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Aşa se intitulează o 
carte memorabilă, care 

. se constituie-- in cele 
y din urmă ca un cxcep, 

ţ ion ai document al evo- 
. luţiei mentalităţilor de 

la noi în acest veac, cu 
, ^Rdsebire după Marea 
; ,Unire. Apărută la Edi

tura DU Style, patronată 
de distinsa poetă Doina 
Uricariu, ea cuprinde /în
registrarea convorbiri
lor quasi—conspirative 
pe Care Stelian Tănaşe 
le-a purtat cu Al. Pa_ 
ledfcgu în  anii 1988 — 
'89, când amândurora li 
se - interzisese dreptul la 

f  semnătură. Prozatorul 
Stelian Tănase are aici 

' rolul catalizatorului: el 
•formulează întrebarea in- 
citantâ, ecuâţia caro pro
voacă apoi din partea 
lui Al. Paleologu răspun
sul sub forma unui dis-

M E N T A L I  T A  Ţ  I

curs de mare spectacol, 
caracterizat printr-O ex
traordinară capacitate a- 
soeiativă spontană, ‘ spe- 
ciflcâ oamenilor nu nu
mai de vastă, ci şi de 
profundă cultură, de 
cultură asimilată încă 
din copilărie. Descendent 
al unei vechi famiiil, u- 
nul dintre ultimii re
prezentanţi ai aristocra
ţiei româneşti, a avut 
parte de o educaţie oStn- 
pîetă şi a rămas un e- 
legant şi fervent pro
motor al bunei educaţii . 
eare-şi găseşte expresia 
în caracter, în ţinută, în 
calitatea sistemului va-

1 orilor de referinţă, în 
modul de a '“formula un 
gând şi o judecată. 
Sunt evidente toate a- 
ccstea în lungul dar 
niciodată monotonul mo
nolog provocat, întrerupt 
doar ici, colo de între
bări stimulatoare, pe 
care, ca o primă vioară, 
AL Paleologu îl  rosteşte 
în cuprinsul acestei pa
sionante cărţi. Şe disting 
aici două centre de in
teres său două nuclee |n  
jurul cărora se organi
zează, ca-pilitura de fier 
în jurul magnetului, 
loatie celelalte idei. Pri
mul este cel al evocă

rilor unul timp în care 
Bucureştiul era încă an 
oraş european. Pe acest 
palier e reconstituită, nu 
fără mândria apartenen
ţei la ea, o lume care, 
de la 1848 încoace, a 
fundamentat prestigiul 
ţlnei Românii moderne şi 
democrate. Am fost în 
Europa, spune Al. Pa
leologu, exact un veac: 
de la 1848 Ia 1948. Clă
diri vechi, străzi, multe 
dispărute - sub buldoze
rele ceauşiste, oameni. 
Întâmplări converg toa
te  , înspre configurarea 
unor reflecţii morale cu 
bătaie lungă, general va
labile. Căci Al. Paleo
logu e un moralist, el 
tinde întotdeauna spre o

RAPlî CIOBANU
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EXPLOZIE

LA-.E.M. ŢEBEA!
'iţa. seara zilei Sq 7 mar

tie t c . r u  ora îft-
tr-o firidă de Ia Sectorul 
I at E.M. Ţebea s-a pro-' 
dys o explozie care l-a 
surprins pe artificierul 
tdan Gălan, provocându-i 
moartea. Victima era 
căsătorită şi avea doi copii.

După primele cercetări 
efectuate de către Pam 
efetul • de pe lângă Tri
bunalul Judeţean Hune- 
floara -şi o echipă de spe
cialişti de Ia INSEMEX 
Petroşani s-a stabilit că 
accidentul s-a produs ca 

'Urmare -tf activităţii si
nucigaşe a <«lui decedat, 
precum şi a nerespectă- 
Hi normelor de păstrare 
separată a materialului 
explozibil — dinamită, 
astrnlită. capse electrice.

De asemenea, organele 
de cercetare au stabilit 
că în momentul explo
ziei în firidă se aflau 12 
kg astralită, ? kg dina
mită şi 80 de capse elec
trice. ■

In urma detonării ex
plozibilului, victima Ioan 
Gălan ,a fost pulverizată. 
După accident s-a reuşit 
recuperarea doar a 6—7 
kg de rămăşiţe din corp.

Din declaraţiile unor 
persoane, decedatul şi_ar 
fi exprimat anterior ex
ploziei intenţia de a se 
sinucide.

Prin dimensiune şl con
secinţe, explozia din sea
ra zilei de $ martie a.o, 
rămâne o pagină neagră 
ftt istoria Minei feteea, 
dan totodată a n  evenL. 
meni dramatic pentru fa; 
mHla decedatul»*

c o r n e r  p o e n a r

l

0  STEAGUL. ŢARII. 
Firesc — aşa cum pre
tinde de 'altfel un act 
normativ — pe clădirea 
Primăriei şi a Consiliu
lui local din fîărăn este 
arborat tricolorul Româ
niei. Din cauza intem
periilor vremii, steagul 
şi-a pierdut de mult cu
lorile, aşa că arată ea 
O simplă pânză fără nici 
O semnificaţie. {Este bine 
ca Instituţiile ce arbo
rează steagul ţării să 
aibă grijă să-I schimbe 
din când fn când. <®r* 
B.). •

0  FEMGIWARB. «U 
ocazia Tţtteî 4* 19 mar. 
Re, dată considerată «a 
aă internaţională a eon-. 
Sumatorahil Au#btto
pentru protecţia consu

matorilor „Protect Ul- 
pia” Deva adresează 

tuturor consumatorilor din 
judeţ urări de sănătate, 
prosperitate şl fericire. 
(Dan loslf, preşedinte).

O  INAUGURARE. Re
cent, Ia Brad, şi-a deschis 
uşile noul magazin „EB- 
VIBA”. Situat pe strada 
euza.Vodă, nr. 12, ma
gazinul comercializează 
mobilier pentru bucătării, 
sufragerii, dormitoare, 
holuri, produse electro
nice” şi electrpcasniee, 
toate din import. Prin 
darea în funcţiune a  a- 
cestei frumoase şi bine 
dotate unităţi s-aa creat 
12 noi locuri de mun
că, din oara 7 persoa
ne au fost preluate din 
şomaj. (Al. J.).

Primăria din Ccrtej, 
recent renovată, oferă 
o imagine reprezen
tativă pentru localita
tea reşedinţă a comu
nei.

Foto: FAVEIi LAZA

STIMAŢI CETĂŢENI,
Au mai rămas puţine zile până la 31 martie, 

ultimul termen până la  care mai pot fi subscrise 
cupoanele şi certificatele.

Aş vrea din tot sufletul ca dumneavoastră, 
locuitorii judeţului Hunedoara, să înţelegeţi că de 
finalizarea acţiunii de subscriere depinde evoluţia în 
viitor a ţării noastre şi reintrarea României în 
circuitul economic mondial.

Privatizarea în România va determina schim
barea atitudinii de îndoială a marilor organisme 
financiare internaţionale într_o atitudine dc reală 
deschidere spre abi.

Aceasta înseamnă în  fapt infuzie de capital, atât 
de necesar economiei noastre. i

Iată de ce. âş vrea să fiţi convinşi că, p rin) 
transferul gratuit de capital în proprietatea dum- \ 
neavoastră. vi se oferă tuturor şansa de a deveni;l 
acţionari. Ar f i  păcat să o rataţi, lăsând-o doar i 
celor care deja au subscris. i

Ca acţionari veţi participa la {gospodărirea avu-  ̂
ţiei ţării, deci şi a judeţului nostru, avuţie pe care ( 
dumneavoastră înşivă aţi creat-o de-a lungul anilor. ' 

Apelul meu nu este ceea ce înainte se numea 
„muncă do lămurire” ; este dorinţa ; mea sinceră 
de a înţelege că, devenind acţionari, nu trebuie, să 
vă aşteptaţi la câştiguri mari şi imediate. Dar, pen
tru  ca acest cupon să nu rămână Un simplu petic de 
hârtie,; ci să vă aducă în viitor câştig, vă rog să 
găsiţi o clipă de răgaz in care să cumpăniţi lu
crurile, iar apoi să faceţi cum credeţi că este mal 
bine pentru dumneavoastră,.

Desigur, conştiinţa omului este suverană şi de 
aceea noi nu vă putem obliga să vă folosiţi de drep
tul de a deveni acţionar. Dar vă putem spune cu 
convingere şiresponsabilita te  că, subscriind, nu 
veţi avea, în nici un caz. de pierdut ei numai de 
câştigat.

In speranţa ca rândurile mele vor avea ecou în 
mintea ţi sufletul dumneavoastră,

Vă mulţumesc!
COSTEI, ABIC,

prefectul ,
'judeţului Hunedoara j

CONFERINŢA P E  PRESA

Organizaţia judeţeană a LOMR 
în fa}a viitoarelor alegeri

în  organizarea condu
cerii organizaţiei judeţe
ne Hunedoara aJCJniunii 
Democrate Maghiare d in ' 
România a avut loc lâ 
Deva, miercuri, 13 martie 
a.c., o Conferinţa de pre
să. Ziariştilor prezenţi 
— din păcate nu prea 
mulţi — le-au răspuns la 
întrebări cfnii Erich Hauer, 
preşedintele executiv al 
organizaţiei şi Nicolae 
Segesvari, preşedintele or
ganizaţiei municipale De
va a UDMR.

In cadrul manifestării 
s-a vorbit despre impor
tanţa şi legalitatea înfiin. 
ţării la Deva a unei şcoli 
pe lângă Biserica fran- 
ciscană, despre condiţiile 
asigurate de aceasta, în 
special pentru copiii să
raci. In prezent, în cadrul 
UDMR au loc alegeri in
terne in vederea stabi
lirii încrederii de care se 
bucură cei ce se află în 
conducerea uniunii, ca şl 
a liniei politice a forma
ţiunilor ce alcătuiesc 
UDMR. S-a spus că în 
prezent organizaţia jude
ţeană are 4 290 de mem
bri, foarte mulţi simpa
tizanţi şi că este pregă
tită să participe la

campania electorală .... ■ Ce 
va începe . în curând în . 
localităţile unde trăiesc , 
maghiari. Organizaţia este 
dispusă ■ la alianţe cu Ori
ce formaţiune politică, cu 
excepţia eeîor ultranaţio- 
nallste.

Ziarul nostru a avut 
la adresa organizatorilor 
câteva întrebări precise. 
Nu consemnăm întrebări
le!, ci doar răspunsuri
le primite şi iată care 
sunt acestea : •  Intr-ade
văr, la recenta întrunire 
a conducerii UDMR de la 
Miercurea Ciuc a avut , loc 
un conflict între dl Laszlo 
Tokcş,. preşedintele de 
onoare al uniunii şi dl 
Marko Bela, preşedintele 
UDMR. Acest conflict 
este expresia neînţelege
rilor dintre ramura ra
dicală şi cea modernă a

TRAI AN BON DOR

C U R S U L V A L U T A R
15, 16, 17 MARTIE

•  (  dolar SUA , — 2856 iei
9  K marcă germană — 1938 Ici'
•  160 yeni japonezi i i  2713 Iei
•  f  liră sterlina — 4349 lei
•  1 franc elveţian — 2400 ici
•  I  franc francez — 560 Iei ’
•  A00 lire italiene — 182 lei

Cursuri de referinţă ale I'ăncil Naţionale 
a României
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S ubscrip ţia
cupoanelor
La Primăria comunei 

Rapoltu Mare am aflat 
că din cele 1342 cupoane 
eliberate cetăţenilor în
dreptăţiţi din satele apar-, 
tlnătoare, au fost sub
scrise, până acum, mai 
mult de 1006. De aseme
nea, dna secretar al pri
măriei comunei Romos, 
Mihaela Csatlos, ne-a 
precizat că localnicii au 
subscris peste 1800 cu
poane, din cele 2206 e- 
liberate. Sunt semne bune 
eă se doreşte cu adevărat 
privatizarea societăţilor 
comerciale la care au 
subscris. (N. T.).
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SFIDAREA MEMORIEI
(Urmare d it  pag l)

oale a perfectibilităţii.
Pe acest tărâm al mora
lei practice se face si 
joncţiunea cu celălalt 
nudeu de interes al căr
ţii, situat în timp în 
era comunistă, cu ac
cent special oe anii de 
detenţie. Prilej pentru 
moralist de a se mani
festa şi ca un fin ana.
J4st al propriei evoluţii 
Si comportări în situaţii 
limită. . Elementul sen
zaţional al cărţii stă toc
mai In luciditatea, pre
cizia şi neîndurarea cu 
care Al, PaJeologu îşi 
disecă propriile abdicări, 
laşităţi şt căderi. El sr 
culDabilizeazâ cu o sin
ceritate ' proprie numai 
marilor caractere şi ar 
putea constitui un e- 
xemplu pentru toţi cam
pionii avertebraţi ai de
misiilor morale, care ne 
dau azi lecţii de dem
nitate şi patriotism, după 
ce s-au înfruptat mân- 
jindu.se cu asupra de 
măsură din toate privi
legiile mişeleşti ale ve
chiului regim.

Un intelectual adevă-

LICEUL TEORETIC GHELARI

rat se recunoaşte Itu 
după funcţia pe care în
tâmplător sau nu o o; 
cupă, ci după capaci
tatea de a repune în e- 
cuaţie idei vechi sau de 
a produce idei noi. Al. 
Paieolpgu are această 
capacitate. Buna educa
ţie, civilizaţia româ
nească, elitele, dictatu
rile, orgoliul, oportunis
mul, intransigenţa, falsa 
opoziţie dintre cultură şi 
natură (nu există opo
ziţie decât Intre cultură 
şi barbarie) sunt tot 
atâtea subiecte de In
teligente şi profunde re
considerări extreiâ de 
utile intr-un răstimp de 
confuzie a valorilor, cum 
este cei pe care, dez
orientaţi, îi străbatem azi. 
Ca prestanţa pe care 
a-o pot aduce decât un 
caracter integru şi o 
impozantă cultură, A l 
Paieologu ne oferă astfel 
şi o seamă de preţioase 
repere întru redobân
direa sau confirmarea 
dreptei judecăţi. E încă 
una dintre marile calităţi 
ale acestei cărţi de re
ferinţă pentru cultura 
românească de azi.

I 11111 |R  m  p i

Organizaţia judeţeană a UDMR 
în fata viitoarelor alegeri

(Urmare din pag. 1)

uniunii ce a fost prezentă, 
de altfel, $i în cadrul Con
gresului de la Oul-Na
poca, din anul trecut, •  
Tratatul de bază româno— 
maghiar poate şl trebuie 
încheiat cât mal curând, 
acesta fiind In favoarea 
celor două popoare, e
Autonomia personală nu 
înseamnă realizarea de
enclave teritoriale d
crearea cadrului necesar 
pentru autonomia locală.

ntrallzarea adateis 
trativă. •  Pentru reacţia 
uneori nejustificată a u- 
«Or formaţiuni politice 
fată de această intenţie, 
se face vinovată. tntr.o 
oarecare măsură, şi UDMR, 
care n-a explicai m ă»  
cient de clar în ce corw 
stă această autonomie. •  
Organizaţia Judeţeană a 
UDMft va propune con
silieri In 15 localităţi hu. 
nedorene, printre acestei 
numărându-se Băria. Hâ- 
rău, Deva, Hunedoara şa.

LA GRÂDIISăTA
Grădiniţa cu program 

normal nr. I Brad func
ţionează cu un efectiv 
de 120 copii, repartizaţi 
în patru grupe conduse 
de educatoarele Iuga Ro- 
zalia, Rus Marioara. Anca

• • • • » • •  • • • • e * i

In vara trecută la Li
ceul Teoretic Ghelari s-au 
făcut reparaţii interioare 
şi igienizări. S-au refăcut 
grupurile sociale, S-a zu
grăvit şi vopsit, s-a re
parat mobilierul. Repara
ţii (exceptând grupurile 
sociale) s-au făcut şi la 
Grădiniţa Nr. 1 (din cen
trul localităţii). Cifra e- 
xactă cheltuită, dl Ian- 
cu Tonta, directorul li
ceului, n.o ştie.

Important este atât că 
s-a făcut, ce s-a făcut, cât 
şi că In prezent este reali
zată ' documentaţia pentru 
repararea exterioară a liceu
lui, a grădiniţei, pentru 
lucrări interioare şi exte
rioare ia clădirile fostu
lui internat (unde acum 
sunt clasele primare), la 
şcolile din/Ruda şi, pro. 
babil, Govajdie. Chiar şi 
la Grădiniţa Nr. 2 Ghe
lari, deşi clădirea nu a- 
parţine învăţământului, 
se intenţionează realiza
rea unor amenajări inte. 
rioare.

Studiindu.se ca mate
rie facultativă informatica, 
liceul a fost dotat recent 
de către Inspectoratul" 
Şcolar eu un calculator. 
El se alătură celui achi
ziţionat, în decembrie 1995, 
cu -jutorul comitetului de

Reparaţiile vor continua
părinţi şi al unor spon
sori. Liceul, care pe 
lângă cursuri de zi are 
şi clasele a XI-a, a 301- 
* şi a XJII-jp de «arai, 
are ambiţia realizării u- 
nci forme de învăţământ 
post-liceal. Se doreşte 
crearea unei eiase care să 
pregătească, In special 
fete, In meserii de bi
bliotecar sau contabil.

Desfiinţarea internate, 
lui pentru că bursele nu 
acopereau cheltuielile de 
masă şi cazare are ur
mări asupra electivului 
de elevi. Dacă altădată 
la ciclurile primar şi 
gimnazial erau clase pa. 
mlele, acum — doar a  
Il-a, a IlI-a şi a  VII-a 
au câte două clase. In
ventarul fostului internat 
este conservat şi dacă si
tuaţia financiară s_ar 
schimba acesta ar putea 
fi reînfiinţat. Ar fi fa 
avantajul copiilor din sa
tele pădureneşti în care nu 
există decât scoli prima
re sau nici aţâţ, din cau
za depopulării masive a 
localităţilor izolate.

Deşi aflat in mediu 
rural, liceul are mai pu
ţine probleme în compa
raţie cu altele. Aici ele
vii nu îngheaţă în clase, 
cum se întâmplă în alte

şcoli in această iarnă ce 
nu se mai termină. Pro
bleme " sunt şi pentru Li. 
ceul Teoretic Ghelari. dar 
există -şi multă preocu
pare din partea condu 
cerii sale pentru rezolva
rea lor. In acelaşi timp 
există o bună colaborare 
Cu primăria şl cu Inspec
toratul Judeţean Şcolar, 
ceea ce uşurează soluţio
narea problemelor Ivite» 

VIORICA ROMAN ‘

Elena şi Benea Jula Cor
nelia. Curăţenia este a- 
siguratţ de îngrijitoarea 
GruJeţ Alexandrina.

Educatoarele, deţinătoa
re a gradului didactic 1, 
obţin rezultate foarte 
bune in pregătirea copii
lor pentru şcoală.

In vara anului 1999 
s-a efectuat schimbarea 
soluţiei de acoperiş cu 
sprijinul Inspectoratului 
Şcolar Judeţea n, s-a z u
grăvit interiorul grădiniţei 
şi s-au vopsit uşile, gea
murile şi mobilierul.

Grădiniţa a fost dotată 
cu covoare în toate să
lile şi cu jucării prin 
fondurile primite de la 
Centrul de Execdţte Bu
getară Brad. Unitatea 
aşteaptă să mai fie do
tată cu aparatura audio, 
vizuală şi pentru menţi
nerea curăţeniei (A i J.Î.

Criminalul dă iarăşi cu cuţitul!
Dumitru Bodescu a trăit o vreme la Petroşani. Spo-I 

nem vreme, întrucât j fost des i Ic tim x plecai. 
Prin puşcării. Nu mai puţin de 20 de ani de închisoare 
a  primit pentru omor. A făcut el câţ a făcut şi a ajuns 
din nou la Petroşani. O ocupaţie stabilă nu şi-a g&sM, 
deşi are 62 de a n i Ba d a t Era să greşim. Când se fm-j 
bâta, şi O făcea des, acosta persoanele din blocul unde i 
locuia. Mai ates femeile. Oamenii Ştiau acest lucru, aşa! 
că îl ocoleau. !

Cam asta era situaţia fi în acea seară când Bodescu i 
s.a îmbătat din nou. S-a dus la uşa unui vecin, Arpad 
Viorel Berki, Iar după ce acesta 1-a deschis, La propus 
să bea împreună. Vâzându-l beat şi e u < â n d u _ i  apvh i 
căturile, omul îl refuză. Mal ales că avea şi muMdirL 
Bodescu Insistă,' Uşa .că ;BerM .este' nevoit să-l împingă! 
pentru q putea încuia uşa. i

După vreo 15—20 de minute se aud din nou bătăi; 
în uşă. „Precis a venit din nou Bodescu", spune Berki 
plecând să vadă despre ce este vorba.

Gazda nu s-a înşelat în cele spuse. Avea să te  eon» 
vingă în momentul in care a deschis uşa. Era într-ade-! 
văr vecinul care, fără nici o vorbă, fi împlântă un co»| 
ţit în abdomen. Agresorul fuge ţi  se blochează te pro.) 
priul apartament. Faţă de musafiri, Berki tei scoate cm. 
ţitul din abdomen şi fuge după Bodescu, Cum «şa era 
încuiată, cu 6 lovitură de picior o deschide şt fi te la 
bătaie pe cel ce a dat cu cuţitul. Fostei criminal #Uge 
din bloc.

La ieşirea din apartamentul iui Bedesea, vtetkna 
cade. Va fi urgent transportată la spital. Pentru a i se 
salva viaţa, a fost nevoie de intervenţie chirurgical*. j 

Desigur, cel care a mai omorât un om va fi prins şi 
arestat din nou. Va nega, spunând că el a fost agresat! 
în apartament I t

De data aceasta este trimis te judecată pentru ten
tativă la infracţiunea de omor. Dar data viitoare 7 ■

V. n e a g d

BANC POST SA . I
I
IFILIALA ORÂŞTIE 

I Organizează In data de 22 martie
Sera 10,
I  SUFRALICITAŢIE PUBLICA

|  pentru imobilul situat în Orăştie, str. Dealu

IMic, nr. 42. Preţ de pornire 40 milioane lei._ 
Licitaţia va avea loc la sediul Judecătoriei |  

lO dţtte, biroul executor judecătoresc.
|  <3987) *

1OT8*|
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FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT
In baza Legii nr. 55/1995, a H.G. 887/1995 şi,a  Normelor metodologice 1/1995 pri

vind vânzarea contra numerar a acţiunilor societăţilor comerciale cu capital majoritar de 
stat care se privatizează, Fondul Proprietăţi* de Stat organizează prima etapă de licita, 
ţi! fără preselecţie pentru vânzarea a 40 la sută din acţiunile societăţilor comerciale nomi
nalizate mai jos:

S.C. FULGER STOP AUTO S.R.L. 
Reprezentat prin dispeceratul taxi non-stop 

959
. Vă oferă servicii taxi, tarife acceptabile,
) cartele cu patru călătorii plătite şi una gra- 
1 tuit.

ţ

Pentru convingere formaţi >
959.

După 4 servicii cu plată 
vă oferim un «erviciu local GRATUIT!

1 2

3 -■ 4

ds
I
H

Societatea comercială IUG S.A. Rotrans I' cronl S.A.

Sediul Hunedoara, Peştiş, nr. 1 Aninoasa, str. Vâna Neagră, 
123.

Obiect de activitate Activităţi de servicii, prestări 
în princ. întrep.

Transporturi terestre 
Transporturi auto

Capital social la 30. 09. 1995 5 752 375 mii lei 2 840 175 mii lei

Nr. total acţiuni 230 095 113 607

Valoarea nominală a unei 
acţiuni 25 000 lei/acţiune 25 000 lei/acţiune

Structură acţionariat FJP.S. — 70% 
F.PJP. — 30%

F.P.S. — 69,994% 
F.P.P. — 30%

Nr. acţiuni puse în vânzare 92 038 45 436

Preţ de pornire a licitaţiei 26 694 lei/acţiune' 31145 lei/acţiune

Facilităţi de plată Avans: 30% 
Perioada: 6 ani 
Dobânda: 9%

Avans: 30% 
Perioada: 6 ani 
Dobânda: 9%

Licitaţiile vor avea loc în data de 27. 03. 1996, începând cu ora 10, Ia sediul Filialei 
F.PJS. Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35.

Conform Normelor metodohgice de aplicare a H.G. 887/1995, licitaţiile se reiau de 
maximum 2 ori, la interval de o oră, eu reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 
5 la sută la fiecare rundă.

Cei interesaţi In desfăşurarea licitaţiilor trebuie să achite taxa de participare in va
loare du 25 000 lei la casieria Filialei FPJS. Deva, până in data şi la ora ţinerii fidtaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 054/211089 şl 054/214503, sau di
rect de la sediul F.P.S. Deva. . (232)

iW M W W W â â WMj
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{» sa t;
basm ni sa relevă incinte de a 

albi ai unei bogate mantii de 
, .—.-rJ împăduriţi ce mărginesc co-
tntr-o el de început de martie — când tn  alţi 

met firi*  ierbii f l  primele flori ale anotimpului tfi 
“ — —  deja apariţia — frigul de afară mai ţinea 

in cate, lângă sobele încălzite. Zăpada era 
F. szentă prin locurile ferite de razele solare, 

etreeurând t» suflete nostalgii de primăvară, tn  ciu
da atmosferei tncă hibernale, gândurile pentru mai 
târnele comunei M al oamenilor ei, pentru Imaginea 
civilizată a aşezărilor, sunt treze, prezente, vii.

JHJR DRAG DE OAMENII MEI,
DE SATELE ŞI LOCURILE ACESTEA**

Afirmaţia aparţine dnet Cornelia pobreao, pri- 
•Htnd comunei. Născuţi şi crescută aici, într.o fa* 

de gospodari harnici, cu credinţă în Dumnezeu, 
cunoaşte bine oamenii şi sateie comunei, 

şi frământările consătenilor. „Vrem •& 
comuna, să ajungem la nivelul celorlalte, că 

neglijată. Sufletul meu este alături de oamenii 
«tiu comună, aceşti harnici agricultori şi crescă- 
de animate, şl vreau să fac ceva pentru ei. în- 

tetdeauna gândul acesta nwa frământat’ *- afirma 
dumneaei. Dar nu singură, d  cu ajutorul sătenilor, 
oameni buni şi gospodari vrednici. Altfel nici nu 
s-ar putea căci o agendă atât de bogată — cu obiec
tive tn lucru, dar şi cu numeroase intenţii care, ma
terializate, vor adţice utilul şi frumosul tn case, dar 
şl o imagine primenită a localităţii — doar tn bună 
înţelegere şi cu aportul comunităţii va prinde con
tur.

Notăm c ă : •  la Subcetate este începută lucra
rea de canalizare şi va ti terminată in iunie-iulie a.c. 
•  S-a început, Ia Slntămărie, lucrarea de introduce
re a  apei potabile, ce se va finaliza In acest an, ur. 
mând ca în *97 să se facă şi canalizarea. •  Există În
tocmită documentaţia pen tru  introducerea gazului 
metan în şapte sate; lucrările vor începe In primă
vara acestui an şi se vor realiza pe etape. •  Se vor 
construi punţi" de trecere peste râul Sibişel, în satele 
Balomir şi Slntămfiria Ori ea •  în satul Bucium, cu 

iul Direcţiei judeţene, se va moderniza drumul 
tăria Subcetate — Bucium. •  Se vor repara 

ile in satele Săcel, Slntămărie, Sinpetru, Vad 
şi Bărăşti •  O dată cu Construirea unui nou sediu 
al primăriei, se va  reface troiţa ce fusese ridicată 
aict j n  memoria eroilor căzuţi In primul şi ai doilea 
război mondial, monument care în anii '67—’68, când 
S-a extins şoseaua, s-a desfiinţat. ■ . .

„DE BUNA VOIE ŞI NESILIT 
DE NIMENI V*

De la începutul anului, cum ne spimea dna se
cretar Fedj Balica, au fost oficiate cinci căsătorii. 
Au pornit pe drumul sinuos al vieţii tinerele perechi 
Uifiaela Antili şi Gvidiu Drlngă, Emanuela Cristina 
Crăciunescu şi Dănuţ Frenţ, Claudia Laura Georo. 
ceanu şi AUn Doru "Furdui ş.a. — din centrul ori din 
satele aparţinătoare comunei. Crescuţi in respect 
pentru familie şi semeni, dar şi pentru locul de baş
tină, Învăţaţi şi cu lucrul In gospodărie, există spe
ranţa că cele cinci cupluri vor continua în cihste şi 
demnitate frumoasa tradiţie a bunilor şi străbunilor 
lor, de â avea cămine statornice, copii buni şi fru
moşi, cu credinţă în suflet.

ASISTENŢA MEDICALA—  
m  CONDIŢII MAI BUNE

în anii '94—"95 la Dispensarul comunei s-au 
făcut reparaţii exterioare şi interioare, s-a faianţat 
şi s-ar pus gresie In încăperi, astfel câ acum unita
tea este aproape de nerecunoscut. Cadrele medicale 
s-au ocupat efectiv de crearea condiţiilor de asisten
ţă medicală In clădirea unităţii.

Trei medici şi cinci cadre medii asigură servicii 
de asistenţă, numărul pacienţilor consultaţi fiind 
Zilnic în medie de 35—40. Dar pentru deplasarea în 
sate nu există mijloace de transport, fiecare medic 
descurcându.se cum poate. „In limita posibilităţilor 
şi a sumelor de bani alocate, există şi instrumentar. 
Fondul de medicamente, faţă de necesar, este însă 
prea mic" —- cum aprecia dr. Nina Raţiu. Intr-o 
evidenţă aparte se află cele 20 de femei gravide. Gu 
atenţie este urmărită şi evoluţia celor 35 de copii 
între 0—.lan.

DOAMNELE DE LA PRIMÂRIE

Da Consiliul local lucrează numai femei. Ele 
alcătuiesc o „echipă11 în care există bună înţelegere, 
respect şi colaborare — care converg spre ■ un dialog 
deschis şi sincer cu sătenii din cele 9 aşezări. Este 
vorba despre dna primar Gornelia Dobrean, dna Fedi

u i

Balica. secretara consiliului, dna contabilă Maria 
fttflfof, Anuţa AlbulescU, agent agricol, şi funcţio
nara Lirica Dragoş.

DIVERSE

•  Din cele 9 sate, ţn cinci este finalizată pune
rea in posesie a  pământului, conform Legii 18, şi se 
va continua tn alte trei. In primăvara acestui an, 
acţiunea va începe şi In satul Balomir, bineînţeles 
cu sprijinul specialiştilor de la Camera Agricolă.

» P riinăm  ar dori ca drumul naţional 66, St- 
meria — Petroşani, care traversează comuna, să se 
bucure mai mult de atenţia Secţiei de drumuri na
ţionale Deva, In sensul de a-i schimba puţin aspectul 
(este vorba de Înlocuirea parapeţilor), având tn ve
dere câ aici este şi zonă turistică. De asemenea, po- 
durile peste Sibişel şi Râu Mare să fie reparate şi
vopsite» T.;.

•  Cine credeţi că face pâine bună şi gustoasă, 
oare nu diferă una de alta ca mărime şi aspect, a. 
semenea gemenilor ? Societatea „Gemenii" din Sln*\ 
tâmâria Orlea. Se mai aduce pâine, şi de la Haţeg, 
iar în unele gospodării femeile mai fac pâine şi acasă, 
având grâu.

•  Alo! în  Subcetate, Vadu, Bucium şi Balomir 
nu există nici un post telefonic. Cel puţin câte unul ar 
fi mai mult decât necesar. Prin dna primar, sătenii 
solicită ajutorul Direcţiei de Telecomunicaţii Deva, 
pentru instalarea de telefoane.

între unităţile care oferă un meniu gustoş şi 
un adăpost confortabil trecătorilor prin zonă. este 
Hanul turistic Orlea. A fost luat de câţva_.timp în 
locaţie de gestiune de familia lenâştiţ. Buni comer
cianţi şi gospodari, dl şi dna Ienăşuţ au schimbat 
aspectul complexului, dându.i un plus de atractivi- 
tate. Cej care-i trec pragul, găsesc aici ospitalitate, 
curăţenie, servire civilizată. Barul amenajat nu de 
mult aioi atrage prin design şi dotările cu jocuri 
distractive. -V -/:.

. •  După Ce s--au făcut reparaţii la şcolile din Sîn
petru, Sîntâmăria Orlea şi Ciopeia, urmează ca în 
cursul acestui an să se realizeze aceleaşi lucrări la 
Subttetafe, Buctewai şi Bărăşti. Tot în ’96 se vor rea
duc® intr-o stafe utilă căminele culturale din cen
trul de comună şi din Bărăşti. Asemenea lucrări s-au 
făcut Ja Bucium, Subcetate şi Ciopeia, spre bucuria 
celor care, sperăm, se mai simt atraşi de cântec, 
dans sau 'de alte manifestări culturale.

LA TIMPUL TRECUT ?
■A ’ v . ..

„Era foarte frumoş atunci..."; ,,A fost In noi o 
tradiţie...". Cam aşa îşi încep amintirile cei de vârstă 
mijlocie despre activitatea culturală din satele Sin- 
tămăria Orlea, Săcel Subcetate, Bucium ori Ciopeia. 
La timpul trecut, din păcate. Foarte multe femei 
cântau ori erau distribuite în piese, şi scenete, mulţi 
tineri dansau ori fluierau; intr-un cuvânt, - obiceiuri
le şi frumosul port popular din Ţara Haţegului erau 
prezente pe scenele căminelor culturale, venea lumea 
să le vadă.

„Cu atâta drag aşteptam să ne întâlnim la cămin 
ori la bibliotecă. Acum pe tineri greu îi poţi deter
mina la astfel de întâlniri. Televizorul,- aparatul de 
radio le răpesc mult ţimp“ ! ■— povesteau câteva fe
mei din sat, aducâridu-şi aminte cU drag şi recunoş
tinţă de doamnele care le-au fost deopotrivă das
căli şi instructori de dans, dirijoare. Este vorba de
spre dna Lidia Popescu (azi învăţătoare' pensionară), 
despre dna Aneta Florea, fostă profesoară, ori de 
dna Ana Ţuculină, mulţi ani învăţătoare în Subce
tate, Femei care au pus o parte din sufletul lor mi
nunat în tot ceea ce au adus în scenă învăţăceii lor, 
mai mici sau mai mari, bucurând sau înlăcrimând 
spectatorii, .

CÂND NE VOR RESPECTA ŞI SE 
VOR RESPECTA ŢIGANII ?

Certificatele de naştere, de căsătorie ori de deces 
se eliberează o singură dată în viaţă. Doar motive 
bine întemeiate şi explicate stau la baza eliberării, 
la cerere, a unui nou act de stare civilă. Or, persoa
ne neglijente, care îşi pierd de „n“ ori certificate, le 
dau foarte mult de lucru celor de la serviciul de 
stare civilă a primăriei. „Ţiganii sunt cei care ne 
fac asemenea greutăţi şi care îşi pierd mereu actele'1 
— spunea dna secretară Balica, sugerând ca Parla
mentul să elaboreze o lege în acest sens pentru a se 
face ordine.

Reportaj realizat de 
; ţ : ESTF.UA ŞINA

Un meci restanţă

Brad 3-2
Aşa cum prevedeam, partida dintre, aceste două 

formaţii binecunoscute in fotbalul hunedorean a 
fost viu dfeptttatâ, de bun nivel-tehnic şi specta
cular, Intr-o deplină sportivitate. In ambele forma
ţii cei doi antrenori, T. Ncagu (la Dacia) şi prof. 
I. Petrişor (la Aurul) au folosit pe lângă jucători 
experimentaţi şl tineri de perspectivă; la Orăştle 
din vechea gardă a „coloanei vertebrale", Asaftei, 
Dumitreasă şi Căpuşart, iar la Brad, Tânţăreanu, 
Orbeanu şi Mihâilă.

In prima repriză, brădenii au fost mai bani, 
au iniţiat mai multe şi periculoase acţiuni la poar. 
ta Iul Dumitrescu, dar şuturile jucătorilor Mihâilă, 
Orbeanu, Guran, Bârăştean nu şi-au atins ţinta. In 
această parte a jocului, gazdele au suferit la mij
locul terenului, jucătorii nerefăcându-se după me
ciul de pe teren, foarte greu, numai noroi la Băr- 
băteni. Şâ, totuşi, în repriza a  Il-a ei au găsit re 
surse să-şi revină, aplicând CU mai multă dăruire 
indicaţiile date la pauză de antrenorul Neagu.Dopâ 
numai 5 minute de la reluare, Dumitreasă execută 
excelent o lovitură liberă de ia 22 m şi 1—0. Nu 
trec decât câteva minute şi la un nou atac al gaz
delor (min. 55) Szidorak pasează scurt Iui Eşanu şi 
2—0. Brădenii, care au făcut o bună impresie in 
acest joc, exploatează o fază în careul gazdelor şi 
Orbeanu reduce din scor: 2—1. Trei minute mai 
târziu Dumitreasă beneficiază din nou de o lovitură 
liberă din afara careului şi înscrie, cu concursul por
tarului brădean : 3—1. Aurul nu cedează şî, la o 
excelentă fază rapidă de âtac, Mitrică marchează 
un gol foarte frumos : 3—2. In min. 89 gazdele be
neficiază de o lovitură de la 11 m, dar portarul 
Bodeâ îşi răscumpără greşeala dinainte şi apără ' 
şutul lui Szidorak. Una peste alta, un meci frumos, 
încheiat cu victoria meritata a gazdelor,

Foarte bun arbitrajul brigăzii, Emil Mupteanu, 
CI. Suciu şi JL Precupaş (Deva).

DACIA : Dumitrescu, Ilici, Contor, Cornea, Pă- 
dureanu (’54 Firu), Asaftei, Chira (’83 Verde), Că. 
puşan (’70 Neagu), Eşanu, Diimitreasă, Szidorak

AURUL: Bodea, Gomoi, Ianc, Fiiipaş, Tânţă
reanu, Bărâşteanu (Verdeş), Poenar (’82 Adam), Vă
carii, Mihăilă, Orbeanu, Guran.

... SABIN CERBU

Avancronica fotbalistică
în etapa a 26-a din Di- 

• vizia Naţională se des-' 
făşoară câteva partide 
deosebit de atractive : la 
Iaşi are loc un „colocviu" 
studenţesc Politehnica — 
Uriiv. Craiova, Inter Si
biu trebuie să treacă un 
examen cu Dinamo tot 
aşa de important şi pen
tru oaspeţi, în timp ce 
Sportul primeşte replica 
Rapidului. De urmărit şi 
partidele A.S. Bâcău — 
F.C. Naţional, „U" Cluj' 
— Gloria Bistriţa şl F.G* 
Argeş — F.C. Braşov, ca
re ni se par mai echili
brate.

Suporterii Corvinului 
aşteaptă cu nerăbdare 
deznodământul întâlnirii 
din Divizia A, Gloria Re
şiţa — Corvinul. Aşa 
cum ne relata Vasile 
Tătar, noul preşedinte al 
clubului hunedorean, nu 
$e poate aştepta nimeni 
la o revenire spectacu
loasă peste noapte a e- 
chipeî, dar să se ştie. că 
echipa se va mobiliza

pentru a mai şterge ce
va din impresia penibilă 1 
lăsată în etapa trecută , 
la Hunedoara cu F.C. 
Maramureş. DJai ales şi 
pentru faptul că in tur 
Gloria Reşiţa a luat am
bele puncte de la Corvi- •; 
nul, învingând cu 2—1. 
Noi credem în forţa de 
revenire a  hunedoreni- 
lor şi am dori, ca din 
nou, sâ putem scrie l ş 1 
superlativ de Gabor et 1 
compani.

Duminică, suporterii 
echipei Vega, pe temă 
dreptate supăraţi pentru 
jocul de pomină cu Şoi
mii Sibiu, vor avea po
sibilitatea să vizioneze 
un meci foarte important 
pentru lideri. cu F.C. 
Drobeta Turnu Severin, 
care, în tur, sâ nu uităm, 
a administrat echipei Ve
ga un usturător 4—0. Ce 
meci va fi duminică 7 
Sperăm câ unul frumos, 
care să dea câştig gaz
delor. (S.d.j

Rezultatele în

Cupa României
în sferturile de finală ale Cupei României la 

fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: F.C. 
Naţional — Petrolul Ploieşti 4—2 • (după prelungiri 
şi lovituri de la 11 .m), Gloria Bistriţa — Farul 2—1. 
F.C. Argeş — Inter Sibiu 4—5 (după prelungiri şi 
lovituri de la 11 m). şi Dinamo — Steaua 0—1. S-au 
calificat pentru semifinale F.C. Naţional, Gloria 
Bistriţa, Inter Sibiu şi Steaua. Tragerea la sorţi va., 
avea loc luni, 18 martie a.c. (S.C.).
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O voluntară neînfricată
Foarte puţine femei fi

gurează în evidenţa Aso
ciaţiei Naţionale a Vete
ranilor de Război. In Fi
liala judeţului Hunedoara 
se află dna Ileana Doboî, 
născută Fari, care s-a în
rolat voluntar ca soră me
dicală în Spitalul de cam
panie nr. 14 al Armatei 
Române.

Provenind dintr-o fa
milie cu 8 copii, care au 
rămas orfani de tată, tâ
năra Ileana a urmat cursu
rile de Cruce Roşie. La 
scurtă vreme după termi
narea cu succes deosebit 
a cursurilor, întrucât pe 
fronturile de luptă din Ar
deal se simţea o acută ne
voie de personal sanitar, 
Ileana Fari s-a înrolat vo
luntar, fapt atestat de a- 
deverînţa nr. 78 din 2 no
iembrie 1944, eliberată de

Direcţia Spitalului de Z.I. 
Aiud şi de preşedintele Fi
lialei de Cruce Roşie Aiud.

în cadrul Spitalului de 
campanie nr. 14, în sche
ma căruia a activat până 
la sfârşitul războiului (9 
mai 1945), a avut un 
comportament profesio
nal exemplar, ctovedind 
curaj, devotament, un 
deplin şi călduros ataşa
ment faţă de ostaşii răniţi, 
pe care-i ajuta şi îi pansa 
chiar pe linia frontului. In 
cadrul spitalului, alcătuit 
din 56 de căruţe cu covil
tir,- Ileana Fari a însoţit 
Armata Română în toate 
bătăliile date pentru eli
berarea Ardealului' de 
Nord, a Ungariei şi a Ce
hoslovaciei, ajungând pâ
nă la Zvoleni şi Brno.

Devotamentul şi curajul 
său au făcut-o pe sora

medicală Ileana Fari apre
ciată şi îndrăgită de cole
ge şi colegi, precum şi de 
cadrele militare şi de os
taşi. Majoritatea acestora 
i se adresau cu apelativul 
„sora mică", pentru că 
era cea mai scundă din
tre colege.

Dna Ileana întruchipea
ză imaginea femeii vete
ran de război ce şi-a fă
cut datoria In luptaf pen
tru libertate şi pentru pa
ce, fapt pentru care, ală
turi de medaliile primite, 
îi acordăm şi noi toată 
stima şi preţuirea ce i se 
cuvine.

BIROUL FILIALEI 
HUNEDOARA A 

ASOCIAŢIEI NAŢIONALE 
A VETERANILOR DE 

RĂZBOI

Rugăminte de suflet
In primăvara anului 1995 

s-au pus bazele unei a- 
sociaţii nonprofit, la ini
ţiativa şi sub îndrumarea 
Prefecturii judeţului Hu
nedoara. Asociaţia poartă 
numele unei flori, simbol 
al gingăşiei şi frumosului, 

numindu-se LÂ VIOLETTE, 
pentru că gingaşi şi fru
moşi sunt şi cei pentru 
care s-a născut această a- 
sociaţie.

Ei sunt copii, cu suflet 
pur, ou inimi mici ce tre
sar la orice sensibilitate, 
dar cu Ochişori în care pe 
lângă Strălucirea specifi
că vârstei licăre şi o ra
ză de umbră şi durere. 
Şi toate aceste dureri in
terioare, ma i mult sau 
mai puţin exprimate îno- 
chii sau zâmbetul lor fi
rav, sunt cauzate de fap
tul că el sunt vitregiţi de 
dragostea şi căldura celor 
care le-au dat viaţă.

De aceea, această asoci
aţie cu nume delicat şi-a 
propus să le ofere micu
ţilor bucurii modeste, di
ferite daruri constând din 
dulciuri, îmbrăcăminte, ju
cării. Am spus modeste 
deoarece fondurile necesa
re provin din donaţii be
nevole ale unor oameni de 
suflet, care şi-au rupt din 
puţinul lor şi au depus 
sume de bani in contul 
Asociaţiei LA VIOLETTE, 
deschis la Banca „Dacia 
Felix“ S.A., Sucursala De
va.

Aş vrea să le mulţumesc 
în numele bucuriei din sif- 
fleţele acestor copii pen
tru raza de speranţă care 
s-a ivit în ochişorii lor 
blânzi, atunci când pri
vind darurile au realizat 
că nu sunt izolaţi la mar
ginea societăţii şi îri locul 
-ţnamel sau tatălui pe ca
re nu i-au văzut sau nu-i 
mai ţin ' minte, au venit 
rrjămici şi tătici care să 
umple golurile din inima 
lor.

O dată cu mulţumirile 
adresate acelor oameni i- 
nimoşi care au făcut do

naţii, lansez o rugăminte 
de suflet în numele aces
tor copii. Cei care pot, au 
bunăvoinţă şi cred în răs
plata faptelor bune, să 
contribuie după posibili
tăţi depunând orice sumă 
de bahi în contul nr. 
408902017J808 deschis la 
Banca „Dacia, Felix" S.A., 
Sucursala Deva sau să o 
contacteze direct pe doam
nă preşedintă a asociaţiei, 
Denisa 'Toma, la Prefectu
ră sau pe subsemnata ia 
Sucursala Băncii „Dacia 
Felix" S.A. Deva.

Am vrea ca de Sfintele 
sărbători ale învierii Dom
nului să le aducem mi
cuţilor bucuria Pe care şi 
copiii noştri o simt atunci 
când, alături de dragostea 
şi căldura părintească, pri
mesc şi un mic dar.

Vă mulţumim tuturor 
celor care veţi răspunde 
acestor rugăminţi şi vă do
rim să aveţi parte de bi
ne şi răsplată pentru ome
nia dumneavoastră.

Ec. LUCIA LUCAClU, 
vicepreşedintă a 

Asociaţiei LA VIOLETTE

CITEŞTI ŞI j 
CÂŞTIGI I ;

Dacă la PRO TV te I 
uiţi şi câştigi, nu e j 
mai puţin adevărat că |  
şi cei ce citesc ziarul » 
nostru pot obţine pre- I 
mii. Intre ei se nu- , 
mără alături de cei |  
ce-au ieşit câştigători J 
la tragerea la sorţi a » 
abonaţilor şi dna Arta 1 
Rutariu, din Deva. î 
Dna a câştigat la con- { 
cursul lansat în emi- * 
siunea dedicată Zilei I 
de 8 Martie de Deva- * 
sat Plus un premiu j 
conţinând detergenţi în * 
valoare de peste 50 j 
mii lei, oferit de umil |  
dintre sponsorii emi- * 
siunii, S.G. Impex Leo I 
SRL Deva. Atribuirea * 
premiului s-a datorat I 
faptului că citeşte pa- ;  
gina „Femina". Dar, |  
dincolo de premiu, I 
credem că atât dna j 
Ana cât şi celelalte |  
cititoare sau cititori * 
ai paginii noastre au I 
de câştigat prin in- '  
formaţiile şi sfaturile I 
pe care le cuprinde. J 
Deci, citind câştigi > 
oricum. (VJR.) I

ţiM itsu L  Im i& L
Sala „Concordia" a Ca

sei Municipale de Cul
tură Hunedoara şi-a pri
mit vizitatoarele .în ziua 
de 8 Martie cu nenumă
rate flori, in diverse nu
anţe şi culori, răsărind 
din pământ, din zăpadă 
sau aşezate in vază, in  
gingaşe buchete ori re- 
vărsăndu-se peste aces
tea. Sunt florile pe carte 
14 artişti plastici hune- 
doreni le-au creat din pe
neluri şi culori pentru 
femeile hunedorene şi 
pentru toate cele care 
doresc să-şt încânte o- 
chiul In acest fel. Adică 

vizitând „Galeria cu flori1', 
expoziţie al cărei verni
saj a avut loc vineri, t  
Ma¥Ue a.c., fi  pe care a- 
celaşi neobosit iubitor şi 
susţinător al artei, poe
tul Eugen Evu, o asemu
ia unei „adevărate gră
dini suspendate în cu
loare".

Au  „dăruit" cu gene
rozitate asemenea flori : 
Marioara Anilevschi, Ti-

beriu Balazs, Csaba Bar- 
tok, Cornel Burlacu, Mi- 
hai Codrea, Tiberiu Fa- 
zakaş, Daniela Florescu 
Csiri, Lucia Mărginean, 
Constantin Doru Petres- 
cu, Dan Vifor Pichiu, Ră
dică Szallcay, Zoltan 
Szălkay, Victor Var
ga, Monica Voinea şi 
Francisc Csiri. „Tehnici
le diverse şi abordarea 
personală a tematicii — 
atât de intens tratată in 
pictura universală — se 
armonizează fericit, în
tregul şi componentele 
sale oferind vizitatorului 
posibilitatea trăirii unor 
clipe de autentică emo
ţie estetică", sintetizează 
pictorul %Dan Vifor Pi
chiu.

Intr-un asemenea decor, 
poetelc Paulina Popa şi 
Mariana Pândaru au ve
nit la această sărbătoare 
cu cele mai recente vo
lume de versuri — >rAură 
amară" şi respectiv f e 
rigi înzăpezite", apărute 
sub egida generoasă a

Editurii „Helicon" din Ti
mişoara. Despre semnifica
ţia acestui moment le-am 
lăsat pe distinsele noastre 
poete să vorbească:

PAULINA POPA: >rA- 
lături de aceste flori din 
expoziţie am vrut să a- 
duc şi eu florile mele de 
cuvinte, de gând. Iar în 
această primăvară tutu
ror femeilor le doresc 
multe flori. Dacă sunt 
multe flori, atunci viaţa 
nu poate fi decât fru
moasă“.

MARIANA PANDARU: 
,,E nemaipomenit să-ţi 
lansezi o carte sub sem
nul florilor, chiar dacă 
afară tncă mai ciupeşte 
colţul gerului, în  această 
sală a fost creată o at
mosferă de primăvară. 
Tuturor femeilor le do
resc din toată inima mea, 
sănătate şi puterea de a 
mai avea in suflet un 
strop de senin in această 
grea povară a vieţii de 
zi cu zi".

GEORGETA BIRLA

i 
) 
\

, tde i
ît» 7

.Tânăra din imagine lucrează ia Centrul de calificare, pecaHfîenre şi Per 
fecţionare a şomerilor Deva, din cadrul Direcţiei Muncii şi Protecţiei Soci
ale Hunedoara — Deva. Foto :
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m â i n i l e  m a m e i
Mâinile Mamei se e- 

dihnesc In poala ei ca 
două păsări albe şi obo
site. V'

Aceste mâini care au 
spălat şi înălbit scutece 
şi haine, au făcut mân
care şi au aprins focul, 
au cusut, au şters praful, 
au cărat bagaje, au mân
gâiat creştetul blând âl 
copilului, au îmbrăţişat şi 
au şters lacrimi. Au se
mănat şi au cules grâu 
şi morcovi şi mere. Mâi

nile calde şi blânde, ce 
au îngrijit pe toţi cei bol
navi ai casei. Mâini 
care au fluturat albe 
pe un peron de gară şl

mâini ce au încălzit pi
cioarele degerate ale celor 
mici veniţi de la săniuş. 
Mâinile Mamei oare au 
scris scrisori, au pus

comprese pe frunţile fier
binţi şi au frământat 
pâinea cea de toate zi- 
lele.

Mâinile Mamei pre
zente mereu acolo unde 
a fost nevoie de ajutor.

Aceste mâini calde cu 
palmele bătătorite de 
muncă şi pielea zbâr- 
cindu-se încet, sunt mâi
nile Mamei mele şi ale tu
turor Mamelor din lume.

Sărut mâinile calde şi 
blânde ale Mamei.

INA DELEANU 
—*—*—*—*—*— #—#—•—

•  * • * • * • •  * • • • *  •  • •  • •

Dna Ana Nistor răspun- 
de de multă vreme de 
activitatea Complexului „U- 
nion“ din Hunedoara, a- 
vând în comerţ 25 de ani 
de experienţă. S-a adaptat 
„din mers” actualelor con
diţii concurenţiale, spre a 
supravieţui. Şi a reuşit. 
Prin realizarea unui con. 
tract de asociere cu o fir
mă din Oradea, au fost 
dotate cu aparatură — de 
bingo şi biliard — două 
foste spaţii de depozitare, 
funcţionarea cărora aduce 
în prezent un venit fru
mos societăţii de care a- 
parţine complexul.

Am găsit-o pe dna Nis
tor pregătind, în bucătă
rie, foile de varză pentru

sarmale, alături de cole
gele din acest comparti
ment. „Pe lângă obişnuita 
activitate de pregătire şi

—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*

S T A T O R N IC IE
punere în vânzare a felu
rilor de mâncare, aici se 
organizează — ne spunea 
— nunţi, botezuri şi alte 
mese festive. Deocamdată 
suntem în post. dar din 
luna mai se vor relua".

Ge s-a mal făcut pentru 
eficientizarea activităţii la 
„Union"? S-a construit .o 
centrală termică proprie, 
pe gaz, ceea ce scuteşte 
unitatea de mari cheltu
ieli, s-a înlocuit complet 
vechiul acoperiş, pentru a 
fi stopaite infiltraţiile şi a 
se asigura condiţii optime 
de servire.

în realizările de ansam
blu ale S.@. „Gorvinul" 
S.A., complexul „Union” 
are un aport substanţial. 
Dincolo de rigiditatea ci
frelor, se află iniţiativa, 
hărnicia, simţul gospodă
resc ale unei femei — dna 
Ana.

ESTERASÎNA

Cu&etâ’U
— Două puteri sunt în lume mai mari decât 

toate: Dumnezeu in cer şi mama pe pământ.
— Un om e aşa cum vrea Dumnezeu şi cum îl 

creşte mama care l-a făcut.
G.G. LONGINESCU

—, Puţini te iubesc ca tatăl — nimeni nu te iu
beşte ca mama I

PROVERB INDIAN
— Multe minuni sunt în univers, dar capodope

ra creaţiunii este inima de mamă.
BERSOT

— Inima de mamă e singurul loc unde vă pu
teţi refugia chiar când părul vă e cărunt.

ADALBERT STIFT
— Mâna mamei chiar când bate, e moale !

PROVERB CEH
— Binecuvântarea mamei n.o îneacă nici apa şi 

n.o arde nici focul.
N. lORGA

— Bunătatea iatălui c mai înaltă ca muntele; 
bunătatea mamei e mai adâncă decât oceanul.

PROVERB JAPONEZ

Selectate de 
prof. PETRU ARDEU

•  • » •  • •  *
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Chiar dacă se mai în
tâmplă uneori ca un pre
conizat spectacol de tea
tru să fie anulat in cele 
din urmă diri cauza bi
letelor nevândute (cum 
s-a-ntămplat anul trecut 
la Deva cu teatrul dra
matic „I.D. Sirbu" din 
Petroşani), pe măsură ce 
un asemenea moment 
•(respectiv prezentarea u- 
nel piese de teatru) de
vine din ce în ce mai 
rar, nu greşim dacă spu
nem că sentimentul ca
re totuşi persistă este 
dorul de teatru.

Sentimentul este cu a- 
tăt mai puternic şi de
vine dominant atunci 
când revii intr-un astfel 
de oraş, după ce paşii 
te-au purtat pe străzi bu- 
cureştene, unde privirea 
nu înceta să se lumine- 
Ze atunci când avea în 
faţă un anume, fel de a- 
fişC. Din acelea pa care 
citindu-le. cu greu te pu
teai abţine de a nu ceda 
primului impuls şi de a 
pătrunde acolo unde, timp 

. de câteva zeci de minu
te, viaţa se concentra în 
jurul, scenei. Notarra, 
Levant, Bulandra, Odeon 
şi tot atâtea spectacole 
s- unele în premieră, 
majoritatea după autori 
celebri, piese din drama
turgia clasică sau din cea 
contemporană, străină sau 
românească, cu actori mai

mult ori mai puţin cu
noscuţi, Totuşi, rezişti 
tentaţiei şi mergi mai de
parte — nu de alta, dar 
dacă tot e vorba de un 
aşa răsfăţ, îndrăzneşti să 
speri că la următorul 
teatru te-ai putea întâl
ni chiar cu una din pie
sele tale preferate. Aşa 
că treci şi pe la Teatrul 
de operetă „Ion Dacian’

Caragiale" din Capitală.
- Decorul de pe scenă 
înfăţişează o cabană de 
odihnă aşezată pe un pe
tic de pământ din Băl
ţile Dunării, o oază a vi
sării, a vrajei şi iubirii, 
care de-a lungul a două 
nopţi — una a Sânzie- 
nelor şi cealaltă a Anului 
Nou — va găzdui întâm
plări cutremurătoare ţe-

DORUL DE TEATRU
apoi, imediat, la Naţio
nal, care îţi Oferă în du- 
pă-amiaza aceleiaşi zile. 
două spectacole : un ren- 
dez-vous' cu actriţa Ră
dică Popeşcu-Biţănescu, în 
timp ce în Sala .mare de
corul este pregătit pentru 
spectacolul cu piesa p a 
iaţa ' soseşte la timpu, de 
Făhuş Neagu, în  regia 
lui George Moţăi. Rămâi 
câteva clipe pe loc, ca
uţi să-ţi aminteşti de când 
n-ai mai citit un Făhuş 
Neagu..’. Memoria te-aju- 
tă să îţi dai seama că a 
trecut ceva timp de-a- 
tunci, mai arunci o pri
vire peste afiş, te uiţi şi 
la ceas, şi nehotărârea ia 
sfârşit: peste puţină vre
me vei păşi pentru pri
ma oară în Sala mare a 
Teatrului Naţional „I.L.

sute parcă tocmai din 
mrejele iubirii şi capca
nele vrajei, din necunos
cut. Şi în mijlocul aces
tor întâmplări .— ei, ac
torii, care suprapun pro
priei vieţi pe cea a per
sonajelor lor, oferindu-ţi 
ţie, spectatoruluiposibi
litatea de a te plasa in
tr-un alt univers decât 
cel real şi cel prezent; 
actorii despre care ma
rele Shakespeare spunea 
(in „Hamlet’) că „sunt 
cronica vie şi prescurta
tă a vrem urilorAceiaşi, 
şi totuşi altfel decât pe 
micul ecran; ii urmăreşti 
in . liniştea netulburată a 
sălii şi apoi îi răsplăteşti 
cu aplauzele tale pe Ce- 
zara. Dafihescu, Constan
tin Dinulescu, Mihaii Ni- 
culcscu, Alexandru Geor-

gescu ş m . Şi, în acest 
timp, iţi vin în minte 
cuvintele autorului Fănuş 
Neagu: „In piesa aceas
ta, peste geamurile că
reia atârnă sănzienele ro
şii, albe şi galbene din 
noaptea cea mai plină de 
comori o verii, precum şi 
clopoţeii vântului din 
săptămâna colindelor de 
Crăciun,, umblă, asemeni 
unui pui de cerb ameţit 
de iubire şi cu botul 
strâns adunat în inelele 
morţii, sentimentul că 
viaţa e un tapaj de cu
loare albastră. Cine pier
de? Cine câştigă? Ni- 
merd nu ştte...“.

Şi cum să nu vibrezi, 
şi cum să uiţi, şi cum să 
nu-ţi doreşti să revii in
tr-un asemenea loc, pen
tru a putea răspunde în 
cele din urmă întrebă
rilor nerostite pe care 
scena şi actorii ei, piesa 
şi personajele sale, lf 
nasc şi le aduc în min
tea ta ? Pentru a pătrun
de într-o lume în care 
povestea fiecărei vieţi e 
plină de nuanţe, de înţe
lesuri şi subînţelesuri din 

. care freamătul existen
ţei umane răzbate prin 
cuvinte, ■■ gesturi şi me
tafore...

Şi cum să nu-ţi fie dor 
să te (re)întălneşti cu 
toate acestea?...

GEORGETA BÎRLA

„Mă încântă diversitatea 
tematică, rigoarea şi •  
nobilă fervoare intelectu
ală dovedite în paginile 
revistei „Excelsior". Iată o 
publicaţie cu care mă pot 
mândri In faţa colegilor şi 
confraţilor mei din Occi
dent". Aceste cuvinte, â-f 
parţinând prof. univ. dr. 
doc. Nicolae Balotă, ar pu
tea prefaţa şi nr. 9 al re
vistei clujene „Excelsior*. 
După editorialul consa
crat... „numeomaniei", ur
mează superba tabletă a 
Anei Blandiana — „In 
programa şcolară". Rubri
ca „Limba română — par
tea noastră de cer" este 
susţinută de prof. univ. dr. 
G. Gruiţâ, prof. univ. dr.

EXCELSIOR*99
Theodor Hristea, conf. univ. 
dr. Ştefan Hazy, prof. Fio- 
rica Mihali-Filip, Gh. Mo. 
ga şl I. Radu-Nandra.

La rubrica intitulată 
„Concursuri, examene" se 
publică subiectele, baremul 
de corectare şl de notare, 
precum şi soluţiile probei de__ 
limba română la concur
sul de admitere în clasa a 
IX-a de liceu, la Concur
sul naţional „M. Eminescu", 
precum şi subiectele date 
la bacalaureat. Secţiunea 
se încheie cu un concurs 
unic în publicistica româ- 

<*

nească — Ochii lui Argus
(care constă in descoperi
rea unor greşeli, de orice 
natură, in paginile revis
tei „Excelsior").

Partea literară este re
prezentată de trei co
mentarii literare (Dorinţ®, 
Libertatea de a trage cu 
puşca şi Oaspeţii primăve
rii), semnate de p ro t univ. 
dr. Elena Dragoş, prof. J. 
Flueraş şi prof. G. Vasile. 
Tot aici adăugăm medali
onul dedicat poetului Ion 
Fetrovai şi versurile sem
nate de opt elevi din di
verse localităţi ale ţării.

Pentru diriginţi, revista 
publică, sub genericul 
„Ştiţi să redactaţi o scri
soare?", 25 de norme obli
gatorii pentru redactarea 
unei scrisori,, ilustrând re
gulile cu scrisori semna
te de I. Creangă, M. Emi
nescu, P. Andrei, F.D. 
Roosevelt şi T. Muşatescu. 
Cu mare interes se citeş
te conferinţa prof. N. Ba
lotă — Omagiu dascălilor 
mei, precum şi secţiunea 
dedicată lud Aton Gotruş 
(poeme antologice, eseuri, 
scrisori, fotografii, facsi
mile, multe dintre acestea 
fiind inedite).

Prof. L  VALEAN

0  neuitată seară  
muzică italiană

Spectatorii prezenţi sâmbătă seara (9 martie a.c.), 
în sala mare a C-asei de Cultură din Deva s-au putuă 
considera cu'-adevărat privilegiaţi, prin ceea ce orches
tra de cameră „Camerata Romanica1- a Filarmonicii 
„Transilvania" din Cluj-Napoca a oferit cu generozitate 
auditoriului devean: un reuşit concert de muzică italiană, 
avându-1 la pupitrul dirijoral pe Vito Clemente din: 
Italia, iar ca solistă pe violonista Dana Capătă. In or
ganizarea Inspectoratului pentru Cultură al judeţului 
Hunedoara şi cu sprijinul Prefecturii judeţene şi al Ş&p 
ceului de Artă din Deva, prezenţa filarmonicii clujene 
la Deva (şl ulterior la Hunedoara) se înscrie în aceeaşi 
bună colaborare existentă între cele două oraşe în plâk 
cultural. . .

Avându-i ca prezentatori pe dna prof. Ana Fodor, 
de la Liceul de Artă, şi pe compozitorul Dan Voiculesca 
de la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, concertul 
a cuprins lucrări muzicale ale compozitorilor italieni 
Bettinelli, Respighi şi Vivaldi. Cele două invenţitinl 
pentru orchestră de coarde ale lui Bettineili şi Suita m 
IlI-a de arii şi dansuri vechi (prelucrate intr-un limba§ 
muzical modern), de Respighi, cu alternanţe de ritm uri 
cu expresivitatea şi rafinamentul specifice muzicii ita
liene, au precedat momentul cel mai aşteptat al serii. 
Este vorba de cele patru concerte pentru vioară şi 0 0 » 
chestră de cameră, binecunoscute ale lui Vivaldi — „AnOj 
timpurile", care ne-au purtat pe rând, cu inconfuncja- 
bile accente muzicale, printre ciripiturile şi miresmele: 
proaspete ale primăverii, prin căldura şi toropeala veţ-ii, 
urmate de încărcătura roadelor şi a ploilor de toamnă;, 
apoi de căderile fulgilor de nea în albul senin al ierni].

Binemeritate au fost astfel aplauzele îndelungate al#  
publicului devean pentru aceste clipe de încântare, clă- 
ruite de orchestra „Camerata Romanica", care a lua» 
fiinţă în 1990, cântând de-atunci cu mult succes atât î s  
diferite centre culturale din ţară, dar şi în Italia, Belgia* 
Elveţia şi Germania. V ■ o g

GEORGETA BIRLA > !
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In reţeâtia „Bibliofor", fiind totodată încunună# j

* din lucrările apărute la cu Marele Premiu al A- j 
J Editura Fundaţiei Cultu- cademiei franceze. - 4 WŞ :
I rale Române Bucureşti, lei.
* menţionăm : Vasile Alee- Dintre cărţile apărute»
■ţ sandii „Balta Albă" (pro- la Editura „Humanitas"’ 1

* ze), volum îngrijit şi pre- enumerăm: Lucian Bla» ( 
i  zentat de Z. Omea, 2 300 ga „Operă poetică", Q P  , 
T le i ; Tudor Arghezi „In- Vânt înainte de Eu#pR
* tre două nopţi". Antolo- Simion, prefaţă de Geer- * 
f :  gie şi prefaţă de Ion Si- ge Gană. Ediţie îngrijii# |
* m u ţ; I.L. Caragiale „Mo- de George Gană şi pc£)$> ţ
i  mente". Selecţia şi stu- Blaga; Irvin D.' Yaloflfll , 
J diul introductiv de Ga- „Plânsul lui Nietzsche- J 
( briei Dimisianu, 2 800 le i ; roman, traducere de Ltt- 1 

1 Al. Odobescu „Scrieri a- suia Schldu ; Arthtw l 
4 lese". Ediţie îngrijită Şi Koestler „Lunaticii". E-fi 
j  note de Corina Popescu, voluţia concepţiei despre L 
J 7 5(50 le i ; Franz.Olivier Univers de ia Pitagoţa r  
l Ghiesbert „Nesuferitul". Ia Newton. Traducere ş i r  
■ţ Traducere de Roxana' ouvânt înainte de Gheor- ţţ 
- Călinescu. Romanul a ghe Stratan Si

VLADIMIR POP * 
MARCANU

+ * *—■* — *■

1 cunoscut un mare succes 
|  de critică şi de public,

Fostul ideolog al Par
tidului Comunist din pe
rioada tot mai accentu
atului său declin culmi
nând cu autodistrugerea, 
revine pe scena literatu
rii, de această dată po
litice, cu o nouă carte ; 
„Eiclipsă în cetatea soa
relui". Titlul nu este o 
găselniţă metaforică, ci 
reflectarea unei adânc 
înrădăcinate „politici ‘în
ţelepte" (a partidului, fa
limentar şi falimentat), 
în conştiinţa ideologului- 
strateg care măi crede, 
şi acum< că decembrie 
'89 a fost doar un acci
dent în complexul, com
plicatul şi diabolicul an
grenaj al „înaintării Ro
mâniei spre noi culmi" 
ş.a.m.d. Insă, dincolo de 
titlul aproape ostentativ, 
autorul, ca bun analist 
politic ce-a fost, scoate 
la lumină' o parte din 
tarele unui aparat soci-

N OTE DE LECTU RA

Dumitru Popescu „Eclipsă în cetatea soarelui*
al-politic şi administra
tiv care a opresat o ju
mătate de veac poporul 
român.. Cartea, din acest 
punct dc vedere, nu este 
decât o tardivă îneunoş- 
tinţare, ba chiar o ten
tativă de disculpare prin 
decupaj, a celor care în 
spatele aberantei lozinci 
de MULTILATERALITA. 
TE a cetăţeanului român, 
l-au dopat consistent cu 
dogma UNITERALITA- 
ŢII conform căreia aces
ta nu avea voie să gân-, 
dească şi, mai ales, să 
acţioneze decât în litera 
şi spiritul liniei partidului 
unic. Din multe pagini se 
desprinde ideea că Du
mitru Popescu, firesc, nu

a fost deloc străin de ce
lebrele „indicaţii preţi
oase", dimpotrivă bănu
iala că el ştia cam totul, 
ideologic vorbind, devi
ne certitudine printr-o 
simplă şi neîntâmplătoa
re asociere cu sintagma- 
nume Dumitru Popescu- 
DUMNEZEU de dureroa
să rezonanţă în sufletul 
multora dintre noi. Şi,- 
totuşi, cartea se citeşte 
cu interes, şi pentru că 
este bine scrisă, dar şi 
pentru că ne (re)aduce 
în minte lucruri şi în
tâmplări, situaţii şi mo
mente ante-decembriste 
care ne mai luminează 
mintea faţă de un comu
nism care „ a făcut gre

şeala de a ieşi cu totul 
din istorie, de a să in. 
spira din aşa-zisele epoci 
de aur ale începutului, 
şi de a le ridica pe spi
rale într-un Eden întoc
mit după norme arbitra
re dar declarate ale şti
inţei" (Triumfalismul e- 
şuat, pag. 168). Şi încă o 
m o s t r ă  oglindind o 
realitate pentru mulţi 
bine cunoscută: „Che
maţi la „cadre" (cei 
care urmau să facă 
parte din aparatul de 
partid, n. DII), de către 
activişti chiar mai prost 
pregătiţi decât ei, li se > 
spunea ritos că partidul, 
sistemul, ţara au nevoie 
urgentă şi imperioasă de

ei, că prin oi'igine socia
lă şi apartenenţă de cla
să ei au obligaţia să răs
pundă chemării şi că stă 
în puterea lor să dove
dească lumii adevărul 
doctrinar fundamental câ 
proletarii pot conduce 
societatea mai bine de
cât burghezia şi împotri
va burgheziei. Unii se 
speriau, se bâlbâiau, dă
deau din colţ în colţ, în
cercau să se fofileze, dar 
nu le mergea. Cadriştii 
îi ţineau în cleşte, îi lă
mureau până când îi ză
păceau de cap şi-apoi îi 
aruncau în ditamai la
cul ca să înveţe să înoate 
singuri" (Complexul aro
ganţei, pag. 247), Iată că

pătura conducătoare, prin 
exponentul său ideologic, 
ştia cum stau lucrurile 
doar că, din cu totul al
te motive decât ’ bietul 
proletar, semnase pactul 
cu diavolul.

„Eclipsă..." este cartea 
care, aşa cum consideră 
şi Ion Cristoiu. „ne invi
tă să aruncăm o privire 
asupra unei lumi până 
la care curiozitatea cetă
ţeanului de rând nu pu
tea ajunge : lumea lide
rilor comunişti. Dând 
seama de aceste momen
te şi personalitâii. Dumi
tru  Popescu este prima 
memorie mat 1 â'.ârii ca
re se lasă exploatată pen
tru a dezvălui generaţii
lor de azi enigmele - .lu
mii comuniste. Suficient 
argument pentru a'-i 
considera cartea un eve
nim ent editorial". ,

Intr-adevăr.
'■..S.DUMITRU HURUBAv

ierna
.Anul VIU «  Nx. 1594 Vineri, 15 martie 1999
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LUNI, «8 MARTIE

* T  B I . . ;

13M  Actualităţi; 13,10 TVR laşi; 14,90 
* V « £ ta j-N .; «M» TVB timişoara; 1649 
AChtoUtăţi; 1MB m  luai pftni tuni; 1645 
«u«4sm ţi «ţrafatrism; 1 5 Km. Ia lb. 

! m m Atată! «-35 Aveatarlle şerifilor ga-

.«P*rt: Iv» 
catar; *8as

....._____ i şerifilor „
as Atlas; 1940 Fata şt 
Actualităţi, meteo, tete* 
atch (s); 21,45 Transfo- 
i liric: „Povestirile tui 
Actualităţi; 233# Tes
le hfi Hoffmann*; 0,20

*  V B t

---- ,i; 13,10 Politica intre 1-
•e tf  şl real; 13,4» Drumul spre Avonloa 

1M b Confluenţe (r); 15,00 Peria 
«  (s/r); i <M3 Filmele săptămânii; 
Uratitoţtt inimoşi (d.a.); 1M0 Ba* 

jrea (*); I7jOS Măseaua de minte; 
Iubiri amâgito?? (s): 1840 tn  faţa 

3VS.i 8949 fttte  rituale; 20,30 Tribuna 
eaucanfemriştitor; 21,00 TVM Mesager; 
M J»  Sfinx C«); *249 Santa Barbara 0); 
8245 Repriza a treia; 040 Muzica e via-

U B O  TV

740 Ora 7, bună dimineaţa !; 9,00 Cap- 
ipana timpului (s/r); 9,45 Sport la minut; 
1040 Paradise Beach (s/r); 10,30 Body 
fleat (f/r); 12,30 Prindeţi-1 pe Smart! (s/r); 
il/W  Oameni In toată firea (s/r); 13,30 
povara adevărului (s/r); 14,30 Verdict; 
crim ă! (s/r); 15,30 Fotbal. Rezumat An
glia; 16,30 Paradise Beach (s); 17,00 Po
vestiri din Bucureşti; 17,30 Capcana tim
pului (s); 1845 Fol bal. Rezumat Spania; 
18,45 Sport la minut; 19,00 Oameni în 
toată firea (s); 19,25 Ştirile Pro TV; 1955 

- lOunr o vorbă să-ţi mai spun...; 20,00 Co- 
«niM Borne (dramă SllA '70); 2140 $ti- 
«ile Pro TV; 22,00 M.A.S.II. (s); 22,30 Pm- 
•cosul etapei; 0,00- Ştirile Pro TV; 0,05 

la minut,

m a r ţ i, 19 Ma r t ie

T V B  l

740 TVM. Teiematinal; 8,30 La prima 
•rit; M o Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
Străine; 11,05 Noaptea saltimbancilor (f/r); 
1256 O .a.; 1340 Muzica pentru toţi; 143» 
Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 15,00 TVR 
Chij-N.; 15,40 Actualităţi; 15,50 Fii tu 
tiwmţll; $648 Convieţuiri; 1740 Aventu
rile şerifilor galactici (d.a.); 17,35 Caşuri 
şi necazuri în dragoste; 1850 Viaţa par
tidelor parlamentare; 18,55 Medicina pen. 
tru toţi; 19,25 Taman (s); 20,00 Actuali
tăţi, meteo, tetesport; 20,50 Gaiiy, Gaiiy 
VU SUA ’69); 223» Reflector; 2340 Actu
alităţi; 23,45 înregistrări ’96 (em. muzi
cală); 0,10 Gong; 0,40 Magazinul Notelor

»  V B A '

740 La prima orii; 9,2o Ora de muzici; 
10,05 Mozaic; 1140 D.a.; 12,00 Teatru W i
14.00 Actualităţi; 14,10 SerialuL Seriale
lor; 1445 LimW străine (r); 15,55 Ursu
leţii inimoşi | d . a 16,20 D otebiatta ţs)i 
1745 23 de milioane (I); 17,45 Iubiri a- 
măgitoare (s); 1840 23 de miiioaoe OQj
20.00 Cu cărţile Pe faţă; 21,00 TVM Me
sager; 2140 Intre da şi nu; 22,00 Credo; 
» 4 S  îngropaţi de vii {thrlller SUA *89).

P R O  TV

%M  Ora 7. bună dimineaţa!; 9,00 Cap
cana timpului (s/r); 9,43 Sport (a minut; 
1040 Paradise Beach fi); 1049 Corning 
Home (f/r); 12.25 Box profesionist; 1235 
Ştirile Pro TV; 13,90 Oameni in toată fi- 

(s/r); 1349 Procesul etapei (r); 1949 
Bem* (S); 174» MAA.H. (s/r); 

1740 Capcana timpului (s); 18,15 Fotbal.
luadesliga; 18,45 Sport la  mi- 

19,99 Oameni In toată firea ti); 
1945 Ştirile Pro TV; 1943 Bear *  vorbă 
Sâ-ţt mai spun...; 20,09 Spitalul de 
ţă ti): 21,00 Pichet Fences (s); 214 
rile Pro TV; 2249 M.A.S.H. (s); 
Deşteaptâ-te, rom ânei (talkshovv);
Sport la minut; 049 Fotbal. 
Bundesliga; 240 Mutică.

MIERCURI, 20 MARTIE

«  V B l

749 TVM. TetemaUnat; 8,30 La prima 
oră; 940 Santa Barbara (s/r); 10,05 Moda 
pe meridiane (do); 1945 Videocaseta mu
zicală; 10,50 Videolexicon; 114» Iubiri a- 
măgitoare (r); 12,49 D.a.; 13,10 Muzica 
pentru toţi; 14.05 TVR iaşi; 1545 TVR 
Ciuj-N.; 16,55 înregistrări *96; 1749 «ele- 
siast *96; 17,55 De la lume adunate», 1845 
Aventurile şerifilor galactici (d.a,); 1845 
Sensul schimbării; 1945 Fala şi băieţii ti):
20.00 Actualităţi, meteo, tetesport; 2040 
Jalna (s); 21,45 Noi frontiere (r); 2245 
Totul despre mutică; 2245 Actualităţi; 
23,15 Confluenţe; 23,45 P,S.: Te Iubesc 
(s); 0,35 întâlnirea de la miezul nopţii.

T V R  2

7.00 La prima oră; 9,20 Muzica pentru 
toţi; 10,05 Magazin-satelit; 11,30 D.a.; 12,00 
Film (r); 14,00 Fraţii (s)î 1445 Gongl (r); 
15,25 De lingna latina; 1545 Ursuleţii i- 
nimoşi (d.a.); 16,20 Dedublarea (s); 17,05 
Natura 2000; 17,45 Iubiri amăgitoare <s);
18.30 Em. în lb. maghiară; 20,80 Pro Me
moria; 20,3o Turist-Club; 21,00 TVM Me
sager; 21,30 Tradiţii; 2240 Santa Barba
ra (s); 22,45 Un secol de cinema; 23,15 
Jazz-fan; 0,15 Bătălii aeriene.

P R t i  TV

7.00 Ora 7, bană dimineaţa î; 946 Cap
cana timpului (s/r); 9,45 Sport la minut; 
1046 Paradise Beach (s/r); 104» Spitalul 
de urgenţă ti/*1); 1140 Secrete de fami
lie ti/r); 1240 Sport; 13,90 Oameni In toa
tă  firea (s/r); 1340 Sport; 14,99 Fotbal. 
Divizia Naţională (d); 15,45 Baschet NBA;
16.30 Paradise Beach (s); 17,09 M.AJ5.H. 
(s/r); 17,30 Capcana timpului (s); 18,15 
Schi. Magazin; 19,00 Oameni fn toată fi
rea (s); 19,30 ştirile Pro TV; 20,00 Rever
sul medaliei (î. .SUA *78); 2240 MAJS.H. 
(s); 22,30 Lege şi ordine (s); 23,30 Poveşti 
adevărate; 0,05 Sport la minut; 0.30 Fot-’ 
bal. Rezumat Anglia; 140 Fotbal, Rezu
mat Spania; 1,30 Muzică.

JOI, 21

I V S  |

749 TVM. Telematinal; 849 La prima 
jbrâ; 949 Santa Barbara fir); 1845 Limbi 
străine; 11,05 iubiri M ăgitoare (s/r); 12,4o 
fta-i 14.10 1901 audiţii; 1440 Actualităţi; 
14.10 TVR Iaşi <* TVR CIuJ - N T K  
Tradiţii; 1649 Actualităţi; 18,19 Cuvinte 
potrivite; 1645 Magazin social; 1745 A- 
venturiie şerifilor galactici (dai.); 17,50 
Viaţa partidelor pariaatentare; 18.15 Tra- 

"  Loto 5/40 ă  multiplă Expres; ^ 
leninist; 19,19 Tânărul Indiana 

ti)î 29,99 Actualităţi, meteo, tetesport; 
2940 Nard şl Sud ti); 2MS Reflecţii ru
tiere; 22,00 Studioul economic; *240

* a * a * a * a » a » a * a * a * a * a
• a

Dedublarea (s): 17,05 Butea btve 
17,45 Oameni care *u fost...; 1845 
amăgitoare (s); 1940 Concertul 
Naţionala Radio; 21,90 TVM Me 
Myporion; 22,45 Din viaţa ron 
Santa Barbara ti): *49  Bucuriile

porien; 2340 Actualităţi; o,95 FoMm *  (s), 

T V B  8

7,09 La Mima ară; 94o Muzica pentru 
toţi; 19,93 Mag. de călătorii şi descoperiri; 
1040 Varietăţi internaţionale; 1145 Dd>.; 
12,05 Curcubeu; 13,05 TM.i Te *

1449
(r« 15,55 ____ ______

Ci-a.); 1540 Bedubterea ti): 17.09 Ceafiil 
de la ora 5; 1940 Em. la  lb, germană; 
20,90 Aniversări; 20,30 Enigma (es); 21,0» 
TVM Mesager; 2149 Filmoteca de aur;

S2

adia *55); 
show.

tul unei nopţi de vară (co. 
2245 Stadion; 946 Jazz 1ative

F B O  TV

740 Ora 7, bună dimineaţa!; 9,00 Cap
cana timpului (s/r); 9,45 Sport la minut; 
10,09 Paradise Beach (r); 1940 Reversul 
medaliei (f/r); 1240 Fotbal. Bundesliga 
Top Gol; 13,00 Oameni in toată firea (s/r);
13.30 Lege şt Ordine ti/r); M49 Poveşti 
adevărate (r); 1540 Baschet NBA Actton;
15.30 Beverly IlilU ti/r); 1*4» Paradise 
Beach ti); 1740 M.A^,H. (s/r); 1740 Cap
cana timpului ti): 1845 Sport Magazin;
19.00 Oameni în toată firea (s); 1945 Şti
rile Pro TV; 19,55 Doar o vorbă să-ţi mai 
spun»; 20,00 Sixteen Candles (co. SUA 
*84); 2240 M.AŞ.H. (s); 22,30 Cracfcer ti);
23.30 Rătăciţi în tranziţie (taifcshOW); 040 
Ştirile Pro TV; 945 Sport la minut; 0,30 
Kobocop (s); 140 Box profesionist

VINERI. 22 MARTIE

■ : T V R 1

7,00 TVM. Telematinal; 9g30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 1048 Limbi 
străine; 11,20 MTV Greatest Hits; 11,50 
Iubiri amăgitoare (s/r); 12,40 Lumea o- 
perel; 1340 TVR Iaşii 14,15 TVR Ctuj-N.;
15.00 pompierii vă informează!; 15^0 Din 
lumea afacerilor; 15,50 Actualităţi; 1840 
Ieşirea din cerc; 16,30 Em. în U>. germană; 
1740 Pro Patria; 18,30 Viaţa partidelor 
parlamentare; 19,05 Edera (s); 2049 Ac
tualităţi, meteo, tetesport; 2949 Tezaur 
folcloric; 2145 Corp delict (f, SUA *88); 
23,05 Actualităţi; 2340 MTV. Eoro T®p 
29; 0,29 Amintirea ( t  Anglia *87).

T  V R 2

740 La prima oră; 9,2o Muzica pentru 
toţi; 10,95 Caleidoscop; U 49 Da ; 12,00 
TVR Iaşi; 12,30 TVR Cluj-N.; 13,00 TVR 
Timişoara; 1340 Limbi străine (r);‘r ll,00 
Cafeneaua literară; 15,2o Convieţuiri; 16,2o

P R O  TV

740 Ora 7, bună dimineaţa I; 9,00 Cap
cana timpului ($/r); 9,45 Sport fit minut; 
10.00 Paradise Beai* (s/r): W40  Sixteeu 
Candles (f/r); 124$ Motor Sport Magarin) 
$3,09 Oameni In toată firea (s/r); 1349 
Cracker (s/r): 1440 Rătăciţi ta  tranzi
ţie (r); 15,09 Lumea rugby-uluU $84» Pa
radise Beach pr): 1749 M.AJS.H,
1740 Capcana timpului (s); 18,15 
t» p  ti): 1949 Oameni tn toată f k „  
1945 Ş tirile Pro TV; 2949 Dmarale 
ti); 2140 Tombstono (w. SUA Ti); 2349 
Aventuri în Casa Marţii (s); gyof Sport
la minut; 940 Erotica (s); $49 Mare A- 
mertcan Graffitti (dramă SUA *79); 3,39 

; NBA pi); 440 Reluări.

SAMB lTA, 23 MARTIE

T V B  |

7,00 La prima oră; 849 Şapte note fer. 
mecate; 9,5o Drumul spre 'Avunlea (s); 
■0,40 La mulţi ani, maestre Ştefan Gheor» 
ghiu 7; $1,25 Pas cu pas; 12,99 FotbaL DU.: 
Politehnica Timişoara — Dinamo Bucu
reşti (d); 14,00 dualităţi; 1*19 Tranzit 
164; 19,15 Teleendciopedia; 2040 Actua
lităţi; 20,5o Caracatiţa ti); 2249 CM. de 
patinai artistic; 23,30 Actualităţi; 23,45 
Teiedivertisment; 9,35 Dans Ia noapte.

T V B 8

7.00 întâlnirea de sâmbătă; 1*40 MTV. 
Dâsco Dance; 1340 TVR Timişoara; 1348 
Est Meridian Magazin; 1545 Ursuleţii 1- 
ntmoşi (d.a,); 16,20 Dedublarea (g); 17,05 
Itinerare spirituale; 17,30 Serata muzica
lă TV; 2040 Pariaţi pe campion U 21,00 
TVM. Mesager; 2149 Planeta Cinema; 
2240 Săptămâna sportivă; 2240 Santa 
Barbara (s); ̂ 23,15 Alfa şi Omega; 9,15 
Unora le place Jazz-ul clasic!

DUMINICA, 24 MARTIE 

T V R 1

8.00 Bună dimineaţa J; 10,60 Arobella 
revine (S); 10,30 Lumină din lumină; 1140 
Din albumul celor mai frumoase melodii 
populare; 12,0(0 Viaţa satului; 1340 Vi
sând la Jeannle ti); 14,00 Actualităţi; 
14,2o Video-Magazin; 1640 C.M. de pa
tinaj artistic; 17,35 A doua alfabetizare; 
1740 Star Trek (s): 18.45 A doua Româ
nie; 19,15 RobingO; 20,00 Actualităţi; 2«40 
Doar iubirea vindecă flt SUA *94); 22,20 
Tragerile Loto special 6/49 şi Noroc; 22,35 
Actualităţi; 2245 Gala laureaţilor CJM. 
de patinaj artistic.;

T V R  2

7.00 5 x 2. Magazin duminical; 13,00
MTV. Greatest Hits; 1440 Duhul aurului 
(f); 1540 D.a.; 15,50 Dedublarea (s): $8,35 
Repriza a treia; 19,30 Puterea, pasiunea 
ti);s 20,09 Maeştrii;, 21,00 TVM. Mesager; 
21,30 OtUşe şi civilizaţii; 22,00 Udo JUrgens 
în concert; 22,15 La puterea a doua; 23,00 
Santa Barbara (s); 23,45 World Music A- 
wardş, 1995 (F). ' 1 ^

DIRECŢIA MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALE 
O.FJH.S. HUNEDOARA — DEVA

:v:'  S, I-.T U A Ţ I A 
LOCURILOR DEMUNCA VACANTE 

LA DATA I)E 12/03/’96
•  Barman, Batiz — 2 * tinichigiu industrial, 

Brad —1 •  tractorist, Brad — 1 •  vânzător, Brad —■ 
2 •  vopsitor industrial. Brad — 1 •  economist în in. 
dustrie, Brazi — 2 •  ing. căi ferate, drumuri şi poduri, 
Brazi — i u  inginer de cercetare în construcţii hi
drotehnice, Brazi — 4 a barman. Suituri — l e  
dulgher pentru construcţii, Călan — l e  fierar-beto- 
nist, Călan — l e  îngrijitoare la unităţi de ocrotire1 
socială şi sanitară, Călan — 1 e lăcătuş mecanic, 
Călan — 8 e sudor autogen, Călan — 2 e zidar rosar- 
tencuitor, Călan — 2 e electrician de întreţinere şi 
reparaţii, Crişcior — 2 e forjor matriţer, Crişcior -ş' 
1 e gaterist ia tăiat buşteni, Crişcior — l e  lăcătuş 
mecanic de întreţinere şi reparaţii universale, Criş
cior — 2 e sudor electric. Crişcior — 2 e agent asi
gurări, Deva — 23 e agent comercial. Deva — 7 e 
agent pază şi ordine, Deva — 8 e,cioplitor în piatră

şi marmură, Deva —- 1 e cofetar, Deva — 3 •  cro
itor, Deva — 104 e  dulgher pentru construcţii, Deva
— 5 e  economist în industrie, Deva — 1 •  electrician 
aparate măsură, control şi automatizare în central., 
Deva — 1 •  electrician auto, Deva —• 2 •  farmacist, 
Deva — 2 •  fierar betonist, Deva — 6 •  frezor uni
versal, Deva —- 2 •  frigotehnist. Deva — 2 a  inginer 
căi ferate, drumuri".şi poduri. Deva — L, a inginer 
construcţii civile, industriale şi agricole, Deva — 1 
a îngrijitor clădiri, Deva — l a inspector asigurări. 
Deva “  13 a  instalator apă, canal. Deva — 3 a ju
risconsult, Deva —. 1 a muncitor necalificat, Deva — 
18 a  muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, 
şosele, poduri, Deva'— 3 a operator calculatoare e- 
lectronice şi relele,' Deva — l a  ospătar (chelner), Deva
— 1 a pictor pe sticlă şi ceramică, Deva — 3 a şo
fer automacaragiu, Deva — 1 a spălător vehicule, 
Deva — 2 a sudor cu gaze. Deva — 5 a tehnician 
proiectant construcţii, Deva — l a  tâmplar manual 
ajustor montator, Deva —■ 10 a tâmplar universal, 
Deva ‘ — 7 a tinichigiu carosier. Deva — 8 a vânză
tor, Deva — 8 a  vânzător ambulant de produse ali
mentare, Deva — 18 a vopsitor industrial, Deva —

2 •  vulcanizator de produse industriale din cauciuc, 
Deva — 2 a  zidar rosar-tencuitor, Deva — 9 a  lăcă
tuş mecanic d e . întreţinere şi reparaţii universale, 
Dobra — 1 a  barman, Gurabarza — 6 a  croitor,
Hunedoara ;— l a  economist In industrie. Hunedoa
ra — l a  electrician auto. Hunedoara — 1 a  inginer 
electronist, transporturi, telecomunicaţii, Hunedoara
— 1 a  jurisconsult, Hunedoara — 1 a  şofer de auto
turisme şi camionete, Hunedoara 2 a tâmplar uni
versal, Hunedoara *- 1 •  tinichigiu carosier, Hune
doara — l a  zugrav, vopsitor. Hunedoara —• l a  
medic stomatolog, Ilia — 1 a macaragiu, Livezeni — 
1 •  gestionar depozit, Orăştie — l a îngrijitoare Ia 
unităţi de ocrotire socială şi sanitară, Orăştie — 1 
a muncitor necalificat, Orăştie — 5 a şef manevră, 
Peştîşu Mare — l a  cioplitor în piatră şi marmură, 
Simeria — 3 a  frezor universal, Simeria — 3 a agent 
asigurări, Sucurs. Deva — 55 a inginer construcţii 
civile, industriale şi agricole, Sucurs. Deva — 1 a 
revizor contabil, Sucurs. Deva — I a  preparator ulei, 
sTîmpa C.A.P. — l  a  tîmplar manual, Tîrnava de Criş
— l a  maşinist la maşini pentru terasamente (ifro- 
nist), Zlăşti — I. a  T O T A L :  417.
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Eşti izolat de lume 7 1 w. 
Te simţi stingher 7 !... 
la  o carte cu tine ţi, sor- 
bindu-i paginile cu nesaţ, 
nu vei mai fi singur nici. 
odată In {urnea aceasta 

atât de frumos o 
a înţelepciunii 

milenare. Aşa-1 ţi, legat 
da aceasta, am deschis o 
interesantă discuţie toi 
mijlocul cărţilor cu dis
tinsele dne bibliotecare 
te iU a  Crişan ţi respec
tiv Tatiana Stănescu, de 
la Biblioteca Orăşenească 
din Haţeg. Minunate in- 
tertocutoare, dispuse ia 
vorbe înţelepte, zise cu 
har, cugeta misterios din 

•iovei parcurse eu 
jaift şi neostoită trudă, 

Oii sfială in glas ţi md- 
destia ne_au împărtăşit 
din experienţa dânseior de 
câţiva ani buni de când 
lucrează alei.

„Da, biblioteca este ce
va sacru, ceva sfânt pen- 
toru om; ca ţi biserica şi 
trebuie respectată'  la lei. 
Creastă instituţie de la 
Haţeg este una destul de 
m^re, cu o achiziţie de 
carte de 2 milioane de 
lei In 1995 şi de 400 000 
fel In 1996, în prima 
transă, probabil totalul 
valoric al cărţilor ce vor 
intra în anul acesta tn 
inventarul bibliotecii să 
se ridice la  suma de 3 
milioane*, conchidea dna 
Emilia Crişan. „Cititori ? 
650 în momentul de faţă, 
din care 30 la  sută sunt 
elevi. Lumea vrea carte 
nouă, dar ţientru procura
re» acesteia este nevoie 
urgentă de sponsori gene
roşi din fire şi cu dra
goste neţărmurită de car
te. Volume difuzate?
8 000 in anul acesta, di
versificate judicios pe do, 
menii, prioritară fiind de
sigur beletristica, apoi ur
mează cartea istorică, 
paranormalul, medicina şi 
informaţiile diverse. Uri 
fapt sesizabil aici care ne 
bucură este preocuparea 
celor îndrituiţi să o facă 
pentru asigurarea abona
mentelor la unele pu
blicaţii centrale şi locale, 
astfel putem aminti ti
tluri ca : „Adevărul”,
„Cuvântul liber”, „Ro
mânia liberă”, .„Magazin”, 
„Călăuza”’ „Oglinda”, spu
nea tot doamna bibliote
cară.

O problemă grea de 
care se plângeau dnele 
bibliotecare este cea le
gată de introducerea ga. 
zului metan, de a cărui 
repartiţie instituţiile pu- 
blice suferă, nefiindulle 
acordat încă acest drept, 
iar încălzirea cu lemne 
este deficitară, spaţiul de 
încălzit fiind prea mare,

„Biblioteca noastră dis. 
pune, de asemenea, de 
nn catalog alfabetic pe 
titluri ţ i  unul sistematic 
pe domenii, având /to t
odată ţ t  un fişier lari* 
tulat „Cartea tehnică în 
sprijinul producţiei**. In
teresant ni se pare fişie
ru l bibliografiei locale de
spre oraşul Haţeg, pen
tru care adunăm materiale 
din toată presa”, încheia 
dna Emilia Crişan.

Interesante şi bineve
nite sunt şi activităţile 
desfăşurate cu cartea cu 
diferita ocazii aniversare, 
cum ar fi medaliohul 
„Mihal Eroinescu — mu
zician al poeziei”, sau 
recitalul de versuri dedl- 
cat Unirii — „Glas al Ii.

MAGAZINUL „VALENTIN" 
situat in Deva (zona Casei de Cultură)

I VA OFERĂ următoarele produse 
Italia: I

|  •  Vopsele auto simple şi metalizate, exe-I

I cutate la comandă in nuanţele dorite, la pre-| 
ţuri accesurile şi de foarte bună calitate. j

I •  Accesorii necesare reparării caroseriilor!

Iauto. I
•  Vopsele ulei pentru târopISrie, executa-1

|t e  şi la comandă tn orice nuanţă. |

IB •  Vopsea epoxidică pentru recondiţiona-1
rea căzilor de baie, a chiuvetelor din fontă şi a* 

I aragazelor, care se poate colora in orice nuanţă, f  
I •  Paste de zugrăvit lavabile şi scm ilava-| 

*np«wrm «  or *  pasua |b lle , Izolanţi acrilici antimucegai, coloranţi* 
t»rwâ împrumutată, Suni I pentru zugrăveK, pensule, bidiaele, roluri pen-| 

— » "tru zugrăvit. :;: -v
|  * Tapet ultralavabil şi adeziv, pentru lipit; j

apet. I
a •  Articole cosmetice import SALA. ■
|  •  Plante şl flori artificiale şi naturale im -1

port Italia şl Olanda.
EXECUTAM ARANJAMENTE 

LA COMANDĂ, pentru ocazii festive.
Toate mărfurile Ie puteţi achiziţiona in i 

cadrul magazinului şl în sistem en gros. , ■  
I ANGAJAM COMIS VOIAJOR PENTRU!
I DISTRIBUIRE DE MĂRFURI.
I Informat» telefon 664/216160.
|  (221)

bcrtăţU, g i«  «1 unirii”, 
Ife asemenea, t e a  orga
nizat expoziţii de cărţi 
dedicate lui Constantin 
Brâncuşi şi Marin Sores. 
cu. L» ? martie a 
loc un medaiioo la . 
la Generală Nr. I  '  t e  
Haţeg, purtând genericul 
„Gânduri închinate ate
ntei”. Nemulţumirea bl. 
blioiecarelor era t e m  de 
cartea prost broşată ţi  de 
faptul că Unii dritori fe. 
gorâ cele mai demonta
re indatoriri — de a păstra 

ternara® - -  
cititori care 
«* in e p te »  cărţile
prumutete, creând 
greutăţi biblioteci» 
t e  găsit leacul ţi

■ tru  ■ răufăcători, prin 
putarea cărţii o# l t  -ori 
la cartea veche f i  de $ 
ori la cartea nouă. Bi. 
blioteea dispune la ora 
actuală de un număr to
tal de 37 000 de volume. 
Ceea ce nemulţumeşte 
pe doamnele bibliotecare 
este problema salariilor 
destul de mici, care ar 
brebul reconsiderate.

de acum si In DEVA
P R I N

~ A U ^ / 4

m .
Stţs Awam loncu.Bt. HI.

leale la îndemâna dvs.

v a l e n t in  bretoteant L

tu UcarJUoavam ţi ţ  
Mata In 12 râie lunare , J

RBSIPA
Marţi, 12 martie a.c., 

Ia ora opt, te* satul 
de reşedinţă a comu
nei Băcia becurile de 
pe stâlpii ce însoţesc 
şoseaua spre Călan ar
deau de mama focu

lui. Cine o fi plătind 
/energia electrică chel
tuită inutil 7 Parcă 
nu de mult am su
portat o  criză energe
tică. Am scăpat oare 
de ea şt ne permitem 
să irosim curentul e- 
leotric 7 (Tr. B.).

I%
I 

I■m
I*
■■■■ -fH

l  In  ATENŢIA tu tu r o r  ben efic ia r ilo r
( DE LINII INDUSTRIALE
( Regionala de C il Forate Timişoara anun.
A ţă intenţia de majorare a tarifelor cu privire 
* la exploatarea liniilor industriale, începând 

cu data de 15 APRIUE 1996 (230)

l.

V

l  sim plu-/ Pla&eazâ-ţi cuponul şi 
certficatele de proprietate

la F P P, I - BANAT - CRIŞANA”.

I C  IMCOMBX $MJL
i. . . . . . —... -Y .ţw .n «  ... I

t e  N. UtemoB, nrll.tebtm 647406:
•  TELEVIZOARE OQLCttt NU. OMON^HHJPS, 

SANUO.GOLDfflAAnAEWOO (90progmme,to- 
leemmd& m S  JBit tdlctwBd

•  TELEVIZOARE ALBNEGRU - Bucureşti
•  FRIGIDERE 81 CONGELATOARE - Oferii
•  ARAGAZE - SatuUue
•  MAŞINI DE SPĂLAT - Cugk
•  BICICLETE PORXOSA48 VITEZE - Ralia
•  COVOAREJJOCHErE-CSsnidieAfi» hxBa
•  c r a s a  SI lAIANI&modei
•  VOPSEACHET Sa DILUANT AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU FUI DE GĂINA.
•  AX3S PRODUSE etectnmicc si eHter'ŢWTfflfy* 

filtre ctew M fte a fe n ix s e  d ec tdccfeinâlte* 
re ftBCtrjephatnaii Jboflare pe geţpBţe pe g*&

S e  aoap ift GARANTE in tre  I-A  «n i ' 
GARANTAT C ELE MAI MKZ PREŢURI t

Patera tari locuttcatt judeţelor Hunedoara £  
A l» pro feeric ac mnd ai cu:

IN CELE MAI AVANTAJOASE 
c o m rn  DIN TARA. :
O» Aaana-mnnai 25-30 46 
O» Dobândă-mnnal 4,5 % la 

lâmaM de platt

FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I * "ŞANAT-CRJ^ANA"
'■ YV:.; ' DEVA Tel. 054616003'

de 250 de ori mai dulce ca zahărul

AROME 
PENTRU 
BĂUTURI 

ALCOOLICE
'Ciocolată caldă 
cu frişca şi alune

Savoare 
în orice 

Mâncare;
, LEGUMIX!

PENTRU FLOÎHCftE:

iar
Pentru toate aparatele vândute se  asigură:

| Q A R A M Ţ IE  1 A H  Ş l S E R V IC E  g*OST O A R A M Ţ Ig

The European Connect ion t r l  
iPrVAiApuaeni, H r .l  (T C E tl). T e lefo n  » 

f i l m a m  : t »
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■ jSŞ Vând casă, str. A.
.Vlaicu, nr. 93,. Deva, tel. 
616366. (7122)

O. Vând pokere modeme 
Fliper şi jocuri distracti
ve pş postament, tel. 641918.

(8670),
' ' •  Vând teren 554 mp 

Ultracentral Orăştie. în 
spatele poştei, tel. 218251.

(7243)
•  Vând apartament 2 - 

camere, parter, posibili-
j tăţi privatizare, central, 

Haţeg. Telefon 777382.
; (7016)
*, Vând urgent tractor 

; 650, remorcă, plug şi disc.
■ ■Sbîrcea, Vaţa de jos.

(3558)
Vând casă, anexe,

! pământ, sat Şesuri, in
formaţii sat Crişan, 104.

(23559)
•  Vând AKO 10, cu

prelată, 1982. Informaţii 
tel. 653973. ,

(3566)
:■ » Vând BMW- 728 I, 

înmatriculat 1985, ABS şi 
nduc camion — microbuz, 
lâ comandă. Brad, tel. 
661079. (3569)

•  Vând avantajos grajd, 
zonă centrală, spaţiu mare, 
Păelişa, tel. 777225.

(7017)
•  Vând apartament 2 

camere, bdul Dacia, 8/91, 
şi BMW Tel. 715809.
■ (6570)• •

•  Vând teren intravilan 
construcţii zona Buituri. 
Hunedoara, tel. 721886.

(6568)
•  Cumpăr Volvo 66

Dl., eventual talon. Tel. 
723248. .

(6572)
•  Vând combină reedi

tat MF 187, plug reversi
bil; două brazde, semă
nătoare păioase şi Imprăş- 
Retor îngrăşăminte. Tel, 
«72162. (8691)

(b Vând urgent punţi 
-spate complete IMS 

■•1-461, şi cabină camio
netă. Deva, I. Slavici, nr. 
A  <Viile Noi). s

(7133)
•  Vând ieftin pavilion

apicol nou. - Sântandrel, 
nr. 96. (7134)

•  Vând garaj din lemn,
paste linia ferată. Telefon 
«6256. (7135)

•  Vând apartament în 
▼Hă cu suprafaţa 100 mp, 
149 mp teren intravilan 
Şi Volkswagen Transpar, 
ter înmatriculat. Tel 
219184, 617293.

. . . .  (7132)..
•  Vând set motor ARO 

de Braşov,, cotă normală,
4 caiiciucuri noi 825/15, 
telefon 621854.

(8689)
•  Cumpăr talon VW 

Golf motor 1100. Telefon 
770198, după ora 18.

•  Vând izotermă TV 
14, stare bună, preţ ne
gociabil. Informaţii tel. 
§66659, după ora. 18.

(7128)
•  Vând teren intravi

lan zona Devei, preţ ne
gociabil. Informaţii 22 De
cembrie, nr. 206.

(8686)
•  Cumpăr apartament 

3 camere în Deva, telefon 
620083, după ora 15.

(8685)
•  Vând 15 ari teren

intravilan Mintia. Infor
maţii Mintia, nr. 41, Cor- 
nea. sâmbătă şi dumini
că. (8697)

•  Vând 1500 mp teren 
intravilan în zona fabri
cii de lapte. Informaţii tel. 
226816 după ora 18.

9 (8694)
•  Vând casă, Plopi, nr.

102 (lângă Haţeg). Tel. 
66076*. (8684)

•  Vând S.C. producţie, 
înmatriculată la 23. TI. 
1993. neutilizată, neimpo
zabilă. Telefon 226989.

(8681)/
•  Vând VW Passat ne

înmatriculat. Tel. 633177.
(8676) •

•  Vând tractor U 650,
înmatriculat. Bîrsău. nr. 
261. (6982)

•  Vând circular, abrilit,
freză, strung, diverse chel 
mecanice. Deva, Doro
banţi, bl. 24, scara A, 
ap. 2. (7125)

; •  Vând camion 5,5 to
ne SRD sau schimb apar
tament. Deva, p r e ţ  
15 000 000, negociabil. In
formaţii tel. 623845.

(7123)
•  Cumpăr casă la ţară 

cu grădină, livadă, în zo
na frumoasă, maximum 
35 km. de Deva. (Telefon 
211041, 8—13, 18—22.

(7121)
•  Vând casă Simeria 

(800 mp grădină), apă, ca
nalizare, gaze în teracote, 
sau schimb cu apartament 
2 camere garsonieră, plus 
diferenţă. Tel. 660497.

.(7252)
•  S.C. Liea Moni Exim 

SRL Grişcior vinde cn 
gros făină albă tip 500. 
Telefon 656132.

, . (7251)
•  Vând Ford Tranzit 

pentru marfă, an fabri
caţie 1985 şi piese de 
schimb, tel. 220848 şi 
212981.

, ... (0966). y
•  Vând combine Eplle

■Mobil. şi Kala Hidrpinat, 
autoturism Dacia 130*, cu 
îmbunătăţiri. Informaţii 
teL 614859. (7137)

•, Vând pătuţ copil. TeL 
226047. "  (8669)

•  Vând intravilan 25 ari 
Orăştie, tel. 641950.

(8667)
•  Vând apartament Z 

camere, str. I. b. ■ Caragia. 
ie, bl. 5, sc. A ap. 9. Si
meria, preţ informativ 
8 000 000.

(7259)
•  Vând Dacia break, 

1988, şi Dacia berlină, 
1985, angajăm vânzătoa
re cu cel puţin . 5 ani ve
chime in comerţ, pentru 
Hunedoara. Tel. 729488.

(7270)
'  •  Vând Ford Tranzit, 

an fabricaţi^ 1987, 1,6 
tone, preţ 13 500 DM; In
formaţii tel. 820448.

•  Pierdut autorizaţia nr. 
10016, din 22. II. 1995, e- 
liberată de Consiliul. Ju
deţean Hunedoara. Se -de
clară nulă.

(8679)
•  S.C. BARBOSU Prod

Com Impex SRL Hune
doara anunţă pierderea 
ştampilelor. Şe declară 
nule. (6571)

•  Pierdut ştampile 
S.C. Miracetl Com SRL 
Hunedoara, două bucăţi 
rotunde şi S.G. Romwest 
— Pan S.A. Hunedoara. 
Se declară nule.

(6565)
•  Monumente funerare

din marmură albă şi gra
nit negru cu fotografii 
aplicate în porţelan exe
cutăm la comandă orice 
model. . Se asigură trans. 
port şi montaj gratuit 
Adresa As. Familială Mar-; 
mogran Simeria, str. 1 
Mai, nr. 24, teL 661108, 
maistru pietrar Tralan 
Burci, - (8682)

•  Caut familie (fe
meie) pentru îngrijire 
gospodărie la ţară. TeL 
222023. (6955)

•  Ofer de închiriat spa
ţiu 70* mp activităţi pro
ducţie industrială sau 
depozite, Bălata, 6 km 
Deva, posibilităţi de di
vizare. Tel. 614617;

(8668)

■o Societate particulară 
de construcţii - angajează 
urgent automacaragiu. Re. 
laţii la tej. 616795, -între 
orele 7 şi 15.

- (8674)
•  Societate comercială 

angajează şef depozit en 
gros. Relaţii 614145, ore
le 18—21.

(6965)
•  Fotograful de deasu

pra magazinului „Lanţul” 
(centrul vechi) Hunedoa
ra execută fotografii co
lor în numai 90 de se
cunde, pentru ; paşaport, 
vize, buletin, conducere, 
legitimaţie, diplomă, şi 
alte dimensiuni, cu apa
rat modern, Polaroid.

(6569)

•  Doctor Crăciu- 
neseu Mihai, medic 
primar ginecolog, con
sultă în cabinetul me
dical privat, din Hu
nedoara, strada * G.

' Enescu, 16, ap. 6, 
program : luni, marţi, 
miercuri, joi, vineri 

' de la 9—12, 15—18, şi 
* sâmbătă 10—12.

(6564)

•  Schimb apartament 2 
camere Timişoara, Calea 
Şagulul, cu apartament 3 
camere sau două plus di
ferenţă, în Deva, exclus 
Micro. Relaţii la tele
fon 627912.

(8672)
•  S.C. Runi Complex

Con* SRL Brad anunţă 
intenţia de majorare a 
adaosului comercial, de la 
zero la 100 la sută, în
cepând cu data de 1. XV. 
1996. (3561)

•  S.G. MCM River Trans 
SRL Deva anunţă inten
ţia de majorare a adaosu
lui comerciaL începând cu 
data de .15 aprilie 1996, 
de la 0—30* la sută. •

(8673/75)
•  Lupuianu Emilian, cu

ultimul domiciliu cunos
cut în Deva, bdul De. 
cebaL bl. 22, ap. 54, este 
citat ca pârât în proces 
de divorţ cu Lupuianu 
Emilia, la Judecătoria 
Deva, In dosarul nr. 
917/96, termen 26 , martie 
1990.’ I (8690)

•  Închiriez garsonieră, . 
parter, zona Mărăşti. - T el 
623111.

; (7142). :
•  S.G. „CORATRANS“

S.A. închiriază în Deva, 
ultracentral, 107 mp spa
ţiu pentru birouri, cu în
călzire centrală, grup sa
nitar. Relaţii la telefoa
nele: 212160, 212161 şi
216139. • (7254)

COMEMORĂRI

•  Se împlinesc trei ani 
de la trecerea în eterni
tate a scumpei jipastre

VIORICA GROPEAN 
(născută TRIF)

Comemorarea sâmbătă, 
ora 9, la Gatedrala Or
todoxă „Sf. Nicolâe”, De
va. Odihnească-se în 
pace ! .Familia.

•  Au trecut şase săp
tămâni - de durere şi la
crimi pentru col care a 
fost

IOAN DAVIDOI
Parastasul de pomenire 

în 16 martie 1996, la Gâ_ 
ţedrala Ortodoxă Deva. 
Nu te vom uita niciodată!

I .(8678)
•  Familia îndurerată 

anunţă comemorarea a  
şase săptămâni de la tre
cerea în nefiinţă a celei 
ce a fost cea mai bună 
mamă şi bunică

MARI A BERINDEI
Comemorarea va avea 

loc la biserica din Buituri, 
sâmbătă, 12 martie 1996.

Dumnezeu să-i odih
nească sufletul nobil I

(6574) .,
•  Soţia Melania şi fiica 

Florina amintesc cu du
rere--In suflet împlini
rea a şase luni dfe când 
soarta nemiloasă .şi ne
dreaptă ,l_a lu a t. dintre 
noi, lăsându-ne “ casa 
pustie, pe cel care a fost

ŞUŞNEA FLORIN 
Scurtă ţi-a fost viaţa/ 

Numai ca un vis/ Tristă 
ţi-a fost moartea /  Aşa 
ţi-a fost scris. Te vom 
iubi, te vom plânge me
reu şi nu te vom uita 
niciodată, păstrându_te. viu 
în memoria noastră. Dum
nezeu şă te odihnească 
in pace ! (396089)

•  Cu durere în inimi 
familia Macavel din Brad 
aminteşte • că vîheH, 15. 
03. 1996, se împlinesc trei 
ani de la trecerea în 
nefiinţă a celui care â 
fost soţ, tată; bunic

IOAN MAC A VEI
(3556)

•  Pioasă aducere amin
te la împlinirea unui an, 
de când a plecat dintre 
noi. .... '-iJ:.:-' iU,:, -J’:: : 'V'-i.'

BREHLI NICOLAB 
Nu-1 vor uita niciodată 

colegii de la S.G, Avico
la Deva S.A.

. (8692)

•  Familia Îndure
rată anunţă încetarea 
dîri viaţă a mult iu
bitei ■

GRIGORAŞ 
... NADEJDA 
înmormântarea va 

avea ioc astăzi, 15 
martie, ora 13. Corpul 
neînsufleţit este depus 
la Casa Mortuară De
va. Dormi în pace 
suflet nobil!

(7268)
................... .. i «Hm miri *' m.

•  Cu durere în su
flet, soţia Maria, fiul 
Ovidiu, nora Crlstlna, 
rîeppata Flavia şi sora 
Silvia anunţă trecerea 
la cele veşnice a Iu
bitului soţ, tată, so
cru, bunic şi frate 
cc. NICOLAE JURCA

Corpul neînsufleţit 
se află depus la Ca
pela cimitirului ro
mano—catolic din De
va. înhumarea va
avea loc vineri, 15 
martie, ore 14, la a- 
celaşl cimitir.
I;:v :-v ■ (7258) ,

- •  Suntem alături de 
familia Jurca Ovidiu în 
încercarea pricinuită de 
decesul tatălui. Familia 
Mărăsescu Mihai.

(7265)
•  Soţul Martin; fiicele 

Andreea şi Kafina anun
ţă dispariţia fulgerătoare 
a dragei lor soţie şi ma
mă /  ' '..'I'- - .

DINUfA IOHREND
Te vom plânge mereu.

(6573)
•  Cu adânqă durere 

familia Alexa anunţă în
cetarea din viaţă a cum
natei lor

IHNUŢA
la numai 42 an i

Odihnească-se în pace !
’ (6573)

:-T:.............. "l" - ...
A C C E L J E f tA R E A  P R O C E S U L U I

, ANI l â  o * r D * I I
• ubooriore p*#tfu a v* exprima 

««a <jh* (topunste a titlurilor d«

pantru 
judoţ. j

Pini la SO aţsrilia 1996  avoţi şl 
potrfbilitataa da a opta pontru unul din 
Fonduri!» proprietăţii privata.

DMpâaaaaaU ̂ iiItllatât CNP o ii şl
« a r t i f i a a t a l a  dav ii»  n u la l

V A LO R IF IC A Ţ I Ş A N S A ! 
PENTRU A D E V E N I A C Ţ IO N A R I, 

ALEGEŢI ACUM!

•;

)

SOCIETATEA COMERCIALA )
ORAŞTIETRANS S A. ORĂŞTIE ]

. ANGAJEAZA Ţ

•  5 mecanici auto |
f  1 sudor electric autogen j
•  6 conducători auto transport marfă, V

posesori permis conducere C, D şi E. \
u Inform aţii-— sediu societate, director ge-Ţ
neraL ' . (398062) Ţ

{ Camera de Comerţ si Industrie 
a jud. Hunedoara vâ invitâ sâ vizitat»

' Târgul de maşini si utilaje pentru 
agricultură, industria alimentară, si 
pent ru p r e l u c r a r e a  l emnul u i  

“A G R O E X P O 9 6 “ 
organizat tn perioada:

15  - 1 8 . 0 3  . 1 9 9 6 .  ia 
S â n tu h a lm  nr. 31 A - S .C  E u ro v e n u s  

S H X . în  cadrul târgulu i se vor expune: 
-mastrii. utda;e, uneite agneoie s> zoote^n.'.ce 

srpenţru prelucrarea lemnului,
; -echipamente, maşini s< utila je pentru 

industria alimentara, i  : ' .,7';
•renScxci st semiremorci . , £

; -•-materiale si piese de schimb;

Vă aşteptăm zi l o ic intre* y . - ie:
1 0 . 0 0 .  17 ;00 _

T A X I  Y E L L O W  C flB
TAXIURILE 
QRLBENE

CU CELE MAI MICI TARIFE
2 4  d e  e re  d in  2 4 ,

la d ispoziţia  dum neavoastră’'!

RflPID - IEFTIN • COMOD
Taxarea se face din momentul 
- preluării clientului

TOTUL LA 
TELEFON DEVA, Ttf.

M Eminescu.hr.2 
TeLefcin: 616663

seRsesîsessB»
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