
Cărțile âe 
telefon

Un posesor de post telefonic din Deva 
ne-a sunat la redacție pentru a ne relata 
un fapt: “Am dorit să vorbesc cu o 
instituție medicală din Cluj-Napoca. 
Necunoscând numărul m-am deplasat ia 
poșta centrală pentru a consulta cartea 
de telefoane. Am constatat că multe 
dintre cărțile existente cândva s-au 
deteriorat, altele au dispărut complet. Mi 
s-a recomandat să iau legătura cu 

I informațiile de la Cluj. Deci, în loc de un 
telefon a trebuit să dau cel puțin două 
telefoane. Alți banii Oare nu există șanse 
să apară cărți noi de telefoane pentru 
județe cum erau odată?! Ne-ar ajuta 
foarte mult, mai ales pe cei cu bani mai

=—=======

Autonomia locală - o sabia 
cu două tăișuri

La sfârșit de secol și mileniu, 
autonomia locală devine un 
stindard tot mai mult fluturat de 
regiuni și grupuri etnice, dar și de o 
dezvoltare economică și socială 
posibilă. în numele autonomiei se 
poartă însă și războaie 
sângeroase în tot mai multe regiuni 
ale lumii. Cele mai recente - 
Kosovo și Timorul de Est 
(Indonezia). Separarea creează 
întotdeauna două tabere - adopții 
și cei care se opun, între care 
disputele degenerează repede in 
lupte armate care aduc suferință - 
exoduri înspăimântătoare de 
populație, mii de morți din rândul 
celor care mai ieri trăiau liniștiți 
laolaltă. Disputele sunt acutizate de

sărăcire și dezvoltare economică 
precară. Dacă separarea aduce 
jertfe în rândul nenorociților soartei 
din Timorul de Est care nu s-au 
ridicat bine de la stadiul tribal și 
care nu știu prea mult despre 
cauzele pentru care au inițiat un 
referendum niște interesați, veșnic 
avizi de putere, în schimb în 
Kosovo, cauzele etnice sunt mult 
mai clare - apariția unui ,,stat" care 
acum are o armată, o conducere, 
chiar dacă momentan se află sub o 
ocupație ,,selectă" a celor mai 
puternice state din lume.

Acest lucru este constatat de 
lumea finanțelor și economiștilor, 
mai precis de Banca Mondială într-

un raport în care se afirmă că de 
fiecare dată ,, cererile de autonomie 
locală conduc la conflicte etnice și 
război civil”. Fără îndoială, este un 
adevăr trist: atunci când 
argumentele rezonabile nu mai pot 
fi luate în seamă sau nu se mai 
dorește luarea lor în seamă, încep 
să vorbească armele.

împreună cu globalizarea 
accelerată a economiei mondiale, 
localizarea ar putea fie să 
revoluționeze perspectiva
dezvoltării umane, fie să conducă 
la haos și o creștere a suferințelor

Minei B0DEA

(Continuare în pag, 2)

g| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 * 

Fax 234483 
ACORDA dobânzi atractive 

LA DEPOZITELE IN LEI
- PEBSOANELOR FIZICE

x la 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21%/an 

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/an 

_______ _ _________ /
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Direcția de Administrare și Exploatare 
a Drumurilor

Metronom și 
arbitru pe artereie 
rutiere Județene

FMI-ul joacă dur

Un Acord cu multe 
semne de întrebare

în procesul modernizării 
sistemului de funcționare a 
economiei naționale, în urmă cu 
câțiva ani s-a hotărât la nivel 
central descărcarea adminis
trațiilor județene de acele 
activități care se pot desfășura 
pe baza principiilor economiei de 
piață. Era vorba, între altele, de 
transformarea Direcțiilor județene 
de Drumuri și Poduri în societăți 
comerciale și înființarea, în cadrul 
Consiliilor județene, a Direcțiilor 
de Administrare și Exploatare a 
Drumurilor. Lăsat la latitudinea 
respectivelor organisme admi
nistrative, în unele județe 
demersul a fost materializat, în 
altele nu.

în urma unor ample consultări 
și dezbateri, Consiliul județean 
Hunedoara a decis ca Direcția 
județeană a Drumurilor - Regie 
Autonomă Deva să-și păstreze

statutul, având în vedere 
tradiția și experiența în 
domeniu, puternica bază 
materială și tehnică, în care 
administrația județeană a 
investit foarte mult, și nu în 
ultimul rând valorosul său 
colectiv. în același timp s-a luat 
măsura înființării Direcției de 
Administrare și Exploatare a 
Drumurilor, aflată în subordinea 
Consiliului județean, prin 
transferarea către aceasta, de 
la DJD-RA, a unor 
responsabilități și persoane, 
întrucât puțină lume cunoaște 
acest lucru, existând chiar 
opinii că s-a înființat încă o 
structură care consumă bani și 
nu face mare lucru, l-am rugat

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Dacă suntem săraci pentru că, în ciuda bogățiilor și 
potențialului ce-l avem, munca în România nu mai are preț și mai 
tot ce se produce este ineficient și n-are căutare pe piață, fiind 
invadați de produse din import despre a căror calitate nu mai 
este cazul să discutăm, firește că nu dispunem nici de resurse 
financiare pentru a susține economia, nici de posibilitatea să se 
asigure un trai decent, trăind sub pragul sărăciei o mare parte din 
populația țării. Neputința guvernanților actuali de a face ceva 
pentru ieșirea din impas explică în bună măsură nostalgia unei 
bune părți a populației după condițiile dinainte de 1990 și chiar 
imediat după aceea, când exista siguranța locului de muncă și a 
zilei de mâine. în condițiile când un angajat și acela amărât, cu 
salariu de mizerie, este nevoit să țină în spatele său, datorită 
politicilor falimentare, nu mai puțin decât 2,1 pensionari și șomeri 
- situație poate unică pe glob, se înțelege cu ușurință de ce nu 
avem o economie eficientă, de ce suntem ținuți departe de 
Uniuhea Europeană și de ce suntem n.evoiți să trăim..din 
împrumuturi externe, să stăm mereu cu mâna întinsă spre 
ajutoare din străinătate, credibilitatea și imaginea externă a țării 
noastre fiind mereu în suferință.

Consumând mai mult decât producem, deci având cheltuieli 
cu mult mai mari decât veniturile, ceea ce denotă că “gospodarii" 
din fruntea țării nu știu să chivernisească avuția și să conducă

________ Nicolae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 2)

Comerțul la sate

Aprovizionarea, în pas cu 
solicitările populației

De la secretara primăriei, dna 
Olivia Enache, am aflat că în 
satele aparținătoare comunei 
Toplița funcționează șase 
societăți comerciale axate cu 
preponderență pe comerțul 
cu produse alimentare și două 
asociații familiale. Majoritatea 
magazinelor au fost deschise 
în satele Toplița, Hășdău și 
Dăbâca, unde populația este 
mai numeroasă. ,.Aceste
magazine sunt suficiente pentru 
populația care există în zonă și 
pentru posibilitățile materiale ale 
acesteia.

Magazinele sunt bine 
aprovizionate, iar pâinea se 
găsește din abundență, pentru 
că aici au pătruns ,,Uzo Balcan” 

jși ,,Tofan". Acum avem și

cantitate și calitate la prețuri 
accesibile, care au mai scăzut 
datorită concurenței” - spunea 
dna Enache. Am trecut pragul 
câtorva magazine din Toplița.

afirma gestionara Leonora 
Preda - și încerc să aduc 
mărfuri comandate de clienți. 
Se caută materialele de 
construcții, dar și mărunțișuri 

cum sunt ață, ace, șireturi, 
galus, nasturi, elastic, mărfuri 
care înainte nu existau în 
vânzare și pentru care 
oamenii trebuiau să se 
deplaseze la Hunedoara. Pe 
lângă acestea, dacă sunt

comenzi pentru produse pe 
care le-am omis și sunt 
solicitări, le notez și la 
următoarea deplasare aduc 
ceea ce lipsea."

Estera SÎNA 
Cristina CÎNDA

(Continuare în pag. 2)

După o perioadă de 
incertitudine, în care se punea 
problema desființării din cauză 
că nu era eficient, magazinul de 

■textile și materiale de construcții 
din centrul comunei Toplița 
continuă să funcționeze ,,De 
anul trecut răspund de 
activitatea comercială de aici -

Perspective sumbre
La Călan se întâlnește o situație unică, poate, în 

România: gospodărirea orașului, transportul în comun și 
asigurarea cu apă rece, caldă și cu căldură a 
apartamentelor și-a asumat-o SC Hidrotermtrans, o 
societate privată, dar aceasta nu este subordonată 
consiliului local, așa că nimeni n-o poate trage la 
răspundere atunci când nu-și face treaba și nu prea și-o 
face, lată câteva exemple. Călanul nu are apă caldă de 
multă vreme, s-a oprit recent șl apa rece. Autobuzele 
circulă rar și sunt vechi. Hidrotermtrans este datoare la 
CONEL 2,1 miliarde de lei, iar la Romgaz 1,7 miliarde de lei. 
Și nu există premise să se plătească datoriile. Așa că 
orașul va îngheța la iarnă și va suferi de sete în continuare. 
Perspective sumbre pentru oamenii localității.

Dl Octavian Dumulescu, vlceprimarul localității, ne 
spunea:

- Situația aceasta - ca societatea care asigură servicii 
cetățenilor, deși merită a socoti invers, nu este 
subordonată primăriei - vine din vremea fostei legislaturi.

- Și cum s-ar putea rezolva?
- Nu știm. Să vedem ce ne aduce viitorul.

Traian BONDOR

Titus Bencău din Hațeg a început recoltarea mecanizată 
a cartofilor.

Foto: Traian MÂNU
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• — Domnule foto
graf, în cât timp 
faceți fotografiile la 
minut?

— Ca peste tot: în 
trei zile !

PAOINA VI

<_____________/

PROGRAME DE 
k TELEWBME ,

Donații franceze pentru copiii 
’ instituționalizați

O delegație franceză formată din 
trei reprezentanți ai teritoriului 
Belfort (din partea Comisiei Sociale a 

Departamentului) se află zilele acestea 
(21-26 septembrie) în județul Hunedoara.

în spiritul relațiilor de cooperare 
stabilite între județul nostru și 
Teriotriul Belfort, oaspeții francezi au 
venit aici cu scopul de a contribui la 
ajutorarea copiilor instituționalizați. 
Acest sprijin se concretizează atât în 
plan material (îmbrăcăminte, lenjerie, 
jucării ș.a.), destinat Leagănului de copii 
din Hunedoara, cât și în plan financiar - 
30 000 de franci francezi; felul în care 
va fi folosită această sumă urmează să fie 
stabilit împreună cu Direcția Județeană 
pentru Protecția Drepturilor Copilului 
Hunedoara, care cunoaște cel mai bine

necesitățile instituțiilor de ocrotire de pe 
teritoriul județului.

Delegația condusă de Philippe 
Pequignot, președintele Comisiei de 
Solidaritate Internațională a 
Departamentului Belfort, a fost primită 
marți (21 sept.) de către președintele 
Consiliului Județean, de conducerea 
Direcției Generale pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și a Asociației 
“Alter Ego”, implicată (alături de 
Fundația “Conexiuni”) în programele de 
sprijinire a copiilor abandonați din 
județul nostru. In cursul acestei 
săptămâni, delegația franceză va efectua 
vizite în teritoriu și întâlniri cu 
reprezentanți ai caselor de copii, în 
vederea unor posibile parteneriate în 
acest context. (G. BÎRLA)
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Autonomia locala
(Urmare din pag. 1) publicitar - „ Vrei altfel” cu certă tentă

umane, se apreciază în același raport 
al Băncii Mondiale. Ne temem că 
acest ultim aspect este cel care 
trebuie să atenționeze factorii politici.

în cazul României, guvernanții, 
constrânși de un buget de austeritate, 
au votat legea autonomiei locale în 
urma căreia fiecare se descurcă cum 
poate. în astfel de condiții un Sabin 
Gherman, sprijinit de factori 
transnaționali, a speculat imediat 
faptul că Ardealul poate să devină o 
regiune independentă în care unii vor 
pompa fonduri dezvoltând economia 
regională, cumpărând unități 
economice și pământ... Pe această 
linie s-ar putea înscrie și crearea unei 
rețele de universități maghiare 
particulare. într-o unitate 
administrativă autonomă, fiecare poate 
face ce vrea. De aceea, nici nu ne mai 
mirăm că la Deva nu poate lua ființă o 
benzinărie Shell, deși avantajele ar fi 
de netăgăduit; că la intrarea în orașul 
reședință de județ a apărut un panou

politică ș.a. Un fapt mărunt la prima 
vedere!

Localizarea poate îmbrăca forma 
unei cereri generale pentru o mai 
largă participare a populației în 
politică, sau poate lua forma cererilor 
de creștere a autonomiei locale, care 
poate duce la descentralizarea sau la 
recunoașterea oficială a unei identități 
culturale locale ca în Canada, Spania 
etc.

în ambele cazuri, localizarea 
poate fi o sabie cu două tăișuri. Atunci 
când funcționează, descentralizarea 
la nivel provincial și local poate avea 
drept rezultat o administrație locală 
mai receptivă și mai eficientă. Dar, în 
cazul României, localizarea poate 
duce la împovărarea peste măsură a 
administrațiilor, care nu mai sunt în 
măsură să asigure infrastructura și 
serviciile pe plan local. Considerăm 
că misiunea politicului crește în 
aceste momente. Acesta trebuie să 
dovedească pricepere și 
responsabilitate, ceea ce nu e de colo!

c------------ .-----
(Urmare din pag. 1)

Notăm că magazinul 
aparține de Baza 6 a SC 
Metalul Peștișu Mare SA, de 
unde se face și 
aprovizionarea, societatea 
asigurând și mijloc de 
transport. „Totodată, clientul 
are posibilitatea - spunea dna 
Preda - să cumpere în rate 
mobilier, materiale de 
construcții sau obiecte de uz 
casnic de folosință 
îndelungată, cu o dobândă de 
numai 15 la sută, care nu se 
modifică în funcție de 
creșterea dolarului." După o 
vară calmă, o dată cu 
începerea școlii, s-a simțit o 
revigorare și în activitatea 
comercială, responsabila 
având grijă să aducă și 
rechizite în magazin. în 
general, cumpărături se fac în 
zilele când se primesc pensiile 
sau alte ajutoare bănești.

„Servesc oamenii și în 
timpul meu liber - spunea 
gestionara - mai ales când 
cineva coboară de pe dealuri. 
Avantajul este că locuiesc în 
sat, sau dezavantaj pentru 
mine...”

într-un local al SC Corvinex
Hunedoara funcționează un
magazin privatizat, cu 
produse tip ABC. Aparține SC 
Bobora Comimpex, care 
plătește chirie pentru spațiu. 
Vinde aici dna Elena
Angheluță, 
pensionară, 
activitate pe

care, deși 
continuă o 

care a făcut-o

23 septembrie©• TVR‘1

9.30 Delfi și prietenii săi 
(d.a) 10.30 Povești de adormit 
copiii (s, 2 ep.) 11.00 TVR 
Cluj-Napoca 12.05 TVR lași 
13.00 TVR Timișoara 14.10 
Santa Barbara (r) 15.30 Tri
buna partidelor parlamentare 
16.00 Conviețuiri (mag.) 17.00 
Vatra cântecelor noastre
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Preotul și cârciumărița 
(s) 19.10 Sunset Beach (s, 
ep. 536) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.45 Camera 
misterelor 21.00 Film serial
22.15 Cu ochii'n 4 (anchetă)
23.20 Un apel disperat 
(thriller SUA 1988)

TVR 2
8.50 Rumba-Tumba 10.15 

Limbi străine. Germană 10.40 
O familie ciudată (r) 11.10 
Stăpânul lumii (s) 12.00 
Cântând prin Bucovina 13.10 
Dragostea contează (s)

Metronom și arbitru...
(Urmare din pag. 1)

pe dl ing. Ajtay Ștefan, directorul Direcției 
de Administrare și Exploatare a 
Drumurilor Deva, să ne vorbească 
despre scopul și obiectul de activitate 
ale instituției.

- Scopul și obiectul derivă din însăși 
denumirea unității, constituită în luna 
iunie 1998, menționează dl Ajtay 
Ștefan. Și nu este județul Hunedoara 
singurul care și-a menținut și Direcția 
județeană a Drumurilor - Regie 
Autonomă și a înființat și Direcția de 
Administrare și Exploatare a Drumurilor, 
ci au procedat la fel încă 7-8 județe. Și 
credem că este un lucru bun. DJD-RA a 
fost descărcată de responsabilitatea 
gestionării drumurilor județene, pe care 
acum o face DAED, într-un cadru nou, 
unitar, cu mai multă perseverență și 
eficiență. Mai ales că în toate cele trei 
servicii funcționale din cadrul direcției, - . 
administrarea și exploatarea drumurilor; 
investiții, contractări, licitații; consultanță, 
dirigenție, urmărirea lucrărilor, CTC - 
laborator - avem oameni de înalt 
profesionalism, dinamici, ' care-și 
îndeplinesc cu fermitate și

conștiinciozitate atribuțiile.
Așadar, Direcția de Administrare și 

Exploatare a Drumurilor are sarcini 
concrete de evidență a stării căilor 
rutiere județene, de întreținere și 
reparații ale acestora, de organizare a 
licitațiilor și urmărirea efectuării lucrărilor 
de investiții și modernizare, de 
consultanță, dirigenție și asistență 
tehnică în cazul drumurilor comunale, 
aflate acum în gestionarea 
administrațiilor locale. Inspectorii direcției 
urmăresc în permanență modul în care 
sunt utilizate drumurile județene, luând 
măsuri operative împotriva celor care 
circulă cu mijloace de transport 
agabaritice și supratonaj, deteriorând 
drumurile, obligându-i să plătească ceea 
ce distrug. Și se poate spune, fără 
teama de a greși, că DAED și-a intrat 
deplin în atribuții, contribuind substanțial 
ta -buna stare a drumurilor județene, într- 
o zonă încă puternică din punct de 
vedere industrial și intens circulată de 
către mijloace de transport de toate 
tipurile și mărimile.

Despre gestioqarea financiară a 
drumurilor județene șl despre starea lor 
de sănătate - într-un alt articol.

Aprovizionarea, în pas 
cu solicitările...

timp de patru decenii. Pâinea 
se aduce în prăvălie de patru 
ori pe săptămână de la firma 
,,Artex” Hunedoara. „Este o 
pâine foarte bună, la un preț 
acceptabil" - spunea.

Căutată este și făina albă, 
preambalată, adusă de la 
aceeași societate. „Deși ne 
fac concurență și alte 
societăți, magazinul este 
eficient" - aprecia dna 
Angheluță. Programul este 
adaptat după timpul sătenilor, 
funcționând de la 8 la 13 și 
după-amiaza între 16 și 20.

Deschis de numai trei luni 
de zile este Complexul 
comercial Toplița, închiriat de 
către doi asociați, respectiv 
dnii loan Popa și Alexandru 
Rădoane, disponibilizați de la 
doi mari agenți economici din 
Hunedoara. Spațiul a fost 
închis timp de patru ani, fiind 
necesare unele investiții spre 
a putea funcționa. „Am 
investit aici 15 milioane de lei, 
inclusiv munca noastră - 
preciza dl Rădoane - spre a 
crea un interior plăcut, 
confortabil. Pe lângă 
produsele alimentare
preambalate, servim la pahar 
băuturi alcoolice, răcoritoare 
și sucuri, cafea”» Era convins 
că anul acesta, cu toate 
eforturile făcute, nu vor avea 
profit, deoarece taxele se 

14.00 Emisiune în limba 
germană 15.00 Delfi și 
prietenii săi (d.a) 16.00 
Obsesia (s, ep. 3) 16.45 Santa 
Barbara (s, ep. 979) 18.00 
Nimic sfânt (s, ep. 18) 20.00 
Autoportret cu un iubit (co. 
Polonia ’96) 21.30 Față în față 
cu autorul (r) 23.20 Cultura 
în lume

ANTENA I
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Colivia de aur 
(s, ep. 4) 11.00 Fete de 
provincie (s, ep. 15) 11.35 
Inspirația Carolinei (s, ep. 9) 
12.00 Tropical Heat (s, ep. 
57) 13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi (s, ep. 32) 
14.00 Esmeralda (s, ep. 115) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 124) 
16.00 Luz Maria (s, ep. 88) 
17.00 Știri 17.25 Elena, viața 
mea (s, ep. 63, 64) 19.00 
Observator 20.00 V.I.P. (s.a. 
SUA 1998, ep. 4) 21.00 Air 
America (s, ep. 4) 21.40 
Brigada mobilă 22.00 
Observator 22.30 Marius 
Tucă Show 

plătesc pentru fiecare 
produs în parte, plus chiria 
care se achită lunar, 
indiferent dacă există ori nu 
beneficiu.

După ani de zile în care 
unele spații comerciale au 
stat închise, iar altele 
funcționau anemic și erau pe 
punctul de a-și înceta 
activitatea, se constată că 
domeniul comerțului, chiar și 
într-un sat de munte, nu 
dispare, ba, dimpotrivă, își 
reia pulsul. Indiferent la ce 
altitudine trăiesc, oamenii au 
nevoie de pâine, de 
alimente. Și chiar dacă cei 
din Goleș încredințează 
misiunea aprovizionării cu 
cele necesare traiului unui 
consătean care coboară și 
urcă apoi povara 
încărcăturii pe spinarea 
asinului, ei știu cu exactitate 
ziua în care vor găsi la 
magazin cele căutate. Pe de 
altă parte, tineri 
disponibilizați au deschis o 
afacere, investind bani și 
eforturi și încercând să 
practice un comerț cu nimic 
mai prejos de cel de la oraș. 
E drept că în zilele obișnuite 
nu sunt prea mulți clienți, dar 
se mai opresc aici și cei 
veniți să admire frumoasele 
peisaje ale zonei, ori aflați în 
trecere spre Lunca Cernii.

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 12.30 Adevărul 
gol-goluț (s, ep. 36) 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 Babylon 
5 (s, ep. 29) 13.45 Ani de 
liceu (s, ep. 14) 14.15 
Miracolul tinereții (s, ep. 14)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 
176) 15.15 Aripile pasiunii (s, 
ep. 96) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s, ep. 839) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 
Rosalinda (s, ep. 14) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 101)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Jack and Sarah (co. 
romantică Anglia 1995)22.25 
Știrile PRO TV 22.30 
Chestiunea zilei

AGASA
6.00 - 12.35 Seriale și filme 

(reluări) 14.15 Maria (s) 
15.00 Viața noastră (s) 16.00 
Preciosa (s) 17.00 Casper 
(d.a) 17.30 Dragoste și 
putere (s) 18.30 Renzo și 
Adriana (s) 19.30 Lanțurile

Un Acord cu multe 
semne de întrebare

(Urmare din pag. 1)

treburile, trebuie să apelăm la credite externe, cum se întâmplă și 
acum când FMI-ul, care ne monitorizează pas cu pas, ne va da și 
tranșa a doua în luna octombrie a.c., în sumă de 200 milioane 
dolari, din Acordul stand-by care a fost încheiat pentru o sumă 
totală de 547 milioane dolari. Acești bani merg către acoperirea 
deficitului bugetar, care a fost deja depășit cu 40 la sută pentru 
acest an, față de ceea ce s-a stabilit inițial. Se vede deci de aici 
cu claritate că ne pricepem de minune să cheltuim, fiind mână 
spartă, cum se spune, când este vorba de banii contribuabilului, 
de a stoarce sudoarea poporului. Problema se pune însă până 
când ne vor mai da și străinii împrumuturi, dacă acestea nu se 
regăsesc în nici un fel de progres, în investiții, în dezvoltare. 
Acum, la rectificarea bugetului pe 1999 ne găsim în situația că nu 
avem resurse pentru finanțarea unei datorii interne de aproape 
50 de mii de miliarde lei. Potrivit declarațiilor ministrului Finanțelor, 
dl Remeș, la rectificare nu se vor aloca sume în plus decât pentru 
interne, armată, industrie și educație. Nemulțumit de această 
repartiție, ministrul Agriculturii, dl Mureșan, a găsit soluția să mai 
reducă cu 40 la sută personalul din subordine, astfel numărul 
specialiștilor din domeniu fiind departe de a mai acoperi nevoile 
acute ale acestei ramuri vitregite, dar care este vitală pentru țară. 
Cu asemenea politici demolatoare nu este de mirare că încet și 
sigur devenim colonie, piață de desfacere pentru produsele 
agroalimentarp ale altor țări unde agricultura este la loc de cinste, 
este subvenționată și susținută puternic de către statele 
occidentale.

Nu insistăm asupra condițiilor impuse de FMI pentru 
acordarea celei de-a doua tranșe din împrumutul stand-by, ci 
subliniem doar că s-a cerut reducerea aparatului bugetar, unde s- 
a exagerat cu angajările, existând primării unde s-a triplat 
personalul, precum și impulsionarea reformei în sistemul bancar, 
unde se toacă banii clienților, se fac pași timizi spre privatizare, 
se dau credite neperformante și se lucrează după metode 
anchilozate. Dacă în anii 1975 și 1978 FMI a acordat toate 
tranșele de împrumut stabilite, în 1991, 1992, 1994 și 1997 
solicitările au fost satisfăcute doar parțial, soartă pe care sperăm 
să n-o aibă și cerința pentru 1999.

iubirii (s) 20.20 Căsuța 
poveștilor 20.30 înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30 Perry 
Mason: în lumea model (f.p. 
SUA 1991)

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Nadine Show (r) 13.00 
Politica de mâine 15.00 Viața 
în direct (em. socială) 16.00 
Telenovelă 17.00 Nadine 
Show 18.00 Știri 19.00 Tiberiu 
& Tibanu 19.15 Karaoke 
Show 20.15 Film artistic 21.30 
Apel de urgență 22.15 Știri
22.45 Revista presei

10.00 Freejack (SF SUA
1992) 12.00 Comoara din pod 
(co. SUA '97) 13.30 Devon și 
Trent (dramă SUA 1997)
15.15 Dentistul II (horror SUA 
1998) 17.00 Al șaptelea 
jUPător(co. SUA 1997) 18.45 
Avalanșa (thriller SUA ’98)
20.30 Rămășițele zilei (dramă 
SUA 1993) 22.45 Regina 
frumuseții (thriller SUA 1997)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
9.00 Știrile locale (r) 9.15 La 

izvorul dorului (r) 9.45 Matinal 
Info 10.30 Dintre sute de ziare
(r) 12.00 Reporter Tele 7 13.00 
Drumuri printre amintiri 15.15 
Post meridian 17.30 Deva Mix- 
Țebea 1999 18.10 Lou Grant
(s) 19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea Tele 7
20.45 Știrile locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Linia întâi 23.00 Derrik (s) 
00.00’Știrile locale 00.30 Ora 
H - emisiune de confesiuni

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

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

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

riicBescctf
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O BERBEC
Astrele nu sunt de partea 

dv. în privința afacerilor. 
Astăzi ar fi mai bine să vă 
ocupați de probleme casnice, 
ați cam rămas în urmă cu ele. 
Ocupați-vă și de partener, I- 
ați cam neglijat până acum.

O TAUR
E timpul pentru

introspecție, treceți-vă în 
revistă sentimentele. Dacă 
faceți asta zilnic, deveniți mai 
echilibrat. Nu numai viața 
personală e importantă, ci șl 
oportunitățile de a face bani.

3 GEMENI
Doamnele-Gemeni au spirit 

de inițiativă, își vor putea 
realiza obiectivele în condiții 
favorabile. Nativele celei de-a 
doua decade vor fi mai 
îndrăznețe în viața particulară.

O RAC
Azi Racii pot deveni mai 

sensibili și mai labili psihic. 
Trebuie să fie mai atenți, să 
judece la rece, deoarece 
sunt înclinați spre luarea unor 
decizii eronate. Nativele 
zodiei sunt mai sentimentale.

3 LEU
Aveți tendința să vă 

pierdeți în amănunte. Azi, 
însă, în urma unui eveniment 
neașteptat, vă dațj seama 
cum ar fi trebuit să procedați. 
Nu fiți supărat, nimic nu e 
pierdutl

3 FECIOARĂ
Sunteți un organizator 

priceput și vă place mult 
această activitate. Dacă nu 
lucrați în afaceri, poate ar fi 
cazul să vă reprofilați. Aveți 
șanse bune dacă sunteți în 
căutarea unui partener.

3 BALANȚĂ
Azi puteți profita de orice 

ocazie pentru a demonstra 
că sunteți pregătiți să faceți 
față la noua problemă ivită. 
Vă recomandăm să aveți 
încredere în partener și 
relația va fi mai armonioasă.

O SCORPION
Doamnele din Scorpion 

sunt puțin supărate pentru că 
nu primesc sarcini mai ușoare. 
Nu are rost nici cearta cu 
partenerul fiindcă în probleme 
serioase vă înțelegeți bine.

O SĂGETĂTOR
Vă remarcați în toate 

sectoarele vieții, prin 
perseverență și tenacitate 
reușind să obțineți succese 
remarcabile. Vă veți bucura 
deci de o zi excelentă.

O CAPRICORN
Gelozia vă atacă din nou, 

ceea ce e foarte greu de 
îndurat, mai ales dacă totul 
este nefondat. în plus, s-ar 
putea întâmpla ca partenerul 
dv. să-și piardă răbdarea și 
să vă părăsească.

O VĂRSĂTOR
E momentul potrivit 

pentru călătorii și activități 
noi. Veți fi mai activi, mai 
inventivi și mai creativi. 
Pentru ceilalți, un sfat bun: 
nu riscați, puteți pierde mult 
pe plan material!

O PEȘTI
Peștii se simt cu adevărat 

“în apele lor", pentru că 
acum primesc sau își fac 
rost de sarcini care le 
convin. Situația materială se 
consolidează, cu efect 
benefic mai ales asupra 
poftei de muncă.
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Indiferent că-i dimineață 
ori noapte, sărbătoare ori zi 
obișnuită, personalul Ser
viciului de Ambulanță se află 
de gardă, răspunzând non
stop la apelurile celor aflați în 
suferință.

Ne-am aflat recent la sediul 
din Deva al amintitului serviciu, 
am stat de vorbă cu per
sonalul, începând cu doamnele 
de la Dispecerat, cu con
ducători auto, cu asistente și 
medici de serviciu. Sunt oameni 
cu o mare încărcătură 
emoțională, acumulată din nu
meroasele experiențe în care 
au acordat primul ajutor celor 
suferinzi sau unor semeni aflați 
la un pas de deces. Căci 24 
de ore din 24, echipe ale sal
vării s-au mobilizat cu ocazia 
catastrofei de la Rîu Mare, 
când au acționat pentru sal
varea răniților, ca să dăm un 
exemplu, dar și cu ocazia eclip
sei, a altor evenimente. De 
altfel, cum afirma dl losif Cră
ciun, mobilizarea este perma
nentă, căci accidentele rutiere 
la care sunt chemați spre a 
interveni sunt numeroase, din 
păcate.

Dacă de-a lungul zilei nu 
fuseseră chemări deosebite, 
decât pentru afecțiuni obiș
nuite (colici renale sau biliare, 
lombosciatică, o naștere), 
chemările fiind din Deva, Ban- 
potoc, Rapolt și Hărău, în ur
mătoarele 2-3 minute puteau 
surveni accidente, agresiuni. 
De aceea, cum relata dna 
asistentă Rodica Crăciun, este 
prioritar ca să fie liber circuitul 
telefonic, să fie libere șoselele, 
adică participanții la traficul 
rutier să acorde prioritate 
ambulanțelor, pentru ca 

f" 11 ' •" '
Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională a județului Hunedoara 

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 21.09.1999
agent de asigurare 35 frigotehnist 3
agent comercial 513 inginer industrializarea lemnului 1
agent reclamă publicitară 6 inginer mecanic 2
agent imobiliar (broker imobiliar)6 inginer textile, pielărie 3
arhitect 2 laborant determinări fizico-mecanice 1
arhitect urbanism, peisagistică lăcătuș mecanic 10
și amenajarea teritoriului 1 maistru în industria textilă-pielărie 3
asistent medical generalist 1 muncitor necalificat 9
barman 3 operator calc, electronic și rețelei
brutar 11 ospătar (chelner) 16
bucătar 4 paznic 1
casier 1 programator 2
confecționer - asamblor articole șofer autoturisme și camionete 2
din textile 83 șofer autosanitară 1
confecționer tricotaje după comandă 10 strungar universal 1
consilier juridic 1 sudor autogen 4
contabil șef 1 tehnician mecanic 1
croitor 10 tâmplar universal 8
croitor-conf. îmbrăcăminte comandă 9 țesător 1
cusător piese la încălțăminte 6 vânzător 37
cusător piese din piele și înlocuitori 4 vânzător de ziare 5
director societate comercială 1 zidar rosar-tencuitor 3
dispecer 4 zugrav-vopsitor 1
dulgher construcții 1
electromecanic rep. ob. uz casnic 3 tot locuri de muncă vacante 834
electronist 2

'Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană penu Ocupare și Formare\
Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, Clubul Șomerilor Deva, precum și de la
Agențiile Locale pentru Ocupare și Formare Profesională și punctele de lucru din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad,

\Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.00-12.30 J

personalul medico-sanitar să 
ajungă prompt la locul acci
dentului. “Este foarte im
portant ca în cazul acciden
telor rutiere să fie așteptată 
ambulanța - sublinia dna Ro
dica - căci dacă accidentatul 
este transportat oricum și în 
orice condiții, fără a-l așeza 
într-o poziție corespunzătoare, 
poate să-și piardă viața. A fost, 
spre exemplu, un accident 
major la Leșnic, cu șase 
victime. Una a fost transportată 
la spital cu o ambulanță ce

Serviciul de 
ambulantă

Deva
venea de la Timișoara, iar 
celelalte au fost urcate într-un 
“Aro” și într-o remorcă, fără 
grija ce se impunea în starea 
accidentaților, singura grijă a 
celor ce au intervenit fiind gra
ba, căt mai repede. Or, este 
importantă graba, dar a fi 
transportați corect este obli
gatoriu și foarte important. 
Când traumatismele sunt gra
ve, nu pot fi transportați cu 
viteză, poziția în care este 
așezat accidentatul fiind foar
te importantă. Trebuie totuși 
să fie așteptat personalul 
calificat pentru că ambulanța 
ajunge, pleacă de aici cu vite
ză, cu girofarul și cu sirena în 
funcțiune. Pe șosele mulți șo
feri nu acordă prioritate ambu
lanțelor, încercăm să-i depă
șim, să-i atenționăm, pregă- 
tindu-ne din mers și psihic 

pentru ceea ce ne-ar putea 
aștepta. Desigur, celor care 
așteaptă, minutele li se par 
foarte lungi, apelează la alte 
mașini, căci se grăbesc, dar de 
fapt se grăbesc către moarte’’.

Actuala stare de sărăcie în 
care trăiește majoritatea 
populației, lipsurile materiale, a 
speranței și a unui ideal, 
împinge câte o persoană la 
suicid. Despre un asemenea 
caz, al unui vârstnic din Deva 
ajuns într-un moment de dez
nădejde, ne-a vorbit dna doc
tor Lucia Vușcan. “In aseme
nea situații - spunea - ai ne
voie de toată forța morală de 
convingere; trebuia să-l de
terminăm să renunțe, să co
boare de la înălțimea de unde 
încerca să se arunce, să-i 
insuflăm optimism, să facem 
psihoterapie, o componentă a 
muncii noastre".

Specificul acestei munci este 
acela că la orice oră din zi și din 
noapte personalul ambulanței 
trebuie să fie pregătit să 
pornească cu toate forțele, cu 
toate “becurile aprinse" acolo 
unde un suferind are nevoie de 
primul ajutor, iar acesta să-i fie 
acordat cu toată competența. In 
ajutorul echipelor salvării trebuie 
să vină în primul rând cei care 
sună la “961" pentru a anunța 
un caz. Informația trebuie să fie 
clară și precisă, adresa să fie 
dată corect și să fie respectat 
adevărul cu privire la diagnostic. 
Apoi, acordarea priorității ma
șinilor salvării este obligația 
fiecărui participant la trafic, care 
din păcate nu-i respectată de 
către toți, așa cum nu o dată re
clamă dnii de la volanul am
bulanțelor.

Estera SÎNA

/.-------------------------------------------------------------

»
 întotdeauna dascălii 
au fost aceia care 
au aprins mai pu

ternic flacăra dragostei pentru 
viața spirituală, tradiția fol
clorică, avântul artistic în 

special în mediul rural.
Trei colegi de clasă, ab

solvenți ai Liceului Pedagogic 
„Sabin Drăgoi" din Deva, astăzi 
oameni apreciați în plină ma
turitate, au fost prieteni din 
copilărie. Ei se numesc Dorel 
Șotîngă, Liviu Bulzan, Poca Ion. 
Se știe că aceste prietenii în
cepând din primii ani de școală 
mai ales când au și idealuri 
comune se sudează trainic de- 
a lungul vieții păstrând amintirea 
frumoșilor ani ai „dulcii tinereți".

Cei trei se întâlnesc mereu 
deoarece ei funcționează ca 
dascăli într-un triunghi ce cu
prinde localitățile Simeria, 
Băcia, Petreni.

încă de pe băncile Liceului 
Pedagogic unde muzica și dan
sul completau în bună măsură 
activitatea, ei aveau fiecare pre
dilecție pentru ceea ce este 
frumos în activitatea artistică, 
fapt ce i-a unit și mai mult. Cei 
trei au luat o hotărâre comună 
pentru localitățile în care func
ționează: revigorarea activității 
artistice și culturale care în 
ultima vreme a trecut printr-o 

V

CÂT DE VINOVATĂ ESTE

O cheamă Sorina și încă 
cumva, dar din motivele ce ie 
vom releva mai jos nu-i dăm 
numele întreg. Este tânără - 
are 21 de ani - și destui de 
drăguță. E deveancă, dar nu 
locuiește cu familia ce are 
apartament în Micro 15 deoa
rece - susține • maică-sa a 
aiungat-o de acasă, fi crește 
în schimb copilul. Tocmai de 
aceea înnoptează pe unde 
apucă. Zice cu sinceritate:

- Dorm prin gări, am dor
mit și în casele scărilor din 
blocuri, cu câinii.

■ Cu ce te ocupi?
- Cu nimic concret. Adică 

n-am ioc de muncă stabil.
- Și atunci din ce trăiești?
- Mă mai duc cu unui și 

altul.
- Cu bărbați adică ?
■ Da, și capăt de mâncare, 

ceva bani...* 

perioadă de „lâncezeală". Fie
care și-a pus în funcție price
perea și talentul la ceea ce 
cunoștea mai bine pentru 
crearea unei activități artistice 
de ansamblu.

Au depistat copii talentați 
din cele trei localități unde își 
desfășurau activitatea, și-au 
înființat ansamblul folcloric de 
copii ROMANA.

în coregrafia lui Dorel Șo
tîngă au fost puse în scenă suite

COLEGII
-

de dansuri, Țarini, Lină, Bătută, 
Hațegane, dansuri din Ținutul 
Pădurenilor mai ales că exista 
și o tradiție în acest sens. An
samblurile de dansuri pentru 
copii în coregrafia lui Dorel 
Șotîngă au fost laureate la 
festivaluri naționale de folclor 
anterioare. Instrumentistul ta
lentat ce cântă la mai multe 
instrumente Liviu Bulzan fostul 
coleg de bancă al lui D.Ș. a 
suținut cu partea muzicală an
samblul. Recent ansamblul de 
copii ROMANA a fost invitat și- 
a participat la Gornești, jud.

SORINA?
- Știi cum se cheamă o 

asemenea ocupație ?
- Știu, dar nu-mi pasă. 

Mănânc și eu o pâine.
Sorina umblă mult. Se du

ce și cu șoferii turci și cu 
români și cu țigani. Nu alege 
partenerii. Hălăduiește prin 
piețe și gări, fn ultima vreme 
însă ezită să mai pășească 
prin piața Devei. De ce? 
Fiindcă cineva - poate o con
curentă - a scos vestea că 
Sorina ar avea SIDA și un 
număr de bărbați - se zice că 
vreo 17-o caută să-i plă
tească pentru că ie-a dat boala 
și ior.

■ Am aflat că vor să-mi taie 
gâtul.

• Cine sunt aceștia? fi 
cunoști?

- Pe câțiva da. Unii sunt 
oameni serioși, cu familie.

- Ești intr-adevăr bolnavă ?

Mureș la o sărbătoare folclo
rică organizată sub genericul 
„Europa", la care au fost invitați 
oaspeți beligieni printre care și 
18 cercetași ce-au avut le
gături cu copiii din Petreni.

Pe scenă timp ce 3 zile au 
evoluat, cum ne relatează 
Dorel Șotîngă, formații artistice 
românești și maghiare din Gor
nești (Mureș) precum și din 
alte județe într-o atmosferă de 
mare sărbătoare în explozie de 
lumină și culoare.

„Sărbătoarea folclorică" de 
înaltă ținută artistică a fost un 
bun exemplu și pentru noi, un 
adevărat preambul, remarca 
D.Ș, deoarece vom începe și 
noi pregătirile pentru un eve
niment ce va avea loc anul 
viitor când comuna Băcia va 
sărbători 10 ani de la înfrățirea 
cu o localitate similară bel
giană.”

în calitate de mesageri ai 
cântecului și dansului an
samblul Romana a adus în fața 
celor prezenți o frântură din 
frumusețea folclorului autentic, 
a inegalabilelor costume, a 
sufletului generos românesc în 
contextul cunoașterii culturii 
noastre în marele concert eu
ropean al culturii tradiționale.

Zina VESESCU
=====^^ -

- Eu știu ? Nu simt nimic. 
Dar prietenii și cunoștințele 
mă ocolesc, nu vor să mă 
atingă, nu mă iasă să mă 
așez pe scaune. De frică să 
nu ia boala.

Sorina este hotărâtă să se 
prezinte ia medic. Dacă va fi 
găsită bolnavă înseamnă că 
un număr de bărbați - și fe
mei - au virusul HiV, ceea ce 
este foarte grav și că în Deva 
numărul purtătorilor de SIDA 
se înmulțește. Mai este și 
situația că oamenii ezită să 
meargă ia doctori fiindcă ie 
este rușine, fn ce o privește 
pe Sorina am vrea să-cre
dem că își va fine hotărârea 
de a se așeza undeva și se va 
lăsa de cea mai veche me
serie din lume.

Traian BONDOR

Ozonul este o specie mole- 
| culară, o formă de oxigen, care 
Iare în moleculă trei atomi de 

oxigen, față de molecula de oxi- 
| gen obișnuită, care conține nu- 
. mai doi atomi de oxigen, fiind o 
I moleculă biatomică, forma tipică 
| pentru gaze. El se formează pe 
: cale naturală, în straturile înalte 
I ale atmosferei terestre, prin acți- 
i unea radiației ultraviolete, ra
diație de înaltă energie, pro- 
| venită de la soare asupra mole- 
■ culelor de oxigen. Radiația ultra
violetă de energie înaltă rupe 
| molecula biatomică de oxigen în 
ydoi radicali liberi de oxigen. Un

Stratul de ozon și rolul său protector
astfel de radical liber, deosebit 
de reactiv, se atașează la o 
moleculă de oxigen obișnuită și, 
atunci când anumite condiții 
sunt îndeplinite, formează mo
lecula de ozon cu trei atomi de 
oxigen. Se estimează că 90% 
din cantitatea totală de ozon din 
atmosferă se formează pe a- 
ceastă cale și este situată în 
atmosferă, la o înălțime cuprinsă 
între 15-55 km de suprafața 
Pământului. Din acest motiv, 
această porțiune a atmosferei 

este cunoscută uneori sub nu
mele de “Stratul de ozon". Chiar 
și în acest “strat”, ozonul este 
prezent într-o cantitate foarte 
mică; concentrația lui maximă, 
apreciată ca existând la înăl
țimea de 20-25 km de suprafața 
Pământului, este de numai apro
ximativ 10 ppm (părți per milion). 

Molecula de ozon este in
stabilă. Radiațiile solare de înaltă 
energie provenite de la soare nu 
sunt capabile numai de a pro
duce ozon, dar ele pot să rupă 

ulterior moleculele formate, re- 
compunând oxigenul molecular 
și atomii de oxigen liberi. Se 
poate vorbi astfel de un feno
men dinamic, extrem de frec
vent în natură, acela de echi
libru chimic, ale cărui legi sunt 
binecunoscute de către chi- 
miști. Orice schimbare pe
trecută în mediul de reacție 
influențează acest echilibru, în 
sensul că el se deplasează în 
direcția diminuării perturbațiilor 
produse. Dacă schimbarea de

pășește o anumită limită, 
atunci echilibrul este serios 
perturbat și sistemul nu se mai 
poate reface. Aceasta este și 
explicația modificărilor, adesea 
ireversibile, produse asupra 
stratului de ozon de anumite 
chimicale de natură antropică. 
Ajunse în stratosfera, chimi
calele intervin în fotochimia 
ozonului, epuizând stratul de 
ozon.

Dovezile sigure ale exis
tenței acestui fenomen și

ireversibilitatea lui au făcut ca^ 
întreaga comunitate |
internațională să reacționeze* 
prompt și să adopte măsuri în1 
consecință încă înainte de a| 
avea certitudini științifi-. 
ce.Protocolul de la Montreal, I 
privind substanțele care epui-| 
zează stratul de ozon, adoptat. 
în acest sens, este astfel primul I 
acord internațional în care se I 
aplică “principiul precauției”, și _ 
anume acela că nu este per-l 
misă amânarea luării deciziilor, ■ 
atunci când sunt previzibile fe-1 
nomene ireversibile, pe motivul | 
incertitudinii științifice j
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TVR 2

Luni 27 septembrie
12.00 Surprize, surprize (r)
14.00 Jurnal
14.15 TVR Craiova
16.00 Emisiune în limba maghiară
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Sunset Beach (s, ep. 538)
20.00 Jurnal. Știrea zilei; Sport; Meteo
21.00 Felicity (s. SUA 1998, ep. 1)
21.45 Apelul de seară
22.30 Cu ochii'n patru (anchetă)
23.20 Jurnalul de noapte

Marți 28 septembrie
9.00 TVR lași
10.00 Recurs la morală (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Jazz (r)
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
16.00 Emisiune în limba 

maghiară
17.00 Dor. Documentar folcloric
18.05 Jumătatea ta (cs)
18.55 Fotbal Cupa UEFA, retur 

manșa 1: Lask Linz - Steaua (d)
21.00 Jurnal; Știrea zilei; Sport; 

Meteo
21.45 Străinul fără nume (w. SUA 

1972)

Miercuri 29 septembrie
9.00 TVR lași
10.00 Afacerea (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.30 Jurnal de științe și tehnologie
16.30 Medicina pentru toți
17.30 Impas în doi
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Sunset Beach (s, ep. 540)
19.55 Amintiri din secolul XX
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
21.00 Deșertul de foc (f.a. Italia 1997, p. I)
22.40 In flagrant

Joi 30 septembrie
9.00 TVR lași
10.00 Români fără frontiere (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Lumea dansului (r)
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 Cibernet
14.30 Destinul unei națiuni (do)
17.25 Casa mea
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Sunset Beach (s, ep. 541)
19.55 Amintiri din secolul XX
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Meteo
20.40 Fotbal Meci din Cupa UEFA, tur 1, retur: 

Dinamo-Benfica Lisabona (d)
22.40 Teatru TV prezintă: „Milionar la minut"
23.45 Jurnalul de noapte

Vineri 1 octombrie
9.00 TVR lași
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Rock (r)
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 Cibernet
15.00 Scena (mag. cinema)
15.30 Emisiune în limba germană
17.00 O vedetă cu cântece
17.30 Cuvânt pentru necuvântătoare
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Sunset Beach (s, ep. 542)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
21.00 Doi băieți, o fată și o pizzerie (s. SUA 

1998, ep. 1)
21.30 Divertisment
22.00 Culise

Sâmbătă 2 octombrie
9.00 Mica sirenă (d a)
10.00 Cartea de folclor
10.30 Vă place filmul?
11.00 Art-Mania
12.00 20.000 de leghe sub mări (f.a. SUA ’96)
14.30 Divertisment
16.10 Adevărul despre femei (s. Anglia 1997, ep.

2)
17.05 Teleenciclopedia
17.55 Farmece (s, ep. 21)
18.45 Sarabanda (cs)
19.30 Carol și compania (s, ep. 

2)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.30 Surprize, Surprize (cs)
22.30 Dr. Quinn (s, seria 6, ep. 

2)
23.20 Jurnalul de noapte

Duminică 3 octombrie
9.00 Ursulețul Winnie (d.a)
9.30 Kiki Riki Miki... (mag. pt. copii)
11.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.30 7 zile în România
15.40 Lumea bărbaților (s, ep. 27)
16.05 Auto Show
16.55 Star Trek (s. SF, ep. 29)
17.45 Trupa de șoc (TVR Timișoara)
18.10 Spectacolul lumii (do, ep. 2)
18.45 Sarabanda (cs)
19.30 21 (div.)
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Duminica sportivă
21.45 Sister Act (co. SUA 1992)

Luni 27 septembrie
12.00 Sensul tranziției
13.10 Dragostea contează (s, ep. 26)
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.00 Delfi și prietenii săi (d a.)
16.00 Obsesia (s, ep. 7)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 983)
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 19)
19.30 Mapamond
20.00 Această lehamite (dramă 

România ’94)
21.35 Axis Mundi
22.00 Fotbal Meci din etapa a V-a 

a Campionatului Angliei: Liverpool - 
Everton (d)

Marți 28 septembrie
10.15 Limbi străine. Engleză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Familia Simpson (s)
13.10 Dragostea contează (s)
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
16.00 Obsesia (s, ep. 8)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 984)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Nimic sfânt (s, ultimul ep.)
19.30 Invitație la concert
20.40 Universul cunoașterii (do)
22.50 Preotul și cârciumărița (r)

Miercuri 29 septembrie
10.15 Limbi străine. Franceză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Familia Simpson (s)
12.00 Ultimul tren
13.35 Dragostea contează (s, ultimul ep.) 
14.00 Emisiune în limba maghiară 
16.00 Obsesia (s, ep. 9)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 985)
17.50 Wagner (s. Anglia 1982, ep. 1)
19.00 Tinere talente (X)
19.30 Dreptul la adevăr
20.00 Arșița Arizonei (f.p. SUA 1987)
21.35 Elemente (do)
22.25 Los Umbrelos
23.00 Farmece (r)

Joi 30 septembrie
10.15 Limbi străine. Germană
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Familia Simpson (s)
12.00 Un cântec pentru fiecare
12.10 Țara Secașelor
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)

16.00 Obsesia (s, ep. 10)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 986)
17.30 Impact
17.50 Wagner (s, ep. 2)
19.00 Divertisment
20.00 Căutând-o pe Eileen (dramă 

Olanda ’87)
21.40 Față în față cu autorul
23.20 Viața între moarte și absurd

Vineri 1 octombrie
10.15 Limbi străine. Spaniolă
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Familia Simpson (s)
12.00 Tezaur folcloric (r)
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 TVR Craiova
14.40 TVR Cluj-Napoca
15.00 Rebelul (s)
16.00 Obsesia (s, ep. 11)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 987)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Melies Vrăjitorul (I)
19.00 Cu ochii'n 4 (r)
19.45 Telerecital
20.55 Metallica în concert (II)
21.55 Lumea vitezei
22.35 Infidelități (s, ep. 2)

Sâmbătă 2 octombrie
8.30 Sailor Moon (d.a/r)
9.00 Bzzz. Magazin pentru copii...mai mari!
10.35 Toate pânzele sus! (s, ep. 11)
12.30 TVR Timișoara
14.00 Poliție judiciară (s, ep. 1)
14.55 Videoclipuri
15.10 O mie și unu de vise (do)
16.00 Obsesia (s, ep. 12)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Cine? Unde? Cum? De ce?
17.35 SOS la capătul lumii (d.a)
18.00 Serial de călătorii (do)
20.15 Refrene fără vârstă
20.15 Teatru TV
22.05 Fotbal. Meci din Campionatul Spaniei, etapa 

a Vl-a (d)

Duminică 3 octombrie
9.00 Născuți printre animalele sălbatice (do, p. III)
9.30 Arca lui Noe (r)
10.30 Brian Adams
11.20 TVR lași
13.20 Știrile...XXL pentru'copii și tineret
13.50 Poliție judiciară
14.45 Videoclipuri
15.00 Infidelități (r)
16.00 Obsesia (s, ep. 13)
16.45 Santa Barbara (s)
18.30 Rumba-Tumba... și copiii cântă ce vor ei!
19.05 Timpul trecut (do)
19.55 Un secol de cinema (do)
20.40 Retrospectiva Premiilor APTR
22.40 Sportmania
23.10 Păcate uitate (dramă SUA 1995)

Luni 27 septembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s, ep. 6)
11.00 Damon (s, ep.8)
11.30 Inspirația Carolinei (s,e p. 10)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 61)
13.00 Știrile amiezii
14.00 Esmeralda (s, ep. 117)
15.00 Luz Maria (s, ep. 89 & 90)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 68, 69)
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s, ep. 47)
20.50 Dublă identitate (s, ep. 4)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Marți 28 septembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s, ep. 7)
11.00 Damon (s, ep. 9)
11.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 11)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 62)

13.00 Știrile amiezii
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 91, 92)
17.00 Știri
17.25 Elena, viata mea (s, ep. 70, 

71)
19.00 Observator
20.00 Johnny Mnemonic (thriller SF 

SUA 1995)
22.00 Observator

Miercuri 29 septembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s, ep. 8)
11.00 Damon (s, ep. 10)
11.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 12)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 63)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep. 37)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 93, 94)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 72, 73)
19.00 Observator
20.00 Omul nopții (f.a. SUA 1995)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Joi 30 septembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s, ep. 9)
11.00 Damon (s, ep. 11)
11.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 13)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 64)
13.00 Știrile amiezii
14.00 Esmeralda (s, ep. 120)
15.00 Luz Maria (s, ep. 95, 96)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 74, 75)
19.00 Observator
20.00 V.I.P. (s a. SUA 1998, ep. 5)
21.00 Air America (s, ep. 5)
21.40 Brigada mobilă
22.00 Observator

Vineri 1 octombrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s, ep. 10)
11.00 Damon (s, ep. 12)
11.35 Inspirația Carolinei (s, ep. 14)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 65)
13.00 Știrile amiezii
14.00 Esmeralda (s, ep. 121)
15.00 Fotbal Divizia A Ursus: U Craiova - Oțelul 

Galati (d)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 65)
19.00 Observator
20.00 O umbră de îndoială (dramă SUA 1995) 
22.00 Observator
22.30 Vitamina V - Veselie (div.)

Sâmbătă 2 octombrie
9.00 Devadasis (do)
10.00 Casa de piatră
10.30 Roata de rezervă (mag.)
11.00 Orient Expres (talkshow)
13.00 Cu Țopescu de la A la infinit (mag.)
14.00 Fotbal Ceahlăul - Dinamo (d)
18.00 Elena, viața mea (s, ep. 78)
18.50 Fashion Club
19.00 Observator
20.15 Fotbal Divizia A Ursus: FC National - Rocar 

(d)
22.30 Observator
23.00 Micul Nikita (thriller SUA 1988)

Duminică 3 octombrie
10.00 Godzilla (d.a, ep. 9 & 10)
11.00 Aventurile lui Sinbad (s, ep. 3)
11.45 Buni prieteni (game show)
12.15 Stan și Bran
13.00 Duminica în familie
15.00 Fotbal Divizia A Ursus: FCM Bacău - 

Steaua (d)
18.00 Elena, viața mea (s, ep. 79)
19.00 Observator
22.30 Meciul meciurilor

Luni 27 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Tenis Open România 1999 (d)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 16)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 16)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 178)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 98)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 

841)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 16)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 

102)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Indiscreție fatală (thriller 

erotic SUA 1994)
22.30 Chestiunea zilei
23.30 Știrile PRO TV

Marți 28 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Tenis Open România 1999 (d)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 17)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep 17)
14.45. Familia Bundy (s, ep. 179)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 99)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 842)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 17)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 103)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 145)
21.00 Mercenarii (s, ep. 33)
22.30 Chestiunea zilei
23.30 Știrile PRO TV

Miercuri 29 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r) 
11.00 Tenis Open România 1999 (d)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 18)
14.15 Miracolul tinereții (s. ep. 18)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 180)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 100) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 843) 
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 18)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 104)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Walker, polițist texan (s)
21.20 Chestiunea zilei
21.20 Fotbal: Liga Campionilor (d)
23.15 Chestiunea zilei .

Joi 30 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Tenis Open România 1999 (d)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 19)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 19)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 181)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 101)

16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 
844)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 19)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 

105)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dorințe ucigașe (dramă 

SUA 1994)
22.30 Chestiunea zilei

Vineri 1 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Tenis Open România 1999 (d)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 20)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 20)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 182)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 102)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 845)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 20)
18.30 Urmărire generală
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 123)
21.30 Profiler - Psihologia crimei (s)
22.30 Chestiunea zilei

Sâmbătă 2 octombrie
10.00 Lois și Clark (s, ep. 42)
11.00 Promotor
12.00 Profesiunea mea, cultura
12.55 Știrile PRO TV
13.10 Generația PRO
17.30 ProFashion (mag.)
18.00 Super Bingo
19.30 Știrile PRO TV
20.00 American Ninja 2 (f.a. SUA 1987)
22.00 OZ - închisoarea federală (s)
22.55 Știrile PRO TV
23.00 Columbo: Crime, fum și umbre (f.p. SUA 

1989)

Duminică 3 octombrie
9.00 Super Abracadabra (mag. pentru copii)
9.30 Lassie II (s,ep. 13)
11.00 Destine celebre (do)
12.00 Profeții despre trecut
12.55 Știrile PRO TV
13.30 Te uiți și câștigi!
15.00 Tenis Open Romania 1999 (d)
18.30 Beverly Hills (s, ep. 166)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Cupidon (s, ep. 5)
21.00 Trăsnăile familiei Addams (co. horror

SUA 1993)
23.00 Procesul etapei



23 SEPTEMBRIE 1999 Cuvântul liber

ACASĂ
TELEg

|_/o_£ TELE 7 ABC

.Luni 27 septembrie
7.00 Karaoke Show (r) 
8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Nadine Show (r) 
13.00 Show-ul de noapte (r) 
15.00 Viața în direct (em. socială) 
16.00 Telenovelă 
17.00 Nadine Show 
18.00 Știri 
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Dosarele Y 
21.00 Film serial
22.15 Știri
23.00 Politica de mâine

Marți 28 septembrie
8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Nadine Show (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Viața în direct (em. socială) 
16.00 Telenovelă 
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
22.15 Știri
22.45 Revista presei 
23.00 Politica de mâine

Miercuri 29 septembrie
8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Nadine Show (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Viața în direct (em. socială) 
16.00 Telenovelă 
17.00 Nadine Show
18.00 Știri 
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Comisarul Rex (s) 
21.00 Serial
22.15 Știri
22.45 Revista presei 
23.00 Politica de mâine

Joi 30 septembrie
8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Nadine Show (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Viața în direct (em. socială) 
16.00 Telenovelă 
17.00 Nadine Show 
18.00 Știri
19.00 Românie, Româ,..e...
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Apel de urgentă
22.15 Știri
22.45 Revista presei 
23.00 Politica de mâine

Vineri 1 octombrie
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)

1-3.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Viața în direct (em.

socială)
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu STibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Alegeți filmul
21.30 Real TV

22.15 Știri
22.45 Revista presei
23.00 Politica de mâine

Sâmbătă 2 octombrie
7.00 Emisiune pentru copii
12.00 Sport Magazin
13.00 Motor Plus
13.30 Apel de urgență (r)
14.00 Real TV
14.30 Dosarele Y
15.00 Comisarul Rex (r)
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă
19.00 Popular (div.)
21.00 Film artistic
22.45 Știri
23.00 Show-ul de noapte

Duminică 3 octombrie
7.00 Emisiune pentru copii
11.00 Duminica la prânz
12.00 Vacanță â la Petrișor
13.30 Tradiții
14.00 Cinemagia
14.30 Film artistic
16.00 Telenovelă
17.00 Sitcom
17.30 Chic (em. de modă)
18.00 Știri
18.30 Miniserie
20.15 Film artistic
22.15 Știri
22.45 Revista presei
23.00 Film artistic

22.30 Cinemateca de,..

Luni 27 septembrie
7.00-12.35 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.30 Dragoste și putere (s)

18.20 Acasă la bunica (rețetă 
culinară)
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.25 Vremea de acasă
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Căsuța poveștilor
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu 

(s)
22 25 Vremea de acasă
22.30 Ce verde era valea mea

(dramă SUA 1941)

Marți 28 septembrie
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.05 Preciosa (s)
17.00 Casper (s)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica (rețetă culinară)
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.25 Vremea de acasă
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Căsuța poveștilor
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.25 Vremea de acasă
22.30 Ay, Carmela! (dramă Spania/ltalia 1989)

Miercuri 29 septembrie
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Casper (d a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica (rețetă culinară)

18.30 Renzo și Adriana (s)
19.25 Vremea de acasă
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Căsuța poveștilor
20.30 înger sălbatic (s)
21 30 Sânge din sângele meu 

(s)
22.25 Vremea de acasă
22.30 Imagini într-un ochi de 

aur (dramă SUA 1967)

Joi 30 septembrie
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Casper (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.30 Reizo și Adriana (s)
19.25 Vremea de acasă
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Căsuța poveștilor
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Perry Mason: Moartea vine prin teleobiectiv 

(f.p. SUA 992)

Vineri I octombrie
7.00-12.35 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Casper (d a)
17.25 Vremea de acasă
17.30 Dragoste și putere (s)
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.25 Vremea de acasă
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Căsuța poveștilor
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Barul Titanic (dramă Iugoslavia 1978)

Sâmbătă 2 octombrie
7.00 - 13.05 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Căsuța poveștilor
17.55 Vremea de acasă
18.00 Fotbal Premier League (d)
19.50 Căsuța poveștilor
20.00 Floare de aur (s, ep. 7)
20.50 Micuțele doamne (s, ep. 7)
21.50 Sânge din sângele meu (s)
22.40 Vremea de acasă
22.45 Moarte printre nori (f.p. Anglia 1992)

Duminică 3 octombrie
7.00 - 12.45 Filme și seriale (reluări)
14.30 Jackie Collins: Hollywood
15.00 Viața noastră (s)
16.05 Preciosa (s)
17.00 Căsuța poveștilor
17.55 Fotbal Premier League (d)
19.50 Căsuța poveștilor
20.00 Floare de aur (s, ep. 8)
20.50 Micuțele doamne (s, ep. 8)
21.50 Sânge din sângele meu (s)
22.40 Vremea de acasă
22.45 Medicamente periculoase (dramă SUA 

1986)

Luni 27 septembrie
7.00 Știri
9.00 Forța destinului (r)
20.00 Știri
12.30 Documentar (r)
13.00 Ora unu a venit (r)
15.00 Știri
15.25 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (r)
19.05 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea
20.30 Documentar
22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală (r)

Marți 28 septembrie
7.00 Știri
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.15 Post Meridian
16.30 O singură viață''(s)
17.30 documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Miercuri 29 septembrie
7.00 Știri
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.15 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea
22.30 Antistatic
23.10 Derrick (s)

Joi 30 septembrie
7.00 Știri
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.10 Derrick (r)
12.30 24 din 24 (r)
13.00 Drumuri printre amintiri (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.15 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
20.30 Documentar
22.00 Linia întâi
23.00 Derrick (s)

Vineri 1 octombrie
7.00 Știri
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.10 Secția de poliție (r) 
12.00 Linia întâi (r) 
13.00 Cântecul și casa lui
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.15 Post Meridian
16.30 O singură .viață (s) 
17.00 Nadine Show 
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.30 Documentar
22.00 Lumea în „Clipa 2000"
23.20 Tentații

Sâmbătă 2 octombrie
8.00 Știri
9.00 Țara spiridușilor
10.10 Tentații (r)
11.00 Aventuri în aer liber
11.40 Lumea în „Clipa 2000” (r)
13.00 Studioul Tudor Vornicu
17.00 Celebritate (s)
18.00 Rendez-vous
19.00 Globetrotter 

20.00 Actualitatea
20.45 Povestea lui Buber (co. SUA 1987) 
23.00 Club ABC

Duminică 3 octombrie
8.00 Știri
9.25 Povestea lui Buber (r)
11.00 Globetrotter (r) 
12.00 Iți mai aduci aminte, Doamnă? 
13.00 Ora unu a venit
15.00 Drumuri printre amintiri
15.30 Cutia muzicală
16 00 Celebritate (s)
17.00 Forța destinului
18.00 Portretul unui artist
19.00 Dincolo de anul 2000 (do)
20.00 Actualitatea
20.30 Documentar
21.45 Complotul din zgârie-nori (thriller SUA 1974)

Luni 27 septembrie
10.00 Avalanșa (f.a. SUA ’98)
11.45 Cetățeanul X (thriller 

SUA 1995)
13.30 Intre două lumi (SF SUA 

’97)
15.00 Războinicii stelari (s)
15.30 Clubul nevestelor 

părăsite (co. SUA 1996)
17.15 După 15 ani (co. Anglia 

1997)
19.00 Nevastă de om bogat

(thriller SUA 1996)
20.30 Batman și Robin (SF SUA 1997)
22.30 Totul despre sex (s)
23,00 Creaturile (horror SUA 1994)
0.45 Valul ucigaș (dramă SUA 1995)

19.00 Nev«$U de ow.„

Marți 28 septembrie
10.00 Ultima aventură (f.a SUA 1993)
12.15 Jurat de profesie (co. SUA 1995)
13.45 I.Q. (co. SUA 1994)
15.15 Jack Fulgerătorul (co. Australia ’94)
17.00 Un liceu dezlănțuit (co. SUA ’96)
18.30 Detectivul Fantoma (co. SUA 1997)
20.30 Scrisori de la un ucigaș (thriller SUA ’98)
22.15 Umbra și întunericul (thriller SUA ’96)
0.00 Rol principal (dramă SUA ’97)

Miercuri 29 septembrie
10.00 Al șaselea jucător (co. SUA ’97)
11.45 Contact (SF SUA ’97)
14.15 Colegi de cameră (dramă SUA 1995)
16.00 Jerry Maguire (co. SUA 1996)
18.15 Totul despre sex (s)
18.45 Evadare din Los Angeles (SF SUA 1996)
20.30 Așa e viața (co. SUA ’97)
22.15 Lexx (s)
23.00 Don King: Numai în America (f. biogr. SUA 

’97)

Joi 30 septembrie

.^2.15 Liceenele din...

10.00 Suspecții (thriller SUA
1999)
11.45 Acea pisică blestemată 

(co. SUA 1994)
13.15 Braconierul (thriller SUA

1996)
15.00 Politicianul (thriller

Anglia 1998)
16.45 La pândă (co. p. SUA

1993)
18.30 Box: Oscar de la Hoya - Felix Trinidad (r)
20.30 Hot Boyz (f.a.SUA 1999)
22-15 Liceenele din Beverly Hills (co. SUA 1995)
0.00 Șapte ani în Tibet (dramă SUA 1997)

Vineri 1 octombrie
10.00 Diabolique (thriller SUA 1996)
11.45 Coșmar înainte de Crăciun (f. animație SUA 

1993)
13.00 Un alt început (dramă SUA 1996)
15.00 Franklin (s)
15.30 Destăinuiri (dramă SUA 1997)
17.00 Tom și Huck (f a. SUA 1995)
18.30 Misiune imposibilă (thriller SUA 1996)
20.30 Bărbatul perfect (co. romantică SUA ’96)
22.15 Concert Cher
23.45 Jurnalul Pantofului Roșu (s. er.)
0.15 Sanctuarul (thriller SUA 1997)

Sâmbătă 2 octombrie
10.00 Franklin (d.a)
10.30 Războinicii stelari (s)
11.00 Dragă, am micșorat copiii! (s)
11.45 Puiul de urs (co. SUA 1997)
13.30 Shame (f.a. SUA 1994)
15.15 Supraviețuitorul (thriller SUA 1996)
17.00 I.Q. (dramă romantică SUA ’94)
18.45 Scrisori de la un ucigaș (thriller SUA 

1998)
20.30 Răscumpărarea (thriller SUA ’97)
22.30 Ador încurcăturile (co. romantică SUA

1994)
0.30 Clubul nevestelor părăsite (co. SUA 1996)

Duminică 3 octombrie
10.00 Dragă, am micșorat copiii! (s)
10.45 Banii (dramă SUA 1995)
12.45 Categorie grea (co. SUA ’95)
14.30 Războinicii stelari (s)
15.00 Zona de impact (f.a. SUA ’93)
16.45 Un bărbat multiplicat (co. SUA 1996)
18.45 Inimi furate (co. SUA 1996)
20.30 Radiorockada (co. SUA 1994)
22.00 Cei trei mușchetari (f.a. SUA 1993)
23.45 Jack Fulgerătorul (w. SUA 1994)



f\na doctor Cecilia Prun
Udaru, de la Dispen

sarul medical Baia de Criș, 
are înscriși pe lista 
"medicului de familie" 1200 de 
pacienți din satele comunei. 
“O parte dintre cei de la 
Țebea s-au înscris probabil 
la medicul din sat care 
lucrează la Brad" - spunea. Ca 
și alți colegi, așteaptă apariția 
normelor metodologice în 
“Monitorul Oficial" pentru că 
deocamdată, deși acreditați 
ca medici de familie, nu au 
decât îndatoriri. Volumul de 
muncă al medicului a crescut, 
dar salariile au rămas 
aceleași. “Până în prezent - 
■afirma dna doctor - am cheltuit 
foarte mult pentru întocmirea 
actelor". Știe cu precizie ce 
obligații prevede pentru medic 
contractul - Cadru. Dar, ca și 
până acum, bolnavii, a căror 
încredere a căștigat-o, i se 
pot adresa nu doar în orele de 
serviciu, pentru că dumneaei 
locuiește în Baia de Criș. 
“Oamenii au venit la mine, 
căci știu unde mă găsesc și

pot apela fără probleme - 
spunea - uneori având mai multe 
consultații acasă decât la 
dispensar."

Am condus discuția, bine
înțeles, cu acordul dnei doctor 
Prundaru și spre o zonă mai 
delicată - aceea a existenței 
dincolo de încăperile dispen
sarului. Provine dintr-o familie 
care a lucrat în același domeniu 
al sănătății - tatăl, o viață medic 
la spitalul din comună (acum 
decedat), iar mama asistentă de 
farmacie în aceeași localitate 
(pensionată în prezent).

Aceeași profesie o are și 
soțul, Cătălin Prundaru, în pre
zent medic rezident neurologie la 
Timișoara. “Am fost colegi de 
facultate - spunea dna doctor, 
ne-am căsătorit acum zece ani, 
la terminarea facultății și ne-am 
stabilit între timp la casa noastră 
din comună. La terminarea 
rezidențialului va veni aici, 
având post la spitalul din Baia de 
Criș."

Un băiețel, Horia, azi elev în 
clasa a ll-a, este ființa spre care, 
de când s-a născut, se îndreaptă

întreaga atenție și iubirea pă
rinților, imensa dragoste și 
grijă a bunicii. Lecțiile, temele 
de casă sunt adesea temele 
celor mari din jur, căci instru
irea și buna pregătire a copi
lului sunt privite cu multă pre
ocupare de către fiecare mem
bru al familiei.

“Ne ocupăm și de grădi
nărit - spunea dna doctor, avem 
o gospodărie frumoasă, cu 
animale de curte, cu grădină 
mare, ca la (ară. Altfel nu ne-am 
descurca."

fn orele de răgaz, cum afir
ma, o preocupă medicina 
naturistă. Citește ce apare nou 
în acest domeniu, spre a fi 
documentată. “Pacienții sunt și 
ei interesați de tratamentele 
naturiste și este bine să 
cunosc cât mai multe în do
meniu". Are convingerea că 
sacrificiile medicului nu pot fi 
nicicând recompensate, dar că 
studiul continuu face parte din 
îndatoririle lui, căci altfel poate 
fi depășit de noutățile ce survin 
cu atâta rapiditate.

Estera SÎNA

I Femeia Balanță ■
> Este cochetă, atrăgătoare, 
I cu ochii mari și expresivi, cu 
| un surâs cuceritor, foarte femi- 
I nină și plină de farmec. Ea 
! pare fragilă, dar nu trebuie să 
I vă lăsați înșelați, căci este mai 
| rezistentă decât arată. Cu un
| aspect exotic, delicat, imaginea
■ care i se potrivește cel mai 
J bine este cea a unei orhidee.
8 Are tendință pronunțată 
| spre îngrășare și trebuie să-și 
| supravegheze silueta în mod
■ strict. îi place să fie curtată, adoră
■ flirtul, dar știe să spună “nu” 
I când consideră că e necesar. Este
| accesibilă acelora ce dovedesc 
| față de ea gentilețe și căldură
■ sufletească. O mamă bună pentru
■ copiii săi, afectuoasă și o bună 
I gospodină, nu va adera însă total 
| la ideea că trebuie să aibă multe 
| odrasle și nu se va îngropa în 
. mormanul de vase din bucătărie. 
' Ea este făcută pentru activități 
I plăcute, pentru lux și pentru a fi

Costumul padurenețc nu a 
fost abandonat do femeifo in 

vArstA. in Imagine * o bunicuță 
.», din Poienița Voinli ■ \ 

Foto: Traian MÂNU
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Când aveți
I

musafiri

Dacă așteptăm musa
firi ne pregătim casa (care 
trebuie să strălucească de 
curățenie) și masa (cu pre
parate culinare, în funcție 
de ocazie). 
Pentru reușita 
petrecerii sunt 
necesare și 
alte măsuri, 
prin care se
evită surprizele neplăcute.

Când urmează să so
sească musafirii, animalul 
nostru de casă trebuie în
chis într-o cameră pentru 
a fi departe de copii sau de 
persoanele alergice, de 
cei care se tem sau pur și 
simplu nu agreează pisi
cile ori câinii.

Obiectele ce se pot 
sparge (bibelouri) se 
mută din camera unde 
se organizează reuniu
nea. Baia trebuie pregă

tită să fie ia 
dispoziția 
musafirilor, 
avându-se 
grijă să nu 
aibă acces 

copiii la diverse produse 
chimice, cosmetice sau 
la medicamente. Tot 
pentru a-i feri pe cei 
mici de posibile acci
dente, în locul tacâmu
rilor ascuțite se reco
mandă folosirea celor 
din plastic, cu care nu 
se pot răni.

Ținută ♦♦♦ școlărească
| admirată. Plină de tact, calmă, 
• este o soție ideală pentru un băr- 
J bat ambițios, cu condiția să se 
I bucure de atenție și înțelegere din 
| partea lui. Este necesar să-și

Parcă inspirați de cumințenia unifor
melor de altădată creatorii de modă ne 
propun pentru acest sezon fuste de sub 
care să nu se vadă genunchii, rochii, bluze 
ori pardesie încheiate pe gât. Și culorile 
toamnei sunt foarte sobre: gri, maro, negru 
și bleumarin (singure sau în combinații de 
alb-negru, alb-bleumarin ș.a.m.d.). Această 
modă se potrivește oricărei vârste sau si
luete (mai ales dacă avem în vedere că 
hainele au croiuri drepte ori evazate).

Există în moda sezonului și ceva care îi 
dă o notă mai veselă. Este vorba despre 
cordoanele cu mărgele din sticlă (ase
mănătoare zgărzilor purtate de maramu- 
reșence la gât). Se pot purta la orice îm
brăcăminte, dar se potrivesc mai ales la

pantalonii și fustele cu talie joasă; merg la 
blugi ori fuste în dungi ori în pătrățele.

La o ținută sobră, aproape școlăreas
că, ni se recomandă coafuri romantice. 
Dacă aveți părul lung aranjați-l în bucle 
lejere (fără fixativ pe ele), ce par în
vârtite pe deget. Cele cu un profil perfect, 
care vor să-și scoată în evidență obrazul, 
își pot împleti părul (lipit pe creștet) într- 
o coadă asimetrică (pornește dintr-o 
parte a cărării și ajunge pe partea opusă 
a capului). Se poartă și cocurile lejere, 
pe ceafă sau pe creștet, aparent ne
glijente. Nu se mai utilizează clamele și 
agrafele susținătoare, locul lor fiind luat 
de șireturi subțiri sau codițe cât degetul 
mic.

| suprime din fașă înclinațiile spre
■ lenevie, căci aceasta îi va aduce 
‘ multe necazuri.
I Inteligentă și în general 
| cultivată, femeia Balanță este o

I 
I
L

parteneră redutabilă pe plan 
spiritual, sentimental, conjugal 
și social.

Secrete
mici • 

efecte 
mari

rxxir/iAfsi 
BĂTĂTURILOR
Pentru a preveni bătăturile, 

se recomandă băi de picioare cu 
bicarbonat de sodiu: o lingură 
bicarbonat la 2 litri de apă cât se 
poate de caldă.

Contra bătăturilor deja formate 
sunt mai multe procedee: a) După o 
baie de picioare cu apă fierbinte, se 
va pune peste bătătură o “pastă" 
obținută dih miez de pâine, umezit în 
oțet, b) După o baie de picioare cu 
apă caldă, se aplică pe pielea 
îngroșată câteva frunze de iederă, 
macerate timp de 3 ore în zeama de 
la o lămâie; după 3-4 ședințe, 
bătăturile cedează, c) Se fierb paie

de ovăz într-o oală mare și cu 
decoctul obținut (când ajunge la 25- 
26 grade) se fac băi de picioare 
timp de 20-30 de minute, d) Se poate 
aplica pe bătături, după baia de 
seară, puțină ceară de albine 
(topită), călduță, în mai multe straturi, 
apoi se leagă cu un tifon. Procedeul 
se folosește 5-6 zile la rând; 
bătăturile se vor desprinde de la 
sine.

Când bătăturile sunt ‘‘în
vechite”. se aplică pe ele o bucățică 
de ceapă coaptă, cât este încă 
fierbinte, sau un rondel de coajă de 
lămâie. (Indiferent de produsul aplicat, 
trebuie să avem grijă să fie acoperită 
numai suprafața bătăturii, altfel se 
poate irita pielea). Tratamentul se face 
6-7 zile, după care se face o baie de 
picioare și se scot ușor bătăturile.

SA PRELUAM 
INIȚIATIVA!

Psihologi și sociologi 
străini acreditează ideea 
că azi se manifestă în 
rândul bărbaților un nou 
sindrom. în fața femeii 
moderne, plină de per
sonalitate, hiperactivă, 
bărbatul a început să 
aibă complexe, nu mai 
îndrăznește să facă pri
mul pas în amor, nu mai 
apelează la tertipurile 
cunoscute pentru a o 
seduce.

în această situație se 
pare că junele care nu 
vor să rămână singure 
trebuie să treacă ...la 
atac. Cu alte cuvinte ar fi 
cazul unei inversări de 
roluri, fetele și doamnele 
fiind acum cele care tre
buie să-i seducă pe băr
bați. Din păcate însă 
chiar și în lumea occr- 
dentală și chiar în cazul 
unor mari vedete “fetele" 
s-au ales cu refuzuri ră
sunătoare. Atunci la ce s- 
ar putea aștepta român
cele, știut fiind că suntem 
un popor care ține la tra
dițiile lui. Cu două-trei 
decenii în urmă, în par
tea de sud a țării, mire-

se/e mai erau obligate 
încă să facă dovada fe
cioriei lor. Poate mai 
sunt și acum în unele 
zone. Ce s-ar întâmpla 
dacă, nemaiașteptănd 
să fie cucerite, ar prelua 
ele inițiativa?

Este greu să dai un 
răspuns mulțumitor 
acestei întrebări. Este și 
mai greu sau mai exact 
nepotrivit să dai rețete în 
acest domeniu, întrucât 
lucrurile diferă dacă nu 
chiar de la cuplu la cu
plu, în orice caz de la o 
comunitate la alta. Fireș
te că sunt și la noi fete 
îndrăznețe și flăcăi mai 
timizi. Ar fi greșit însă să 
se facă generalizări. Bă
ieții sau bărbații insis
tent nu sunt obligatoriu 
“obsedați” sau hărțuiesc 
sexual "partea adversă". 
Și nici fetele care fac 
primul pas într-o relație 
nu sunt de condamnat. 
Lucrurile diferă de la 
caz la caz. Iar atunci 
când bărbatul nu are 
curaj, poate avea 
femeia. Poate risca cel 
mult un refuz.

CONSERVE PENTRU IARNĂ
La solicitarea câtorva cititoare vom relua și rețete de 

conserve publicate în anii anteriori. înainte însă ne 
permitem să facem o recomandare tinerelor gospodine. 
Dacă sunteți în perioada critică a lunii evitați să atingeți 
legumele ori fructele care urmează să fie puse la murat, 
în zacuscă, în gemuri ori compoturi. Conservele dv se vor 
altera. De aceea lăsați acest lucru (venirea în contact 
direct cu acestea) celorlalți membri ai familiei, dv. măr- 
ginindu-vă la a supraveghea, a mesteca ș.a.m.d.

GOGOȘARI MURAȚI. Cantități: 5 kg gogoșari, 2 căni 
(de cafea cu lapte, de 1/4 I) de oțet, o cană de zahăr, 1/2 
cană de sare grunjoasă, usturoi, piper, dafin, boabe de 
muștar, hrean. Gogoșarii spălați și zvântați se taie în 
sferturi și se îndepărtează cotorul, semințele și “venele" 
albe care pot fi iuți. Dacă se întâmplă să fie 1-2 bucăți 
negre în interior ori cu viermi, se înlocuiesc. Se curăță și 1- 
2 căpățâni de usturoi (după gust) și se taie fiecare cățel în 
jumătate ori în sferturi (după mărime). Se așază gogoșarii 
cu usturoiul, cu 2-3 foi de dafin și cu câteva boabe de 
piper într-un vas mare, care să-i cuprindă bine. Peste 
gogoșari se presară zahărul și sarea, se toarnă oțetul și 
se lasă 24 de ore, acoperiți cu o folie sau alt vas. E bine 
ca măcar de 2-3 ori să se mestece cu o lingură de lemn 
pentru a ajunge toți gogoșarii în zeama rezultată. A doua 
zi se pune hrean și boabe de muștar în borcanele curate 
(eventual de 800 g), se clădesc frumos gogoșarii, se 
toarnă deasupra zeama (înclinând puțin borcanul ca să 
iasă aerul mai bine) și se leagă cu celofan dublu.

VINETE PENTRU MUSACA. După îndepărtarea cozii, 
vinetele se spală, se șterg cu un prosop și se taie fie 
rondele fie felii în lung, având o grosime de aproximativ 1 
cm. Pe o plită așezată pe ochiul de la aragaz (e bine 
dacă ați avea una mai groasă decât cea pe care coaceți 
ardeii ori vinetele pentru salată) se pun bucățile crude și 
se întorc atunci când sunt făcute pe o parte (ne dăm 
seama pentru că își schimbă ușor culoarea și devin mai 
moi). După ce le-am copt pe ambele părți le lăsăm să se 
răcească, le punem în pungi (apreciem câte ne-ar fi 

^necesare pentru o musaca) și le așezăm în congelator.
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2 Obiectele de aramă 
(cupru) nu se mai înnegresc 
dacă le acoperiți cu un strat 
incolor de ojă.

O Obiectele de cupru 
capătă o patină frumoasă (de 
“vechi") dacă le scufundați în 
apa în care au fiert ciupercile.

3 Obiectele de cupru 
își recapătă luciul dacă sunt 
frecate cu o cârpă îmbibată în 
suc de lămâie. Apoi se 
lustruiesc cu o cârpă moale.

O Cuțitele tocite se 
ascut foarte bine pe ghivece 
de flori din lut ars. Tăișul 
trebuie ținut cât mai plat când 
se trage pe gura vasului.

O Petrolul lampant 
curăță foarte bine obiectele 
din crom. După ce petele sunt 
înlăturate, metalul se 
lustruiește cu o cârpă moale.

□ Calcarul aflat în 
exces în apă se neutralizează 
adăugând în pahar câteva 
picături de suc de lâmâie. Se 
poate proceda la fel și când 
vă spălați părul, adăugând 
picăturile în apa de clătit.

3 Florile din vază țin 
multă vreme dacă puneți în 
apă un cărbune de lemn 
(lemn ars).

O Un cățel de usturoi 
introdus între legumele uscate 
(fasole, bob, mazăre, linte) 
împiedică apariția gărgărițelor.

O Câteva picături de 
amoniac adăugate în apa de 
clătit mențin obiectele de lână 
moi și pufoase.

O Alimentele puternic 
mirositoare (pește, pepene 
galben) trebuie învelite în folie 
de aluminiu, înainte de a fi 

^introduse în frigider.



• Vând loc de casă 380 mp. 
Deva, str. Dumbrăviței, nr. 2. 
Tel. 219158. (7431)

• Vând grădină intravilan, 
Buituri, 21 ari, posibilitate 
construcție casă. Informații la 
tel. 721487, 724596, 724253 
(6599)

• Vând urgent casă, gaz, 
curte în Sântandrei, nr. 120. 
Relații la domiciliu. (7438)

• Vând urgent casă în 
Simeria, preț negociabil. 
Relații Simeria, str. Traian nr. 
42 B. (2771)

• Vând vilă P+2, Deva, E. 
Văcărescu, 42, tel. 625508 
(7275)

• Vând tablou 1,90/0.90, 
romane vechi, 1 butoi vopsea 
maro blănuri, magnetofon. 
Dobra, sat Abucea, nr. 7 sau 
telefon 094/816031. (7433)

• Depozit en - gros 
îmbrăcăminte, încălțăminte, 
jucării second hand import 
Germania, pe str. Braniștei, 
nr. 7. Tel. 215250, 
092282379. (7442)

• Vând mobilă cameră 
combinată, stare bună, preț 
negociabil. Tel. 656120. 
(8734)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12 A. 
Tel. 233246 (2917)

• Vând casă cu grădină sat 
Săliște, nr. 107, comuna Băița. 
Informații tel. 621481, după 
ora 17. (7363).

• Vând apartament 2 
camere, tel. 219066 Deva, 
zona Gojdu. (7286)

• Vând sau închiriez 
apartament 4 camere, 
Progresului, 216483, 092/ 
712716 (7284).

• Vând Dacia 1300, stare 
perfectă. Telefon 224886. 
(7356)

• Vând urgent Fiat Regata 
Combi Diesel, model 1988, 
înmatriculat. Preț 3500 DM. 
Tel. 092/605095. (7432)

• Vând talon și Opel Kadett 
1,2 în stare bună. Dobra, str. 
Oborului, nr. 15. (7435)

• Vând Saviem, stare foarte

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulap frigorific, reducere 
20% și în rate. Sebeș, tel. 
058/733796, 094/558716, 
Breaz. (8286)

• Vând încărcător frontal 
Wolla L 34, în bună stare de 
funcționare. Tel. 092/258260. 
IQE)

• Vând chioșc aluminiu, 15 
mp, preț 15 milioane lei. Tel. 
724561 (6594)

• Vând garaj în Simeria, 
lângă Renel, preț 21.000.000, 
negociabil. Informații tel. 
260027. (2281)

• Vând scândură cireș. 
Informații la gater Sîntămărie 
Orlea, de luni până vineri, între 
orele 7-15. (6913)

OFERTE DE 
[ SERVICII ț F
• In atenția cetățenilor din

orașul Deva. Concernul Euro 
L.G. anunță deschiderea noii 
filiale din oraș, iar cu această 
ocazie pune la dispoziția 
celor greu încercați de soartă 
80 de noi locuri de muncă. 
Condiții: domiciliul stabil în 
Deva, Simeria sau 
Hunedoara; fără ocupație; 
vârsta cuprinsă între 18-40 
ani. Se oferă training 
profesional, carte de muncă 
și asistență psiho - socială; 
câștiguri între 1.500.000 
3.000.000 lei. Pentru 
programare sunați la tel. 094/ 
186427. (7367) '__________

• Locuri de muncă pentru 
toate persoanele fără ocupație 
inclusiv studenți, șomeri. 
Sunați chiar acum, se oferă 
câștiguri atractive. Tel. 092/ 
565828, 621446. (7099)

• Angajăm zidari, zugravi. 
Tel. 092/281874. (7430)

• Selecționăm personal 
pentru șantier construcții în 
străinătate. Tel. 094/598615 
Hunedoara. (6593)

• Cu autorizația nr. 714/98 
executăm foarte convenabil 
lucrări din șarpante din lemn, 
tablă zincată la blocuri în tot 
județul Hunedoara. Tel. 054/ 
718645 (6597)

• S.C. Termorep SA 
Hunedoara scoate la concurs 
pentru data de 01.10.1999, ora 
10, un post economist. 
Informații suplimentare se pot 
obține la sediul societății sau 
tel. 054/715113, ec. Roman 
Rodica. (6598)

• Cedez spațiu comercial 
situat în piața centrală Deva. 
Informații după ora 16, tel. 
222398. (7434)

PIERDERI

• Pierdut certificat 
înmatriculare ARO 10, HD 03 
VNT, pe numele Wurn Florin, 
îl declar nul. (7104)

• Pierdut câine Brac Ger
man, culoare ciocolatie, ofer 
recompensă. Tel. 217295 
(7282)

fjtj*<>MEM*>RARI

• Cu sufletul înecat de 
durere și cu ochi de lacrimi, 
Lucia, mama nemângâiată, 
anunță împlinirea a 6 
săptămâni de la trecerea în 
neființă, într-un tragic acci
dent, a fiului său

GÂRJOB ALIN ANGEL
în vârstă de 32 ani. Slujba 

de pomenire va avea loc 
sâmbătă, 25 septembrie a.c., 
ora 11, la Catedrala 
Metropolitană Timișoara. 
Fie-i țărâna ușoară!

• Cu inimile zdrobite de 
durere mama Dora, soția 
Loredana și copiii Romeo, 
Cosmin și Andrei anunță 
încetarea din viață a celui 
care a fost

SC „Tehnoton Service” SA
cu sediul în Iași, sos. Păcurari, nr. 2A, Bl. 59 OB 

organizează
Licitație publică deschisă cu strigare în data de 

27.09.1999, ora 12, Ia sediul societății 
Vânzare spațiu comercial

situat în Deva, b-dul Decebal, bl. I. Preț de pornire a 
licitației 739.657.000 lei. în caz de neadjudecare la prima 
ședință, se va organiza cea de-a doua ședință de licitație la 
data de 01.10.1999, ora 12.00.

Caietul de sarcini poate fi procurat, contra cost, de la 
sediul societății. Pentru participare la licitație, ofertanții 
vor depune Ia sediul societății, până la data ținerii licitației, 
documentele prevăzute în caietul de sarcini.

Relații suplimentare Ia telefoane: 032/143390, 032/ 
145864

Oricum te uiți,
e cel mai ieftin abonament GSM!

bună de funcționare, preț 
negociabil, tel. 092/607672 
(7106)

• Vând Renault Trafic, 1,21 
și piese BMW 318. 216483, 
092/712716 (7284)

• Vând beton, profile, țeavă,
tablă. Săliștioara, nr. 42. Tel. 
092/676083. (7343)________

• S. C. DANEROM Impex
Internațional Deva vinde en 
gros pentru societăți 
comerciale, unități militare, 
școli, cantine, următoarele 
produse pentru iarnă: fasole 
uscată, ceapă, varză, 
castraveți, usturoi,cartofi. 
Comenzi la tel. 054/223950, 
092/294320. (7351)_______

• Aparate cafea diferite 
modele de vânzare. Relații la 
telefon 094/840706. (7422).

• Echilibrator roți auto de 
vânzare. Relații la telefon 
057/266039. (7422)

SCHIMBURI DE
' LOCUINȚE

• Schimb apartament cen
tral cu garsonieră olus 
diferență sau vând. 212908, 
092989907. (7346)

ÎNCHIRIERI

• Primesc în gazdă două ete. 
Informații Deva, tel. 212262. 
(7420)

• Ofer de închiriat garsonieră, 
ultracentral. Tel. 219422. (7441)

• Ofer de închiriat spațiu 
comercial, 70 mp, zonă 
centrală. Tel. 770396 (7331)

• Ofer spre închiriere 
apartament 2 camere, 
ultracentral, decomandat, 
nemobilat, 221021. (7260)

Anunț publicitar
Comisia de selecție a administratorilor, constituită în 

baza Hotărârii AGA de la SC Agrolact hamei SA Aurel 
Vlaicu din 15.08.1999 și în conformitate cu dispozițiile art.4 
(1) din Normele Metodologice privind încheierea 
contractelor de administrare aprobate prin HG 364/1999 
aduce la cunoștința celor interesați că în data de 16.10.1999, 
ora 11, organizează la sediul SC Agrolact hamei SA din 
localitatea Aurel Vlaicu, județul Hunedoara, concursul de 
selecție a administratorilor în conformitate cu disp. art.3 (1) 
din Normele Metodologice. Ofertele se depun în plic sigilat 
Ia sediul societății până la data de 02.10.1999, inclusiv. 
Cererea de ofertă cu privire la selectarea administratorilor 
și grila de selecție și evaluare a candidaților se pot procura 
de la sediul societății. Menționăm că anexele cererii de 
ofertă și celelalte documente prevăzute la art.8, lit. a-g din 
Normele Metodologice se pot procura tot de la sediul 
societății, contra cost, și în baza unui acord de 
confidențialitate, începând cu data de 04.10.1999.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 054- 
242740.

JIVERSE

• ANEVAR- C.T. 
HJNEDOARA organizează 
in perioada 15 octombrie - 
15 noiembrie 1999 
seminarul cu tema: “Metode 
de evaluare imobiliară". 
Durata totală a seminarului - 
56 ore. Informații la tel. 092/ 
356846(6591)’

VASILE VIOREL IVAN
în vârstă de 38 ani. 

înmormântarea are loc azi, la 
Biserica Ortodoxă din satul 
Sârbi. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (7437)

SC AXEL NINA SERVICE SRL 
cu sediul în Deva, str. M. Kogălniceanu, 

bl. 56, scara 1, apartament 1,

montează contoare de apartament 
pentru apă caldă și rece, tip Zenner, la 

cele mai mici prețuri.
Informații la telefon 234740, Zilnic, 

intre orele 9 și 18.

SC NIRVANA 

SRL HAȚEG 
f 

societate autorizată 
în producerea 

seminței de cartofi 
VINDE:
- CARTOFI SĂ

MÂNȚĂ SÂNTE Șl 
DESIREE CATEGORIA 
ELITĂ - 3.000 LEI/ KG.

- CARTOFI CONSUM 
CALITATEA EXTRA - 
2.000 LEI /KG.

Relații la telefoane 
094602257 sau 
770140.

Cu abonamentul Dialog Inedit platepi doar 

9* cenți pentru convorbirile în rețea. 
In timpul săptămânii, și pentru toait . ie
din weekend!
în plus, Dialog îți aduce 2 luni de abonament 
gratuit pentru oricare tip de abonament.

Romcom Deva - magazin FLAMINGO, 
tel. 054/2131IÎ, 094/5 1 0 049, Deva

Ofertă valabila pând la dala do 13 Noi. tnbrio j

ANTENA 1 HUNEDOARA
ANGAJEAZA AGENȚI PUBLICITARI 

la nivelul județului.
Constituie avantaje experiența in domeniu sau studii de 

marketing.
înscrierile se fac la sediul firmei TV NET Hunedoara pe 

baza depunerii unui c.v. până luni, 27 septembrie.
Relații suplimentare la telefon: 717734

Colegiul de instruire în 
informatică CONSOFT - 

COMPUTER SIBIU 
organizează în municipiul Deva, începând cu 

1.10.1999, CURSURI POST-LICEALE DE INFORMA
TICĂ cu durata de pregătire de 1 an.

Informații în Sibiu - tel. 069/ 218155 sau în Deva 
la secretariatul Colegiului “Sabin Drăgoi", între 
orele 12-15.

IUBRIFIN
,4 CWlt flMtM Vfector

*■

Pentru motoare * Asigură consum minim de ulei * pornire ușoară la 
_. . . temperaturi scăzute • reduce uzura pieselor în mișcare ■
Diesel SI conservă motorul pe timpul staționării • mărește durata
pe benzina de funcționare și reduce cheltuielile de întreținere

primul ulei parțial sintetic românesc



Cuvântul liber 23 SEPTEMBRIE 1999

Administratorul Unic al S.C. SIDERURGICA S.A. Hunedoara, 
în conformitate cu Legea nr.31/1990, republicata, convoacă 

ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

în data de 07 .10.1999 , ora 1000 , la sediul societății, localitatea Hunedoara , str.Piata 
lancu de Hunedoara, nr.1, pentru toti acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la 

sfârșitul zilei de 27.09.1999 , considerata “ data de referința “.

ORDINEA DE ZI
1. Aprobarea reevaluării clădirilor , construcțiilor speciale și a terenurilor, în conformitate cu

H.G. nr. 983 / 1998 , modificată și completată prin H.G. nr.95/ 1999.
2. Aprobarea actelor constitutive ale următoarelor societăți comerciale - filiale ale S.C.

SIDERURGICA S.A. Hunedoara;
S.C. SYDTRANS S.A. Hunedoara
S.C. GRUP CANTINE SIDER S.A. Hunedoara
S.C. SERPOSIDER S.A. Hunedoara

3. Aprobarea amânării aplicării O.U.G. nr. 49/1999 privind administrarea societăților comerciale
la care statul este acționar majoritar.

4. Aprobarea documentației , întocmită conform H.G. nr. 834 / 1991, pentru obținerea titlului de
proprietate asupra terenului ( 8 poziții).

5. Aprobarea înființării societății mixte româno - germane “SIDERURGICA Hunedoara & SH
STAHL und Handelsgeselschaft m.b.h. “ .

6. Aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe , amortizate și neamortizate, propuse
suplimentar la casare pe anul 1999 .

7. Aprobarea trecerii în conservare a unor mijloace fixe.
8. Diverse.

S.C. SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA

cu sediul în Hunedoara , str. Piața lancu de Hunedoara nr. 1, organizează licitație publică cu 
strigare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea 
nr. 44/ 1998 , modificată și completată prin Legea nr. 99/1999 și a Normelor metodologice privind 
privatizarea societăților comerciale aprobate prin H.G. nr. 450/ 1999, pentru vânzarea următorelor 
active disponibile :

Nr. 
crt. Denumirea 

activului
Adresa 
activului

Prețul de pornire * 
USD

Garanția de participare
-mii. lei-

1 Ansamblul de 
blocuri de pe str. 
Moldovei

Hunedoara, 
str. Moldovei

136.980 
din care :

Bloc 1 - 50.490
Bloc 2 - 19.490
Bloc 3 - 67.000

66

* Prețul de adjudecare se calculează în lei , la cursul oficial al B.N.R. din data semnării contractului de 
vânzare - cumpărare .

La prețul de adjudecare se adaugă T.V.A. suportată de către cumpărător .
Licitația va avea loc la sediul societății, sala D.M.E., în data de 07.10.1999, ora 08°°, în ordinea 
menționată în tabel.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate contra cost , de luni până vineri, de la sediul 
societății , între orele 8“- 1400 .
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății, până la data de 06.10.1999, 
ora 14"", documentele prevăzute în Dosarul de prezentare.
Participanții la licitație vor depune la caseria societății sau în contul nr. 2511.1 - 2.1 / ROL, deschis la 
Banca Comercială Română — Sucursala Hunedoara, contravaloarea dosarului de prezentare de 
500.000 lei, taxa de participare de 2.000.000 lei și vor face dovada consemnării la dispoziția 
societății a garanției de participare.
Valoarea terenului aferent activului disponibil este inclusă în prețul de pornire a licitației.

Date suplimentare și informații despre activele ce urmează a fi vândute se pot 
obține la Serviciul Organizare, Privatizare și Relații Publice, telefon 054 / 
71.85.49 sau 054 / 71.61.21, int. 1070.

S.C. SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA

cu sediul în Hunedoara , str. Piața lancu de Hunedoara nr. 1, organizează licitație publică cu strigare 
, conform prevederilor Ordonanței dej urgență a Guvernului nr. 88 / 1997 , aprobată prin Legea nr. 44 / 
1998 , modificată și completată prin Legea nr. 99 / 1999 și a Normelor metodologice privind privatizarea 
societăților comerciale aprobate prin H.G. nr. 450 / 1999, pentru vânzarea următorelor active închise 
operațional :

Nr. 
crt. Denumirea activului Adresa activului

Prețul de 
pornire* 

USD

Garanția de 
participare 
-mii. lei-

1. Secția COCSIFICARE-CHIMIC Hunedoara 610.000 296
2. Secția REPARAȚII U.C.C. Hunedoara 75.800 36
3. Secția DISTILĂRIA DE GUDROANE Hunedoara 117.100 56
4. Secția AGLOMERARE-MAT. PRIME Hunedoara 1.355.200 656
5. Secția FURNALE Hunedoara 1.435.000 . 695
6. Atelier CRĂCIUNEȘTI sat. Crăciunești, jud. Hd. 163.200 79
7. Secția O.S.M. Hunedoara 1.123.100 S44

8. Atelier VALEA ȘERMAGULUI loc. Sășciori, jud. Alba 153.500 74
• Prețul de adjudecare se calculează în lei , la cursul oficial al B.N.R. din data

semnării contractului de vânzare — cumpărare .

La prețul de adjudecare se adaugă T.V.A. suportată de către cumpărător .

Licitația va avea Ioc la sediul societății, sala D.M.E., în data de 07.10.1999, ora 08°°, în ordinea menționată în 
tabel.

Dosarele de prezentare â activelor pot fi procurate contra cost, de luni până vineri, de la sediul societății, între 
orele 8°°- 14°° .

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății, până la data de 06.10.1999, ora 14°°, 
documentele prevăzute în Dosarul de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la caseria societății sau în contul nr. 2511.1 - 2.1 / ROL, deschis la Banca 
Comercială Română — Sucursala Hunedoara, contravaloarea dosarului de prezentare - 500.000 lei, taxa de 
participare de 2.000.000 lei și vor face dovada consemnării la dispoziția societății a garanției dc participare. 
Valoarea terenului aferent fiecărui activ închis operațional nu este inclusă în prețul de 
pornire, acesta urmând să fie vândut cumpărătorului, prin negociere directă, după 
obținerea titlului de proprietate.
Date suplimentare și informații despre activele ce urmează a fi vândute se pot obține la Serviciul Organizare, 

Privatizare și Relații Publice, telefon 054 / 71,85.49 sau 054/ 71,61.21, int . 1070,

Consiliul de 
Administrație 
al SC AVICOLA 

SA Deva 
convoacă Adunarea 

Generală a Acționarilor 
in data de 8.10.1999, 
ora 10,00, la sediul 
societății din loca
litatea Mintia, str. 
Principală, nr. 2, Jud. 
Hunedoara.

Ordinea de zi este 
următoarea:

1. Programul de 
activitate pe trimestrul 
IV1999 și anul 2000.

2. Modificarea 
structurii acționaria- 
tului.

3. Diverse.
în cazul neintrunirii 

cvorumului, ca dată a 
următoarei convocări 
va fi 9.10.1999, in 
același loc și la aceeași
oră.

Informații suplimen
tare se pot obține ta 
telefon 054 - 216120.

PROIMO

4R0NAMENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER"

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat 
de dumneavoastră, IAR ABONAMENTUL este calea 
cea mai avantajoasă de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
OCTOMBRIE 1999 ESTE DE 12.500 DE LEI, 
PLUS TAXELE POȘTALE.

FATĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A ZIARULUI, 
PRIN’ABONAMENT VET! ECONOMISI 8.500 
DE LEI PE LUNĂ!

NU UI TATU REÎNNOITI-VĂ ABONA
MENTUL LA “CUVÂNTUL LIBER”, iar dacă nu 
aveți abonament, solicitați factorilor poștali să vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au posibilitatea să 
opteze pentru un abonament lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la 
ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, la 
firma RODIPET, în numerar și prin virament. 
RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM A! DUMNEAVOASTRĂ.
'--------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

Grupul școlar “Grigore Moisil” Deva ■
ANUNȚĂ |

concurs pentru ocuparea postului de | 
SECRETAR i

înscrierile se fac în perioada 20-29 septembrie I 
1999. |

Concursul se va ține în data de 30 sept. 1999, la | 
ora 9,00. Acesta constă din probă scrisă și . 
interviu - probă practică. Actele necesare și• 
documentația pentru concurs se vor afișa la I 
avizierul școlii. j

Relații suplimentare la telefoanele 621206, ■ 
621280. Jt — — — — _ — ✓

SC FARES SA ORAȘTIE producător de băuturi 
alcoolice, ceaiuri aromate și medicinale, arome alimentare și 
concentrate

ANGAJEAZĂ
AREA SALES MANAGER

Se cere:
- dinamism, angajament și loialitate

abilitate in stabilirea de contacte și relații cu cliențn
- calități de organizator
- cunoștințe calculator
- permis categoria B

- studii superioare
- experiență în domeniu
- domiciliul în Deva

Se oferă:
- salariu atractiv
- mașină servici

- telefon mobil

Curriculum vitae se trimit prin fax 054/241942, până în data de 
27.09.1999. Informații suplimentare la tel. 094-553021.

26 septembrie 1999 
Pronosticul redacției la concursul 

organizat de Regia Autonomă 
Loteria Națională

1. CAGLIARI - VENEZIA X
2. PESCARA - FERNANA 1
3. TREVISO - MONZA 1
4. REGGIN A - PIACENZA 1
5. ROMA - PERUGIA 1
6. TORINO - INTER 2
T. VERONA - BARI X
8. ALZANO - BRESCIA 2
9. RAVENNA ■ SAVOIA 1
10. EMPOLI - CESENA X
11. TERNANA - ATALANTA X
12. NAPOLI - VICENZA 1
13. PISTOIESE - CHIEVO 1

Alin BONȚA - Deva

“PATRIA” DEVA:
Legjonarul (24-30 sept.);

V “FLACĂRA” 
HUNEDOARA: Rutina bat-o vina 
(24-27); Palmetto (28-30);

“PARÂNG” PETROȘANI: 
Bean - O comedie dezastru (24- 
27); De la apusul la răsăritul 
soarelui (28-30);

“CULTURAL” LUPENI: 
De la apusul la răsăritul 
soarelui (24-26);

"J “DACIA” HAȚEG: Gorila 
Joe (24-27);

“ZARAND” BRAD: Stare 
de asediu (24-27); Place 
Vandome (28-30);

"J “PATRIA” ORĂȘTIE: Un 
băiat de treabă (24-27); Ce vrăji 
mai fac fetele (28-30);

*<i “LUCEAFĂRUL” 
VULCAN: Jackie Brow (24-26);

’* “LUMINA” ILIA:
Furtună, peripeții și dragoste 
(24-26)


