord-vest. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 10 grade, 
iar cele maxime între 14 și 18 
grade. (Lucian NISTOR)

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

AGENȚIA DE OCUPARE Șl FORMARE 
PROFESIONALĂ

Centrul de Formare Profesională 
Hunedoara Deva in colaborare cu 

ASOCIAȚIA “ALTER EGO” 
________________Organizează un________________

f'Curs de perfecționare în activitatea de MANAGER''
începâna cu data de 15 mai a.c.

’EMATICA CURSULUI:
> Management
>Managementul resurselor umane
> Marketing
> Gestiune financiară. Contabilitate informatizată
> Legislația muncii
>Informatică economică.
Durata cursului este de 5 luni. înscrierile se fac 

la Agenția de Ocupare și Formare Profesională, 
camera 14, zilnic, între orele 9-15.

La terminarea cursului se vor emite diplome.

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

SsmSs stestrbsBOSCH©

y V CENTRALE TERMICE 
JUNKERS-BOSCH 

Amotoferăstraie, 
M0T0C0ASE STIHL^.

Ț -

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 aosoto
REDUCERl(J^|^J}> 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

ȘTIRILE
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[ Cuvântul liber 6 MAI 1999

Simpozion International la Deva
Ca la fiecare ediție de până 

acum, Expoziția internațională 
specializată în echipamente și 
tehnologii pentru industria ex
tractivă, deschisă în data de 4 
mai a.c., pentru patru zile, la Sala 
Sporturilor din Deva, este dublată 
de un simpozion pe aceeași te
mă. Ieri, sala de ședințe și ex
puneri a "CEPROMIN” Deva a 
fost pentru a 5-a oară în ultimii ‘ 
cinci ani gazda ospitalieră a 
Simpozionului internațional 
"Echipamente si tehnologii pentru 
industria extractivă".

Organizată de către "CE
PROMIN", Compania Națională 
"Minvest” și Camera de Comerț 
și Industrie Hunedoara, mani
festarea a fost onorată de pre
zența unui mare număr de cadre 
de conducere și specialiști de la 
institute de cercetare și proiec
tare minieră, de la unități din in
dustria extractivă din județul Hu
nedoara și din țară, de cadre 
didactice din institutele de învă
țământ superior care conlucrea
ză cu sectoral minier, invitați de 
peste hotare.

Lucrările au fost deschise 
de către dl loan Lupulescu, di-

rectorul general al SC "CEPRO
MIN" SA Deva, care i-a salutat pe 
participanti, a vorbit despre sem
nificația evenimentului din acest 
domeniu extrem de important al 
economiei naționale și aflat într-o 
perioadă de grea încercare, pri
cinuită de restructurarea și re
organizarea industriei miniere.

Au fost adresate mesaje de 
salut și de succes lucrărilor sim
pozionului de către dl Nicolae 
Stanca, prefectul județului Hune
doara, dna prof, univ dr. Sanda 
Krausz, de la Universitatea Pe
troșani, și dl Gheorghe Grun, di
rectorul general al Camerei de 
Comerț și Industrie Hunedoara.

Dl prof. univ. dr. Dumitru Fodor, 
președintele Comitetului Național 
Minier Român, a prezentat o inte
resantă lucrare de sinteză ("In- 
dustria minieră din România'T dl 
Septimiu Câmpean, directorul ge
neral al Companiei Naționale "Min- 
vest" Deva, a susținut comuni
carea "Compania Națională a Cu
prului. Aurului si Fierului "Minvest" 
Deva - în plin proces de restruc- 
turare". iar dl loan Giurcă, director 
tehnic la "CEPROMIN” Deva, a 
adus în atenția asistenței studiul

»
"Cercetări efectuate pentru mo
dernizarea proceselor tehnologice 
si valorificarea eficientă a resur
selor minerale din cadrul CN 
"Minvest1’ Deva", avându-i autori, 
pe lângă prezentator, și pe dna 
Adina Grecu și dl Gheorghe Mihai, 
din cadrul institutului, și pe dl Sorin 
Copăescu, de la "Minvest1 Deva.

în continuare, simpozionul s-a 
desfășurat pe două secțiuni - 
minerit și preparare -, în cadrul

I
cărora ingineri, chimiști, cer
cetători și proiectanți, cadre 
didactice din Deva, Petroșani, 
Baia Mare, Cluj-Napoca, Bucu
rești, Craiova au prezentat comu
nicări interesante, cu o bogată 
paletă tematică și largi posibilități 
de aplicare, care au stârnit in
teres și preocupare.

Lucrările simpozionului con
tinuă astăzi.

Dumitru GHEONEA

De la prezidiu se transmit mesaje de salut și succes la 
lucrări participanților la Simpozionul internațional 

“Echipamente și tehnologii pentru industria extractivă", 
desfășurat la CEPROMIN Deva, în zilele de 5 - 6 mai 1999 

Foto: Traian MÂNU

Cetățean italian
--------------------------- r ---------------------------------------------------------------------

cumpăr câini de 
vânătoare rasa

Copoi 
ardelenesc.

i Dealer Autorizat al |

ROMANIA SA
DORIȚI PORCI DE 110 KG IN « LUNI ?
DORIȚI PROCENT DE CARNE IN CARCASA DE PORC DE 50% ?
DORIȚI PUI DE CARNE LA 2 KG IN 45 DE ZILLE ?
DORIȚI SA OBȚINEȚI 332 DE OUA PE AN ’
DORIȚI SA REDUCEȚI MORTALITATEA LA PUI PANA LA 2% ?
DORIȚI SA OBȚINEȚI CU 1 KG DE FURAJ LNB. 1 KG DE I APTE IN PLUS 7

FOLOSIȚI
; PRE^IXLRJ si COACEXTRATE

PENTRU FURAJAREA ANIMALELOR

o y
■

1 livrează
și pe

cupoane
^agricoleJ 'v1 
nODtSE DE FTKMA OLi^VEZi lMȘ INTUNATIONAI

MAOA^N SIMBRIA, SIR VICTORIEI NR. 2A. TEL: 054/ 26198'

Edilits 
^gospodăreștii.

Prin grija Consiliului Local 
Orăștie în această primăvară în 
municipiul Orăștie au început 
reparațiile pe străzile Mihai 
Eminescu, Octavian Goga și 
Andrei Șaguna. Până în pre
zent s-au efectuat lucrările de 
canalizare a străzilor, apa po
tabilă este în curs de soluțio
nare, iar după terminarea 
acestora se intenționează și 
refacerea covorului asfaltic. 
De asemenea, s-au mai efec
tuat lucrări de modernizare și 
reparații pe străzile Oituz, Pan
durilor, 1 Mai, Unirii, Erou Ovidiu 
Muntean, constând în reface
rea asfaltului, reamenajare zo
ne verzi, defrișări și semănat 
iarbă de gpzon.

190 de locuri, vestiare pentru 
sportivi, iar sub tribune se 
construiesc mai multe spații ce 
vor putea fi folosite ca mici 
ateliere de producție sau ga
raje pentru mașini.

Din spusele autorităților 
locale baza sportivă pentru 
tenis de câmp se va finaliza în 
luna iulie beneficiindu-se astfel 
de toate condițiile desfășurării 
unei competiții de ținută, inclu
siv pe timp de noapte. întreaga 
investiție se ridică la aproxi
mativ 760-milioane de lei.

Apel

Din fondurile Primăriei mu
nicipiului Orăștie au început 
lucrările de amenajare a unui 
modern teren de tenis de 
câmp. Noul edificiu sportiv are 
în componență pe lângă “ga
zonul de tenis" și o tribună cu

Primăria Municipiului Orăștie 
face un apel călduros cetățe
nilor din localitate pentru a 
adopta o atitudine civică cores
punzătoare împotriva persoa
nelor care din rea credință dis
trug zonele verzi, rup gardurile 
vii, florile din zonele special 
amenajate, sparg lămpile de ilu
minat și distrug băncile din parc, 
întrucât banii alocați pentru 
amenajarea orașului sunt din 
buzunarul fiecăruia, iar cu su
mele care se efectuează unele 
reparații se pot efectua alte lu
cruri folositoare comunității. (C.P.)

“Acoperim un teritoriu foarte 
întins”

Cu numai trei angajați, Unitatea locală Ilia din cadrul Agenției 
Județene pentru Ocupare și Formare Profesională Hunedoaia are 
o rază de acțiune de 8 comune. “Chiar dacă nu avem la dispoziție 
un automobil de serviciu cu care să ne deplasăm în teritoriu, 
facem totuși față cu brio acestor obligații', ne mărturisește șefa 
unității, dna Anișoara Păduraru. Atât dânsa cât și dl Horia Sîna fac 
naveta din Deva, numai dna Simona Pop fiind localnică.

La această dată 422 de persoane beneficiază de ajutor de 
șomaj, 47 de ajutor de integrare, iar 306 persoane primesc 
alocație de sprijin. în cadrul măsurilor active de combatere a 
șomajului, aproximativ 40 de persoane vor obține slujbe pe o 
durată determinată de șase luni de zile. (A.N.)

Centrul de monitorizare a unităților cu riscr

profesional Crișcior
Str. Zarandului nr. 70 

ORGANIZEAZĂ 
CONCURS pentru ocuparea postului de 

ASISTENT MEDICAL RADIOLOG în data de 
21.05.1999.

Relații suplimentare la sediul centrului sau la telefoanele 
656476; 656631.

.......

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.

p — — — — — — — — — — — — — — — — — - 
I Ln II ia se anicfiajca%â im immi tâifj ilc animale

Primarul comunei Ilia, dl loan Costea, ne-a declarat de curând că 
| au demarat lucrările pentru amenajarea unui nou târg de animale. Se | 
■ are în vedere împrejmuirea terenului, betonarea unor alei și în ■ 
1 general asigurarea unor condiții igienice de prezentare a animalelor.1 
| Pentru amenajarea noului târg vor fi folosiți 10 șomeri, în cadrul | 
, implementării măsurilor active de combatere a șomajului. (A.N.)

ANUNȚ IMPORTANTI

SC Industrie mică și servicii Alba
loc. Sîntimbru, str. Șos. Națională nr. 16, jud.

Alba

Zjnde la cele mai mici prețu
1) BLOC CERAMIC MIJLOCIU

290/140/138 mm - 2045 lei/buc.
2) CĂRĂMIDĂ NORMALĂ PLINĂ

240/115/63 mm - 900 lei/buc.
Prețurile nu includ TVA.
Pentru informații sunați la telefoane: 

058842249 sau 058842232.

închiriază spațiu comercial în 
suprafață de 189 mp, 

situat în B-dul N. Bălcescu - mag. nr. 100.
Relații la telefon 211229.

SANATORIUL 
nc

GEOAGIU

anunță selecție de 
oferte pentru lucra
rea publică "Repa
rații la alimentarea 
cu apă a Sanatoriu
lui”. Caietul de sar
cini se poate ridica 
de la sediul Sanato
riului începând cu 
data de 06.04.1999.

Informații la tel.: 
648884; 648766.

Condiții:

Avantaje:

A

SC ELECTRICA SA
SI* «leva

organizează etapa județeană a 
concursului de eficiență energetică 

"Premiul ETA - 2000".
Scopul concursului este de a evidenția și stimula 

consumatorii care au luat măsuri de îmbunătățire a 
tehnologiilor existente și de promovare a tehnologiilor 
de înalt randament energetic. Concursul se adresează 
consumatorilor din toate domeniile de activitate, care 
beneficiază de serviciile SC ELECTRICA SA - SD Deva.

Câștigătorii etapei județene vor primi dreptul de 
participare la selecția națională, certificate de atestare 
pentru eficiență energetică și recompense materiale. 
Faza finală a competiției se va desfășura în vara anului 
2000, la Hanovra - Germania.

Relații suplimentare se pot obține la serviciul 
Marketing al SD Deva, telefon 215750/int. 126.

X. - -------------------- . .... ---------- ------------------------ :

Primăria municipiului Hunedoara
organizează

Concurs (Examen)
pentru ocuparea postului vacant de ARHITECT la 

Biroul Urbanism, Sistematizare și Amenajarea 
Teritoriului, în ziua de 25 mai 1999, ora 10.00, la 

sediul său din str. Libertății, nr. 17.
Condiții minime obligatorii de participare la concurs 

(EXAMEN) sunt:
- studii superioare de specialitate cu licență
- vârstă: maximum 45 ani.
Informații și tematica concursului (examenului) se vor primi 

de la Primăria municipiului Hunedoara, camera 21, unde se 
depune și dosarul cu actele cerute de lege, ultimul termen de 
depunere fiind 24.05.1999, ora 13.00.

Informații suplimentare la telefon: 054.713766

SC MOL România Petroleum
Products SRL

SUCURSALA ARAD
angajează pentru Deva

VÂNZĂTORI-GESTIONARI

y

- vârstă cuprinsă între 21-35 ani
- studii medii (cu Diplomă Bacalaureat)
- minimum 2 ani experiență în domeniul comerțului
- cunoștințe operare PC
- domiciliul stabil în Deva
- cunoașterea limbii maghiare
- carnet conducere

Cei interesați vor trimite: Curriculum Vitae, scrisoare de intenție, copie după 
diploma de studii, fotografie, cazier juridic - la adresa: Stația de deservire carburanți 
MOL 2000-Deva, Calea Zarandului, DN 7, cod 2700 - în atenția d-lui Varga Iuliu.

Data limită de depunere a dosarelor este 15 mai 1999, cererile trimise după data 
limită nemaifiind luate în considerare.

Ziar editat de CASA DE PRESĂ Și EDITURĂ CUVÂNTUL LIBER - DEVA, Telefoane: 211275,212157,225904 (depozit); Fax 218061, Tiparul executat la Tipografia “Cuvântul liber” Deva


