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CDR-ambiţii
câştigarea

Conferinţa de presă a 
Organizaţiei judeţene Hu
nedoara a C.D.R., desfă
şurată marţi, la Deva, a 
adus In prim-plan 6 
parte dintre coordonatele 
esenţiale ale programului 
sau electoral. Liderii Ju
deţeni ai C.D.R. au relie
fat că strategia care ' se 
regăseşte în Contractul 
cu România este alterna
tiva cea mai viabilă pen
tru a scoate ţara din si. 
tuaţla de criză, fapt ce 
ar da Convenţiei şanse 
reale de câştig în viitoa
rele alegeri.

Amânarea de la o lună 
la alta a alegerilor, după 
părerea C.D.R., nu în 
seamnă altceva decsăt o 
accentuare a  dezordinii 
existente, fapt pentru care 
se solicită Parlamentului 
României, Guvernului şi 
preşedintelui Ion lllescu 
fixarea datei acestora, 
pentra a pune capăt ac
tualelor stări de lucruri 
In viziunea Q.D.R., căile 
principale de susţinere a 
Contractului cu România 
sunt reducerea drastică 
a evaziunilor fiscal? — 
ce Însumează în prezent 
peste două millarder do 
dolari —. iar dacă în pre
zent reforma se realizează 
sub presiunea externă

mari pentru 
alegerilor

C.D.R. propune un pro
gram echilibrat, în raport 
de condiţiile concrete ala 
ţării, pentru creşterea In
vestiţiilor în domeniul in
dustriei şi agriculturii, a 
schimburilor economice in
ternaţionale pe baze eco
nomice, precum şl o stra
tegie coerentă de dezvol
tare a ţării pe termen 
lung.

In plan teritorial, pro. 
gramul C.D.R. vizează

UDMR p«dal«azâ puternic 
spre alegeri

Conferinţa de presă a 
Filialei judeţene Hune. 
doara a U.D.M.R., orga
nizată miercuri, la sediul 
său din Deva, no a adus 
prea multe elemente noi 
faţă de cele cunoscute din 
activitatea sa, evidenţiate 
şi la alte Întâlniri cu 
presa. Dnii Hauer Erich 
—. preşedinte executiv al 
organizaţiei judeţene şi 
preşedinte al celei locale 
din Hunedoara şi Şeges- 
vari Nicolae — preşedinte 
al organizaţiei locale 
Deva au ţinut să facă

CON FE RIN Ţ E DE PREŞ A

repararea şi iluminarea «  
30 la sută din drumurile 
săteşti, cu fonduri de la  
buget, refacerea şl. mp*, 
rarea drumurilor Judeţene, 
alimentarea cu apă a 
localităţilor, electrifica
rea ' aşezămintelor din ju
deţ rămase fără energie 
electrică etc.

Referit or la candidaţii 
la funcţia de primari ai 
municipiilor Petroşani şi 

-Deva no s.a luat o de
cizie finală, deşi In prin
cipiu candidaturile s-au 
stabilit, dar la  adresa 
celor doi candidaţi ejdsţă 
unele obiecţiunl — con. 
testaţii.

CORNEL POENAR

I

unele precizări, altminteri 
acum, când 

gea electorală întărite 
-iar campania electorală se 
amplifică.

Dior au informat despre 
faptul că, spre deosebire 
de 1992, la „localele" din 
1996, în judeţul nostru, 
U.D.M.R. va merge cu 
liste complete de candi
daţi în toate localităţile 
ta care are posibilităţi, 
mai exact va prezenta 
aceleaşi persoane pe toate 
cele trei liste, respectiv 
pentru funcţiile de p r i
mar, consilier local şi 
consilier Judeţean. Pentru 
cele de primar are vizata 
deja oraşele Deva (hotă
râre certă), Hunedoara.

ULTIMUL TREN j
Un adevăr care nu integrării. Pentru Occi-i 

mai poate fi eludat în dent, latinitatea noastră»  
vremea din urmă este nu constituie un argu- ' 
acela c ă . şansele integră, ment. Ea .poate servi 
rii noastre eurb-atlantice doăr ca motiv al unor 
devin de la o săptă. discursuri conjuncturale,
mână la alta tot mai urmate de ciocnirea cu.
mid. In ciuda retoricii pelor de şampanie, în
triujnfaliste pe care o rezolvarea ecuaţiei di.
practică „partidul şi gu_ fiole a integrării însă, 
vernul“, în pofida opti- Occidentul nu e interesat 
misi.iului diplomatic pon- decât de performanţele 
derat afişat de dl. Me concrete, verificabile, ale 
teşcanu, semnalele care guvernărilor din est. 
ne vin dinspre Occident ca şi de propriile sale 
sunt tot mai puţin în. interese. Ba chiar în 
curajatoare. primul rând de propriile

Filozoful şi scriitorul sale interese. Şi nici 
rus AJexandr Zinoviev, nu poate . fi învinuit 
aflat la Paris, ... afirma pentru că îşi apără ci- 
foarte tranşant. într-un vilizaţia şi bunăstarea • 
interviu că „Ţările din lată, pentru a stopa re 
est nu vor fi niciodată surecţia , com unism ului

i Economia judeţului in luna februarie
în procente

februarie 1996 faţă de;
2 luni 1996

ianuarie februariemedia lu_ faţă de 
1996 1995 nari 1995 2 luni 1995

Producţia industrială 98,0 8*2 79,7 874
Productivitatea muncii în industrie 98,5 89,2 81,6 90,4
Numărul salariaţilor din industrie 994 96,6 97,7 96,5
Export
Producţia principalelor produse 

industriale

111,0 62,2 61,9 68,7

— huilă netă 1104 108,5. 112,8 1034
oţel 99,2 81,7 724 83,3

-*,? laminate 80,6 56,7 51,8 61,2
— ciment \ 80,0 61,5 32,6 98,2
— bere 3L0 321,1 38,0 129,8
— carne tăiată în abatoare 81,6 110,7 82,7 1424
— lapte de consum 60,7 71,7 64,2 91,7
— pâine

Veniturile salariate medii nominale
105,2 76,8 80,1 75,0

■ brute _ , 99,6 161,2 115,3 158,6
—■nete

Preţurile de consum al populaţie]
994 158,2 1164 156,1

— Total ■ 101,9 127,3 118,0 127,0
— mărfuri alimentare 101,9 123,7 116,9 123,5
— mărfuri nealimentare 101,8 127,6 117,7 127,3
— servicii 102,1 140,8 120,3 140,4

Petroşani şi Lupeni,
Organizaţia judeţeană 

Hunedoara a U.D.M.R. a 
adoptat o măsură prin 
care se consideră mai 
democrată decât însăşi 
Legea electorală, aşa ne. 
terminaţi, cum este, în 
sensul că fiecare organi. 
zaţie locală îşi face pro
punerile de candidaţi pe 
care ie înaintează Biro
ului 'electoral judeţean, 
fără aprobarea acestuia, 
prin semnătură, de către 
Consiliul Organizaţiei ju
deţene, cum prevede Le
gea.

Am mai reţinut preci
zările că disputa „la 
vârf", dintre Tokeş Laszlo 
şi Marko Bela, s-a stins 
şi deci pericolul 4 fracţio
nării U.D.M.R. nu există, 
aă L.D.M.R. li va susţhie 
în turul ăl doilea ăl ale_ 
gerilor locale pe reprezen- 

. tanţli partidelor cu căre 
are deja protocoale şi 
bune relaţii de înţelegere, 
că în legătură cu şcoala 
confesională deschisă la 
biserica romano.catolică 
din cartierul Progresul, al 
municipiului Deva (nu la 
cea din Ceangăi), şi pa
tronată de Fundaţia „Si 
Francisc" (nu de U.D.M.R.) 
se va organiza în curând 
o conferinţă de presă 
acolo, pentru lămurirea 
unor elemente care au 
apărut în presă într-o 
lumină neclară,

DUMITRU GIIEONEA

ţări din vest. Niciodată". 
El avea în vedere men- 

: talitatea ţărilor din est* 
malformată sub îndelun. 
gata presiune totalitară, 

supusă unor cu totul alte de
terminări şi influenţe, a. 
vând un sistem referen
ţial diferit, ea este ,atât 
de adânc înrădăcinată, 
încât face imposibilă .,a< 
daptarea şi integrarea ei 

s în sistemul valorilor oc. 
cidentale. Cu România, 
Zinoviev e totuşi mai 
îngăduitor. „Cu Romă. 
nia e altceva, zice el. 
România mai arc o şansă, 
ea poate prinde ulti
mul tren, fiindcă Occi, 
dontul nu o respinge cu 
iurie, dintru început. 
România nu reprezintă 
ca Rusia, alteritatea ra
dicală, intolerabilă. Prin 
rădăcinile latine, Româ
nia face parte, vrând — 
oevrând, din marea „fa. 
milie" europeană". Privite 
din perspectiva cabine
tului de studiu, lucrul 
rile par a sta într-ado. 
văr astfel. Cum zice însă 
o butadă născută în co. 
munism, teoria ca teoria, 

dar practica ne omoară. Fi
indcă se . dovedeşte că, 
măcar de data aceasta, 
reputatul gânditor s© 
Înşeală. Tot ce se în. 
tâmplă în ultimul timp 
în acest vast, complex şi 
aparent obscur proces de 
integrare occidentală a 
fostelor ţări comuniste 
ne conduce spre consta
tarea că România nu 
are nici un atu în cursa

şi a .l sprijini pe Elţîn, 
FMI aprobă fantasticul 
împrumut de 10 miliarde 
de dolari Rusiei. In 
acelaşi timp, Românieb 
cu un guvern evident 
/•ontraperformant. i sa 
refuză tranşa a doua 
a unui amărât împrumut 
de 70 milioane de do. 
lari. In cazul Rusiei 
n_a interesat absenţa 
performanţelor guver. 
namentale, ci exclusiv 
interesele dc apărare 
ale Occidentului. în ca
zul nostru au contat nu 
mai performanţele ine
xistente ale guvernului. 
Sau iat-o pe regina E- 
lisâbeta a Il-a. Câtuşi 
de puţin interesată da 
latinitatea noastră, M 

Sa vizitează Polonia şi Ce
hia, în-timpeenoi strân
gem legăturile frăţeşti cu 
Azerbaidjanul, iar Bi
serica strămoşească, corn- 
pilâcându-se într-un i- 
mobilism anacronic şi 
împotriva retoricii ei e- 
cumenice, refuză să ac
cepte vizita Papei, unul 
dintre cel mal impună
tori reprezentanţi ai 
creştinătăţii şi, implicit, 
ai civilizaţiei occiden
tale.

Se vorbeşte tot mai 
insistent de „zona gri" 
în care vom apuca, zona 
tampon, a fiilor ploii, 
unde ne va răposa orice 
speranţă de integrare

RADU GIQBANU 

(Continuare în pag. a 7-a)

y

\

î l -t
i

*

La dispensarul medical din Certeju de Sus Se a- 
cordă multă atenţie fiecărui pacient.
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5, 6 şi
•  I dolar SUA
•  1 marcă germană
•  100 yeni Japonezi
•  1 liră sterlină
•  t  franc elveţian
•  1 franc francez
•  100 lire italiene 

Cursuri de r e f e r in ţ ă  ale B ă n c i i
a Ttomânlei
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— 2908
— 1968
— 2724
— 4441
— 2442

— 577
— 186 

N a ţ io n a le

[ •  Absent =  Care j
I lipseşte. Foţi fi absent |  
] şi când eşti prezent, j 
|  Vezi Senat şi Camera | 
» Deputaţilor. *
l • 4 I

’i s t m s f t t o o m s e s s i

IN ZIARUL 

DE AZI :

•  Femina

•  Cosinzeana

•  Programul TV
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PETRU MAIOR - reprezentant de
seamă al iluminismului românesc!

îl dedicăm, acum, săr- „Propovedanii şi Didahii" 
bătoarea aniversării (235 (1809), „Predici sau 
de ani de la naştere) şi Învăţături la toate du_ 
un gând pios comemo- minicile şi sărbâtori- 
rării (175 de ani de la le anului" (1810— 
moarte) învăţatului tran. 1311), prin care a Salo. 
silvăncan, Petru Maior, cuit în scris cuvântul 
care a Snstit prin ceea Cazanii de origine slavă 
ce a  scris istoria şi cui. eu cel originar din la
tura neamului său. Cu tină, lucrarea sa istorică 
smerenia celui care a fundamentală ..Istoria 
îmbrăcat veşmânt mona. pentru începutul romă. 
haL dar şi cu dăruire» nilor în Dacia" (1812). 
celui căruia i s-au in- „Istoria bisericii rom a-. 
credinţat instruirea şi' nilor", terminată în a - 5 
educarea tinerilor, Pe. nul 1813, îndrumarea şijî 
tru Maiori şi-a rânduit colaborarea la „LeXieO-je 
cu multă râvnă viaţa nul românesc — latinesc^ 
între catedra de la care — unguresc — nemţesc" J  
preda celor mai tineri 11825), considerat „bl- \  
dreptul canonic, logica, bila filologiei neamului")) 
metafizica şi chilia în şi încă alte lucrări de. 5 
care plănuia marile sale venite repere ale istoricii 
scrieri Istorice şi filolo.. culturii noastre, toate? 
gice. El a fost cel care oonferindu-i autorului ţ  
„a umblat prin sate unde lor, iluministul Petru 
adunând pruncii făcea Maior, locul de frunte 
examen, pre cei ce ştia în rândul elitei inte 
Ii lăuda, pre ceilalţi pă.. lectuale româneşti 
rinteşte îi dojenea şi Ca să completăm e- 
rânduia mijlociri ca să vocarea autorului Petru 
înveţe", dar şi cel care Maior şi a scrierilor sala 
ajuns cenzor şi rector la şî ca şă îndreptăţim e_ 
Tipografia Universităţii fortul şi grija celor care 
din Buda s-a străduit au sporit patrimoniul 
„să poală lucra cu pea» carte al judeţului nos- 
na pentru neamul ro. tru, cumpărăndu-te şi 
mânesc şi să facă cărţ3- tîngrijindu-Xe ca să a-, 
d® care au lipsă romă- jungâ până la noi, a . 
hîi". dăugăm câteva titluri

Să-l j enumerăm titlu., existente aici: „istoria ţ  
rite cărţilor sale: „Pro- pentru îm^putid rb* ̂  
canon ce cuprinde în mânilor in Dada", Buda, 
şine cele ce sunt de 1812, peste IO- exemplare 
lipsă Spre înţelesul cel din „Predici", Buda, 
deplin şi desăvârşit al 1810—1811, „Lexicon" Bu- 
canoanelor şi a toată da. 1825. Însemnările de 
tocmeala bisericească spre' proprietate sau de lector 
îcâosuL mai cu seamă lăsate pe filele acestor 
al românilor", redactată cărţi ne dezvăluie in
ia anul 1783, aportul său tensa circulaţie a lor 
la elaborarea memoran- printre locuitorii zonei 
«turnului „Suppiex Li bel- hunedorene. 
lus Valachoruna" (1791), MĂRIA BASABAB

C e  s p u n  n a v e t  ştii, c e  l e  
r ă s p u n d  c e !  în  c a u z â

In  numele „Unui grup 
de călători navetişti" (sem
nează pentru conformitate 
dl. ec, Anghci Rădulescu, 
de fa S.C. „Siderurgica" 
S.A. Hunedoara) hi se sem
nalează că S.C. „Deva- 
trins" S.A. a majorat pre
ţul biletelor cu 35 la sută 
pe ruta Deva — Cozia
— Almaşu Sec — Cîrjiţi
— Chergheş. Dar în zilele 
de sâmbătă şi duminică 
preţul biletelor este mai 
mare cu aproape 90 la 
sută. Navetiştii care cir
culă pe acest traseu sunt 
nemulţumiţi de creşterea 
preţul fa bilete.

Cu sesizarea oamenilor 
ne_am prezentat la dl. 
ing. Ioan Roman, direc
torul firmei S.C. „Deva. 
trans" S.A. Deva, de ia 
care am aflat:

— In cursul lunii oc
tombrie 1995 s-au ma
jorat tarifele ca urmare 
a creşterii preturilor la 
carburanţi, a pieselor de 
schimb şi reparaţiilor, cu 
un indice de 22 la sută, 
conform notei de funda
mentare întocmită de că
tre unitatea noastră, ve
rificată şt avizată de 
Consiliul Judeţean Hune
doara — Direcţia Progra
me — Prognoze.

în urma negocierii con
tractului colectiv de 
muncă, conducătorii auto 
au obţinut salarizarea ma
jorată cu 100 la sută în

zilele de sâmbătă şi du
minică. Societatea noastră 
a încercat să suporte *- 
ceasta cheltuială supli
mentară, dar in lunile no
iembrie şi decembrie 1995 
unitatea a înregistrat pier
deri S_a luat hotărârea 
de a  majora şl valoarea 
biletelor de călătorie te 
aceste zile eu. 55 fa sută. 
procent reprezentând poh. 
derea salariilor te  calcu
laţi® de preţ al biletului.

înainte de a se face a. 
cest pas s-a înaintat Pri
măriei comunei Cîrjlţi 
documentaţia pe baza că
reia s-au stabilit tarifele, 
neexistând obiccţiunl

In scopul creşterii nu
mărului de călători caro 
să beneficieze de transpor
tul în comun, Primăria 
Cîrjiţi sau alte persoane 
fizice sau Juridice pot O 
feri subvenţii exprimate 
Sn lei /km parcurşi, a- 
ceasta determinând *că. 
derea valorii biletului «rare 
ar trebui plătit de popu
laţie.

Menţionăm că dl. An
gliei Rădulescu nu lo
cuieşte in comuna Cîrjiţi, 
cum a rezultat din con
vorbirea purtată cu dl. 
Gaşpar, primarul locali
tăţii.

—Ţinând seama de cele 
,de mai sus comentariile 
noastre ar fi de prisos.

Gh. I. NEGREA

* .u : ■ a »»

Inspectoratul şcolar al judeţului Hunedoara mul
ţumeşte pe această cate tuturor celor care, prin con. 
tribuţia lor generoasă, au înţeles să sprijine organiza
rea olimpiadelor naţionale de limbi romanice g  ştiinţe 
socio — umane ce s.au desfăşurat la Deva, în perioada 
24—29 martie 1996. Aceştiâ au  fost; SLC. Acomia S-A. 
Deva, S.C. Metalo.Construcţii Deva, SIC. Quajar S-A. 
Deva, S.C. Panicor Hunedoara, SjC. LC.S. Hunedoara,

SX. Refractara Bara Mare, S.C. Sargeţia Fores* S.A. 
Deva. S.C. Bancorex Deva, S.C. Sollexim S.R.L. Deva, 
S.C. Casfal S-A. Deva. B.R.D. Deva, S.C. Alincort TEC 
Deva, S.C. Metal Expres Deva, S.C. Adrian Decosig p  
Deva, S.C. Simaco S.R.I,. Deva, B.C.R. Deva, S.C. Fa- 
vior SuA. Orăştie. S.C Apollo S.A. Deva, S.C Cenpet 
S.A. Petroşani, S.C. Sigma' PiUs S.R.L. Deva. S.C Met- 
font S.A. Deva, Sindicatul învăţământului Preairfv. Hune 
doara, Liceul Teoretic Haţeg, S.C. Pălării „Cristina" S.R.L„ 
Deva, S.C. Coratrans S.A. Deva, S.C. Moara Deva, S.C. 
Avicola S.A. Deva, S.C. Sansere Sîntandrei, Coca — 
Cola, Grupul Şcolar Energetic Deva, Ziarul „Călăuza" 
Deva, Liceul Teoretic „Traista" Deva, S.C. PECO S.A. 
Deva, S.C. Metal — Fond Orăştie, Liceul „Avram Ian- 
cu“ Brad, Primăria Deva, Primăria Hunedoara, S.C. 
„Decebal" Deva, S.C. Borza Inpex S.N.C. Deva, S.C. 
Artex S.R.L. Deva, S.C Unicom — Impex Hunedoara, 
S.C, Concorde — Fulger Petrovid S.N.C„ S.C. Qctan 
— Petroeom Deva, S.C. Scorpion Cotnpanşr Hunedoara, 
Şcolile Generale Nr. 1 şi 2 Simeria, Şcolile Generale 
Nr, 1, 2, 3, 4, 5, C Deva, Cadrele didactice din zonele
Călan, Brad, Orăştie, Ziarul „Cuvântul Uter" Deva.

—*—*—*—*
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PAGINI NAŢIONALE
CEA MAI BOGATĂ SURSĂ 

‘ DE INFORMAŢIE PENTRU 
AFACERILE DUMNEAVOASTRĂ

•  Doriţi ea firma dumneavoastră să fie 
cunoscută in ţară şi străinătate ?

•  Doriţi să aveţi o Informare „la 
despre concurenţă ?

•  Doriţi sS vă vîiKÎeţi urgent predatele 
şi serviciile dumneavoastră?

•  Căutaţi urgent un partener de afaceri ?
•  Căutaţi «n număr de telefon sau adre

sa unei firme din ţară 7
RĂSPUNSURILE LE VEŢI GĂSI i 

PRIN CATALOGUL 
« P A G I N I  N A Ţ I O N A L I ? *

| Nn ezitaţi să vă înscrieţi In 
I „PAGINI NAŢIONALE4* ediţia 1997 /
J Obţineţi astfel gratuit catalogul 
jtual si ce] următor.
* Doar eu 99 990 Iei puteţ 
J în ediţia 1997 a catalogului 
i NAŢIONALE", tarif ce creşte iuticţio 
|  spaţiul tipografic solicitat.

f i  Iw t d g
AGINI

Informaţii zilnic, între orele 9—19, 
Ia sediul biroului Judeţean ROMPRES8 — 
PAGINI NAŢIONALE: DEVA. hotel 
JQecebal14, cam, 12, sau la te l.'213599,

I

DEU
KAT

CPC F ood s R o m a n ic  SRL
r e q u i r e s :

MERCHANDISERS / SALES AGENTS

m

DEVA

Working in a profes*on*l envifonmem of an American rmdttrarîionaj 
fbod eompanj, the candidate w«8 beoctivtfy tnvdwed in »les. promohonaf

CANDIDATE PROFILE

Applkants must be seif moţi vated and eMhuîiartc» have a vaîid 
dnyar’s t<cerne, basr computer skilk, aridbe prepared to twvd extensiv«Jy. 
Rnowied^e af ErţU&h îs an adwantsge. %  cffcr anattructive salary carter 
prospectă within ourgrow inţ oijankation. challenging job, tind oppoftunity 
fbr pBrşoraJgrowth^ircxightaainîng and oM he^ob «rperience.

vethe nactaşarv statk dea* j a d  your CV and a recent phuţ» tp:
PO BOX 25*40, Bucharest

rIcisc mention on the cnvclopc: R£fj HR/l

Dcadlinc: April l i  ', 1996
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Duminică ortodocşii sărbătoresc Floriile, 
Domnului lim s în Ierusalim. 

f £sfe şi ziua onomastică pentru cele cu
* nume de iloare. Alăturăm urărilor celor dragi 
«gândurile noastre bune, iar cadourilor primite
* o tloare.
|  La mulţi a m !

„După-atâta1 frig şi cea- 
ţă...“ " nădăjduim să vină 
şi soarele şi primăvara. A- 
vem nevoie de soare, căci 
de prea multe luni îi du
cem dorul. r <

Nu atât frigul din exte
rior cât ceî din noi am 
vrea să-l scuturăm o dată

mici sau maj mari visea
ză că Iepuraşul Ie va adu
ce în dar lucruri văzute 
în reclamele la televizor 
ori In vitrinele magazine
lor. Pentru unii visele se 
vor împlini, pentru alţii 
va rămâne doar speranţa 
că, poate, la anul Iepura-

ani la început de aprilie. 
Dorim să ne primenim ca
sele, curţile şi grădinile, ne 
pregătim ca mesele noastre 
măcar de sărbători sâ fie 
îmbelşugate. Dar mai ales 
simţim că în noi primă
vara s-a instalat, deşi mer
curul termometrelor in

cu praful din case. Şi v o ^  
reuşi, căci intrăm pe ul
tima sută de metri cu pre
gătirile de Paşti. laţ- dd- 
răţeniâ din casele noastre 
se răsfrânge parcă şi în 
suflete, făcându-ne mai cu
taţi şi mai buni. In plus, 
pregătirile pentru a în
tâmpina după datină Săr
bătoarea învierii Domnu
lui ne dau o stare de bu
curie. In locul apăsării ca
re ne-a însoţit în lunga" 
iarnă cenuşie, vom simţi 
lumina caldă şi pacea ca
re însoţesc întotdeauna. 
Sfintele Paşti.

Conform tradiţiei e bine 
să avem haine noi de Paşti. 
Câţi vom respecta tradiţia 
însă e foarte greu de ,spus 
Cu siguranţă nu şi cei al 
că» , buget a „îngheţat", 
în portmoneele lor cu greu 
găsindu-se bani pentru 
tradiţionalele ouă, vin şi 
cozonaci. Poate mai puţin 
pentru carnea de miel, a- 
junsă la preţ de lux.

Şi tot de Paşti copiii mai

şui va fi mai bogat
De sărbători suntem mai 

generoşi, ne gândim şi la 
cei care o duc maj greu 
ca noi. Vor beneficia de 
generozitatea unor asoci
aţii umanitare ori a unor 
creştini copiii şi bătrânii 
din casele în care sunt o- 
erbtiţi. Poate şi cerşetori
lor cei miloşi le vor pune 
un ban în palmă. E pe
rioada în care, tot după 
tradiţie, românul dă ceva 
de pomană de sufletul mor
ţilor, ii pomeneşte, aprin
de o lumânare şi duce ra
muri de salcie şi flori la 
morminte în sâmbăta Flo
riilor

întotdeauna înaintea a- 
cestor sărbători trăim cu 
intensitate, agitaţia noastră 
echivalând cu o trezire Ia 
viaţă după o lungă hiber
nare. Şi acum mai mult 
ca altădată simţim această 
nevoie de trezire, simţim 
că se schimbă ceva în noi, 
chiar dacă încă este 
şi-n pieţe n-au apărut 
gumele-verdeţuri ca-n alţi

I In tr e  J i S o c r a t e  j 
i Şi X e n t ip a  i
j  O —îl vezi? Nici n-au I 
J trecut trei luni de când *

t i-a murit nevasta şi a- • 
cum se însoară iarăşi... I 

J — Ce vrei, domnule, [ 
|  fericirea nu durează |  

mult I *
© „Legile lui Moise o I 

condamnau Ia moarte pe * 
femeia adulteră. In E- ■ 
gipt îi tăiau nasi%r la " 
Roma capul. în Franţ^fJ 
de azi, dacă e prinsă, ( 
lumea râde de bărbatul » 
ei‘‘. I

CHAMFORT ! 
0  Un bărbat se în- I 

torcea de Ia vânătoare. J 
Apropiindu-se de că- î 
suţa sa, zări o gorilă u- I 
riaşâ ce ţinea într-o * 
mână pe nevastâ-sa, iar f 
în cealaltă o sticlă de « 
whisky. Bărbatul îşi în- I 
dreaptă puşca spre go- I 
rilă şi strigă : J

— Lasă sticla sau ■ 
trag t I

Culese şi „asezonate" * 
de ILIE LEAIIU (

VIORICA ROMAN '

sistă să ne spună că mai 
avem de aşteptat.

Totuşi primăvara nu mai 
poate întârzia... Spunem 
bun venit primăverii şi 
sărbători fericite celor ce-şi 
petrec Sfintele Paşti în a- 
ceastă duminică.-

; l^ ă tru  că tot a venit 
primăvara şi timpul per
mite prinţenirea locuin
ţelor, curţilor, obiectelor 
de decoraţiuni interioare 
şi autoturismelor, ma
gazinele metalo-chimice 
sunt acum la mare cău
tare, Am întrebat-o pe 
dna Maria Florea, patra*— 
nul S.C. „Azur Comim- 
pdx“ SRL Deva, ce nou
tăţi oferă unitatea de pro
fil gospodinelor.

«Aveai in materie de 
curăţenie, spunea dum
neaei, totul. De la mai

Să dăm strălucire locuinţelor
multe feluri de detergenţi, 
la vopsele de toate nu
anţele pentru lemn şi 
metal. Aş recomanda pro
dusele din gama „Ajax:‘ 
— soluţie şi pastă — pen
tru diverse întrebuinţări 
cum a r  fi curăţatul co- 
voarelor, tapiseriilor,- pen
tru faianţă şt gresie, pen
tru albitul rufelor".

Există de asemenea în
treaga paletă de culori

pentru vopsitul autoturis
melor, produs al Fabricii 
„Policolor" Bucureşti, cât 
şi palux, coloranţi pen
tru zugrăvit, var, ipsos, 
chituri pentru repararea 
şi întreţinerea locuinţelor, 
ca şi o gamă diversifica
tă de articole din mase 
plastice. „Aprovizionarea, 
de la  furnizori ca „Sin
teză* Oradoâ, „Azur* Ti
mişoara, „Napochim" şi

„Perom“ Cluj, „Plastor" 
Oradea — ne mai spunea 
dna Florea, se realizează 
continuu, oricare produs 
găsind,u-se Ta noi în per
manenţă, iar adaosul co
mercial este tot de 10— 
30 la sută, aşa cum era 
la deschidere”. r .

Deci, de unde alege a- 
vem. Ne mai trebuie bani, 
dar şi dorinţă de schim
bare şi înnoire, sănătate 
şi putere pentru a face 
ca totul în ju r să strălu
cească. (E.S.).

Mici secrete...
•  Dacă aţi ars din gre

şeală eu ţigara un pulovăr 
din lână sau mohair, cro
şetaţi o floare ceva mai 
mare decât locul ars şt a- 
plieaţi-o ca pe o garnitură.

•  Pentru cei care colec
ţionează timbre : în apa în 
care puneţi plicurile pen
tru  a sd dezlipi mărcile a- 
dăugaţi şi o linguriţă, de 
bicarbonat

•  înainte de a aşeza in 
dulapuri cojoacele sau că
ciulile din blană, periaţi-le 
bine cu o perie îmbibată 
intr-o soluţie din părţi e- 
gale de apă şl de oţet alb. 
Faceţi operaţia intr-o zi 
călduroasă şi lăsaţi apoi 
blănurile să se aerisească.

•  Puneţi în apa florilor 
din glastră o bucăţică de 
aramă şi acestea se vor 
păstra mult timp înflori
te şl proaspete.

•  Scrumierele din por
ţelan rămân fără urme de 
nicotină şl devin mai stră
lucitoare dacă le frecaţi 
după spălat cu sare extra- 
fînă, umedă.

O carte — un cadou binevenit în orice împreju
rare şi pentru orice vârstă. Foto : PA VEL LAZA

Arbuştii ornamentali din jurai casei

Miresme şi cuioare
■  Iasomia sau lămâiţa — PhUadelphus. Numele 

ştiinţific al arbustului este preluat probabil de la ora
şul american Philadelphia. Genul Philadelphus cu
prinde circa 40 specii răspândite în Europa, America 
de Nord şi Asia. Este un arbust apreciat pentru în
florirea lui bogată şi parfumul suav pe care il îm
prăştie. Florile, grupate câte 5—7 flori albe, apar în 
luna iunte. -

Lămâiţa pretinde un sol afânat, expus la soare sau 
la semiumbră. Se înmulţeşte destul de uşor prin se
pararea drajonilor daţi din rădăcini şi replantarea 
lor la noul loc de cultură. Se poate înmulţi şi prin 
butăşire sau marcotaj, însă cu mai mare greutate ; de 
aceea pentru amatori se indică pruna metodă.

Planta rezistă bine la ger, de aceea se poate cui. 
tiva fi în zona cu temperaturi mai scăzute. Este apre
ciată şl pentru eleganţa frunzişului bogat, care con- 
tribuie la împrospătarea atmosferei. /  1

Prin încrucişări s-au obţinut soiuri cu flori du
ble, care-i dau un plus de frumuseţe. Exemplare fru
moase de lămâiţă se pot întâlni în Deva, p e ' strada 
Aurel Vlaicu, unde începe panta spre Cabana Căpri
oara. Pentru întreţinerea arbustului este necesar a 
se menţine solul, în jurul tufei, neînierbat.
•• Ing. SABIN GIURGIU

i'-C ''Silvicultor ■
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Mărtineşti o comuna in
Comuna astăzi De vorbă cu oamenii

Iată câteva date generale despre ‘Măr- 
ineşti: •  Localitatea este alcătuită din 
şapte sate — Mărtincşti, Dineu Mare, 
Jîncu Mic, Jeledinţi, Măgura, Tămăşasa 
ii Turma?. •  Are în prezent 536 de gos. 
lodării. •  Numărul de locuitori este 'în 
jur de 1300. •  Foarte mulţi cameni lu
crează la Orăştie, Călan, Simeria ş.a. •  
tn comună funcţionează — în condiţii 
materiale corespunzătoare — cinci şcoli 
primare şi cinci cămine culturale. •  Şo
seaua ce leagă satul Tămăşasa de Dineu 
Mare şi duce până la Valea Sângeorgiu.

lui este betonată — mai puţin o lungime 
de 4 kilometri, Ia betonarea căreia se lu
crează în prezent •  Cel mai bogat sat, 
în ce priveşte suprafaţa arabilă, este Din
eu Mare — ce are 465 ha, iar cel mai 
mic, Turmaş, cu 133 ha. •  tn  comună exis
tă o asociaţie cu personalitate juridică în 
Mărtineşti, ce deţine 348 ha, „Marmosim" 
Simeria a arendat 40 de ha, iar un domn 
dr. Glodeanu, 44 ha. •  Firma „Impex" 
Borza din Deva a organizat în Dineu Mic 
o crescătorie de porci şl se află în stadiu 
final amenajarea unui abator.

Ce politică face omul din fruntea localităţii?
RED : Ce politică faceţi, 

dle primar ?
L.C.: De nici un fel. Am 

candidat la funcţia de pri
mar, în 1992, ca indepen
dent şi aşa am rămas. In
dependent voi rămâne şi 
mai departe.

RED.: A nu face poli
tică este tot politică, in 
fond.

L.C.: Mă refeream la 
politica de. partid. Singu. 
ra politică ce o fac este 
cea a intereselor localită
ţii şi ale oamenilor ei.

RED1: Actuala legislaţie 
se va încheia în curând. 
Ne puteţi spune ee s-a reu
şit în Mărtineşti, în ultimii 
patru ani ?

L.C.: Sigur că da. Nu 
sunt numai reuşitele noas
tre, căci nu le.am reali
zat singuri, ci cu concursul 
organelor judeţene cu care 
colaborăm foarte, bine. în
cep cu betonarea drumu
lui dintre Tămăşasa şi Va
lea Sîngeorgiuluj ce se va 
încheia anul viitor. Direc
ţia judeţeană de drumuri

şi poduri realizează o lu
crare excelentă. Am în. 
cheiat punerea în posesie 
a celor 375 ha pădure. S-a 
rezolvat iluminatul public 
în toate satele. Au fost
plombate, de mai multe 
ori, şoselele asfaltate de pe

De vorbă cu d l ' 
LUCIAN CADARIU, 

primarul comunei

raza comunei. ,Am între
ţinut drumurile comunale 
în bună stare de circulaţie. 
Şcolilor şi căminelor cul
turale — ca şi celorlalte 
instituţii de pe raza loca
lităţii — le.am asigurat 
condiţii materiale optime 
pentru a.şi desfăşura acti
vitatea, în fiecare iarnă 
lemne de foc. Măsurarea 
pământului, în vederea a- 
plicării Legii fondului fun
ciar — s-a încheiat în cinci 
din cele şapte sate.

RED.: Cum colaborează 
primăria cu consilierii ?

L.C.: Foarte bine, ne 
înţelegem perfect. Avem 
grijă . ca proiectele de ho
tărâri să fie foarte limpezi 
şi în spiritul strict aMegii.

RED.: Printre nereuşite 
ce aţi număra, dle Lucian 
Cadariu ?

L.C.; Faptul că nu a în. 
ceput măsurarea pământu
lui în Dineu, Mare şi în 
Dineu Mic. La această si
tuaţie au dus următoarele 
cauze : inexistenţa registru
lui cadastral, lipsa de to- 
pometrişti şi mărunţirea 
foarte tare a pământului.

RED.: Care este deviza 
de -muncă şi viaţă a pri
marului din Mărtineşti ?

L.C,: O vorbă dată tre
buie respectată neapărat. 
Dacă îi promit unui om 
că mă duc la dumnealui 
să-i rezolv o problemă, mă 
duc neapărat. Dacă, din 
motive independente de 
voinţa mea, n.o pot face, 
îi trimit vorbă când ne ve
dem. Eu sunt de principiul 
că vorba trebuie să fie 
vorbă.

Am discutat cu mai mulţi 
oameni şi i-am întrebat ce 
părere au despre actualul 
primar al comunei. Inain. 
te de a le consemna, men
ţionăm că am stat de vor
bă cu primii oameni ce 
i-am întâlnit, jar Lucian 
Cadariu, după ce ne-a fă- 
fut cunoştinţă cu interlo. 
cuţorii, s-a îndepărtat, lu
cru deosebit de apreciat.

IO AN RĂDULESCU, Din
eu Mac : Este om cu mul
tă experienţă, de treabă. 
E tânăr, plin de energie.

IOAN PASCULESCU, 
Dîncu Mare : Suntem mul
ţumiţi de dumnealui. Poa-

UN OM CARE A DORIT 
SA NU-I DAM NUMELE: 
Este activ, dar i-aş imputa 
că se ocupă mal mult de 
satele de jos şi mai puţin 
de cele îndepărtate — Din. 
cu Mare, Dîncu Mic, Mă
gura.

Fiii Măgurei
Satul Măgura — îşi adu

ce aminte dl Dorin Ioan 
Ianc, viceprimarul comu
nei —• avea, cu mulţi ani 
în urmă, 66 de numere. In 
anii totalitarismului Măgu
ra s-a depopulat continuu. 
In prezent mai sunt aici 
în picioare 27 de case în 
care trăiesc 31 de oameni. 
Media de vârstă a acesto
ra este în jur de 65 de 
ani. Sub 40 de ani este un 
singur om, doi ar fi cu 
viceprimarul, dar dânsul 
s-a „măritat* în satul Pe- 
treni, aparţinător comunei 
Băcia. Interlocutorul nos

tru ne spunea:
— Satul unde m-am-năs- 

cut a dat ţării mulţi oa
meni de valoare, cu care, 
pe bună dreptate, se mân
dreşte.

— Numiţi-i, vă rugăm, pe 
câţiva.

— Dnii Emil Muntean, 
profesor universitar la Cluj. 
Napoca, Aurelian Butari şi 
Viorel Crişan, ofiţeri su
periori, Viorel Sima, di
rector adjunct la Direcţia 
judeţeană de finanţe şi 
mulţi alţii, Gheorghe Mun
tean, viceprimar la Orăş
tie.

Blestemul pământului

Două instituţii, acelaşi om!
De activitatea -căminului 

cultural şi a. bibliotecii co
munale Mărtineşti se ocu
pă acelaşi om, dl .Nicolae 
Berceanu, cunoscut pentru 
strădania sa de a menţine 
la un nivel încurajator 
spiritualitatea unei comu
ne cu o binecunoscută tra
diţie culturală. Fiu al sa
tului, Nicolae Berceanu a 
reuşit să se identifice cu 
necesităţile localnicilor, cu- 
noscându-le îndeaproape.

în mod firesc, directo. ~ 
rul căminului cultural de 
centru s-a preocupat ca 
aşezămintele de cultură să 
fie cât mai primi'.oare, in 
funcţie, bineînţeles, de po
sibilităţile locale. Astfel, 
a fost zugrăvit căminul 
cultural din Dîncu Mare

stă modest cu baza mate
rială şi la celelalte cămi
ne culturale. Anul acesta 
sunt preconizate reparaţii, 
dacă vor exista bani, la, 
căminele culturale din Tă
măşasa, Dîncu Mic şi Je
ledinţi.

Printr-o colaborare foar
te bună cu şcolile s-au or. 
ganizat acţiuni dedicate zi
lei de 8 Martie. Sunt men
ţinute în activitate forma
ţiile de căluşeri de la Măr
tineşti, Dîncu Mare, Dîncu 
Mic, Tămăşasa, care au 
dus faima comunei '  prin 
virtuozitatea dansatorilor, 
dar şi profundele semni
ficaţii ale obiceiului şi dan
sului. Peste doi ani, for
maţiile căluşereşti de aid 
vor sărbători 105 ani de

(interior şi exterior). Din 
păcate, instituţia nu pose
dă o altă dotare — perde
le, scaune, aparatură... Se

activitate .neîntreruptă a- 
îestată documentar. In va
canţa elevilor, aşezămin. 
tele de cultură vor găzdui

acţiuni dedicate acestora. 
In anul trecut s.a desfă
şurat prima ediţie a unei 
manifestări de suflet, or
ganizate sub genericul „Fiii 
satului".

In ce priveşte biblioteca 
comunală, aceasta şi-a re
înnoit fondul de carte prin 
alocarea de către consiliul 
local a sumei de 300 000 
lei, ceea ce înseamnă mult 
în plan spiritual. Aceasta 
a făcut ca de la începutul 
anului să se înregistreze 
deja 120 cititori, în anul 
trecut fiind consemnaţi 300 
cititori. Nu o dată, biblio
tecarul Nicolae Berceanu 
transportă carte pentru Io- 
cuitorii de pe sate cu ma
şina personală. In funcţie 
de necesităţile de lectură 
sunt împrumutate cărţi 

• chiar de la Biblioteca Ju
deţeană. Totul din dorinţa 
de a se face util localni
cilor.

Din discuţia cu primarul 
localităţii a reieşit că în 
cele două Dineuri măsu
rarea pământului în vede
rea aplicării Legii fondu
lui funciar nu a început 
încă, iar una dintre cauze 
este mărunţirea foarte ta
re a terenului. Un om are 
drept la pământ în 30—40 de 
tarlale. Dna Viorica Gaşpar 
din Dîncu Mic ne spunea:

— Am pământ în foar
te multe părţi şi nici nu 
ştiu unde. Se întâmplă des 
că un om ară şi seamănă 
într-un loc şi vine altul şi 
spune că pământul acela 
este al lui. Eu am cumpă
rat tractor şi n-am ce fa
ce cu el.

S-a discutat cu oamenii 
din cele două Dineuri să 
accepte o oarecare coroa- 
sare a terenului pentru ca 

Jpacesta să poată fi măsurat 
cât mai corect S-au făcut 
şi tabele. Marea majori
tate au fost de acord, dar 
câţiva din fiecare sat s-au 
opus cu vehemenţă sus
ţinând să primească teren 
acolo unde au avut părin
ţii şi bunicii dumnealor.

Dl Remus Gîndroi, tot din 
Dîncu Mic, opina :

— Ar trebui să vină un

ZVONURI

Formaţiile căluşereşti 
Tămăşasa.

centenare din Dîncu Mare, Mărtineşti, Dîncu Mic şi
Foto: PAVEL LAZA

Mai mulţi oameni cu ca
re am stat de vorbă ne.au 
spus că în 1994 Asociaţia 
„Mărtineşteana" a dat, pen
tru un hectar însămânţat 
cu grâu, 800 kg grâu, dar 
în 1995 numai 600 kg. L-am 
întrebat pe dl Lazăr Avră- 
mescu, directorul asociaţiei, 
de ce s.au acordat asocia
ţilor, în anul cu cea mai 
bună producţie de grâu, cu 
200 kg mai puţin ca în a- 
nul precedent.

— Fiindcă dl Petre, ce a 
fost inginer la noi, ne-a 
lăsat cu o datorie de 25

milioane lei. Am plătit da
toria în întregime.

— Se mai spune că ce
reţi 800 000 lei pentru un 
hectar cu porumb.

— Nu, doar 345 000 lei. 
Dacă vom obţine credite 
de la bancă nu vom mai 
cere aceşti bani.

— Ni s-a mai spus că 
inginera asociaţiei vorbeş
te urât cu oamenii.

— Nu este adevărat. Dna 
ing. Vaier» Bîrdea este 
bărbătoasă, are o voce mal 
puternică.-; ' _
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te ,nu toţi din satul nos
tru ’ dar marea majoritate 
dintre ei.

LAZAR AVRAMESCU, 
Mărtineşti: Ne înţelegem 
bine cu dumnealui. Il văd 
mereu în acţiune, se duce 
des la judeţ să rezolve di
ferite probleme ale comu
nei. Stă de vorbă pe în
delete cu oamenii.

specialist foarte priceput, 
care să descâlcie lucrurile. 
Am vorbit cu cineva de 
la Orăştie să scoată pentru, 
tot satul actele de la No
tariat.

In câmp am văzut fâşii 
de pământ care nu sUnt 
paralele într.o tarla, ci se 
încrucişează.

Dl Ioan Păsculescu din 
Dîncu Mare era de păre
re : ■

— Din cauza mârunţirii 
pământului şi a  faptului 
că oamenii nu ştiu unde au 
pământ, rămâne foarte 
mult teren nelucrat.

— Cam ce suprafaţă ?
— Este vorba, Jn cele 

două Dineuri, de multe 
sute de hectare. Vin la  
Dîncu Mare oaspeţi — ru
de, cunoscuţi, cu diverse 
interese — şi se mijpă că tar
lalele ce cândva p*p&ge0% 
recolte bune, acum şuiMr 
pârloagă. E mare pgsat 1

— Este adevărat — cum 
am auzit — că aţi semă
nat cu grâu o suprafaţă 
mult mai mică faţă de alţi 
ani ?

— Da. Am semănat 154 
ha. Dar asta se datoreşte 
faptului că iarna a venit 
prea devreme. Am rămas 
cu sămânţa — din păcate 
tratată — în magazie.

Pe scurtătură

a

•  In satul Dîncu Ma
re â luat fiinţă recent 
o organizaţie a Partidu
lui Unităţii Naţionale 
Române. Organizaţia a- 
re 17 membri, iar în 
fruntea acesteia a fost 
ales dl Aurel Găulea.

•  Văluca Lăzărescu 
din satul de reşedinţă 
al comunei are în o- 
gradă 15 bovine. Multe 
animale au şi Eduard 
Farcaş şi Elvira Cără- 
bulca din Jeledinţi, Cor
nel Ionescu şi Ioan Ll- 
oescu din Tămăşasa, E- 
leonora Popa şi Aurel 
Găulea din Dîncu Mare, 
Silviu Iar din Măgura 
ş.a. Aproape că nu e- 
xistă ogradă care să nu 
aibă cel puţin o vacă.

•  Primăria a fost do
tată recent cu scaune 
noi, din lemn masiv. Să 
însemne asta oare că 
domnii din conducerea 
comunei se gândesc să 
le ocupe şi după alege
rile viitoare ? Nu co
mentăm.

•  La ora actuală în 
comună există circa 45 
de tractoare particulare.

•  Dna Edit Zudor a 
înfiinţat în satul său, 
Jeledinţi, o asociaţie fa
milială alcătuită din 
rude apropiate ce L u 
crează o suprafaţă de 
60 de ha.

•  In satul Tămăşasa, 
dl Mircea Bogdănescua 
amenajat o brutărie ce 
coace pâine foarte gus
toasă şi o duce — con
form înţelegerii înche
iate cu oamenii — în 
fiecare localitate a co
munei,

•  între primărie şi 
centrul agricol există o 
permanentă şi bună co
laborare. Iată un exem
plu elocvent în spriji
nul afirmaţiei de .mai 
sus : inginerii agronomi 
Ioan Matei şi Marin 
Crişan au măsurat pă
mântul şî au încheiat 
actele în vederea resta
bilirii dreptului de pro
prietate în satul Tămă
şasa.

•  In prezent încăr
cătura pe gospodărie 
depăşeşte trei capete 
bovine. Există şi 3568 
de ovine, 85 cai, 1861 
porcine ş.a.

•  In perioada trecu
tă din acest an s-au ob
ţinut 73 de viţei. 743 
miei şi 14 iezi.

•  In luna decembrie 
a anului trecut, 35 de 
oameni din comună au 
primit ajutor social în 
valoare de 2 133 478 lei.

•  Cosmin Caraşca din 
Dîncu Mare, absolvent 
de liceu, este şomer. Ne 
spunea: „Aş dori aşa 
de mult să lucrez unde
va". Alt tânăr — Adri
an Gridan, tot absolvent 
de liceu şi tot şomes-i 
„Ajutaţi-mă să pot mun
ci undeva" — ne.a rugat. 
Am făcut ce ne stă în 
putere, publicându-le 
dorinţele. Poate să-i a- 
jute cineva, efectiv ?

*
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Profesorul Petru Baciu 
este o cunoscută persona
litate a învăţământului, 
dar şi a culturii hunedo- 
rene în general. De-a lun
gul zecilor de ani a a. 
chiziţionat numeroase do
cumente despre spiritua
litatea orăştiană, a scris 
cărţi şi studii care, la 
rândul lor, vor fi studia
te cu atenţie de cei- care 
vor veni. După pensio
nare, distinsul profesor 
s-a retras la gospodăria 
părinţilor şâi, din Beriu, 
dar n.a pierdut legătura 
cu şcoala şi elevii săi, 
predând încă. Neastâmpă
rul său civic, dorinţa de 
a face ceva util pentru 
comuna natală l-a îndem
nat să propună organi
zarea unui muzeu sătesc.

— Despre ce este vor
ba dle profesor ?

— In timp ce la alte 
şcoli din ţară învăţămân. 
tul se desfăşoară alter
nativ sau chiar în trei 
serii, la Şcoala Generală 
din Beriu, spaţiul este 
excedentar. Aici s-a con
struit prin anii 1960 un 
frumos local de şcoală, 
la începuturile căruia şi 
subsemnatul a contriouit 
destul de substanţial. Pe 
parcurs s-a construit în
că un pavilion Cu etaj ce 
cuprinde o sală de spori

„Să organizăm un 
muzeu sătesc4'

şi patru încăperi folosi
te când şcoala avea şi jn- 
ternat ca dormitoare sau 
săli de clasă. S.a icno- 
vat şi clădirea veche, fo
losită ca şi cantină, cu
prinzând cinci încăperi. 
După '  revoluţie, n umărul 
elevilor s.a redus, inter
natul nu mai funcţionea
ză, o parte dintre părinţi 
îşi duc copiii la şcoli din 
Orăştie, aceştia făcând 
naveta. Copiii sunt obo
siţi prea devreme cu na
veta.

— Este justificată în
grijorarea unor profesori 
şi părinţi din Beriu cum 
că şcoala de aici ar fi 
spre desfiinţare ?

— Nicidecum ! Cu toa
te că Şcoala Generală din 
Căstău (sat aparţinător co
munei) este în creştere. 
Şcoala Generală din Be
riu, totuşi, nu se va des
fiinţa. Având în vedere 
populaţia şcolară în vii
torii ani, din Beriu, Orăş- 
tioara de Jos, Sereca, la 
ciclul întâi, se poate ve
dea clar că nu exis că nici 
un pericol de desfiinţare.

— Şi cum, rămâne si

tuaţia cu spaţiul exceden. 
tar ?

— Propunerea noastră 
este să organizăm un Mu
zeu Sătesc în pavilionul 
cu etaj din curtea şcolii 
din Beriu. Unii, în ne- 
cunoştinţă de cauză, poa
te vor zâmbi sarcastic, 
îndemnând la inactivita
te, eludând însemnătatea 
unei asemenea instituţii, 
mai ales acum. Beriul se 
află într-o zonă tio per
spectivă turistică, pe dru
mul spre cetăţile dacice 
din Munţii Orăştiei. Co
muna Beriu ar fi prin
tre primele din judeţ ca
re ar fonda o asemenea 
instituţie de cultură pa
tronată de şcoală.

— Cu cine s-ar putea 
realiza o astfel de insti
tuţie ?

— Cu dascălii şcolilor 
din comună, cu elevii, 
părinţii, ceilalţi săteni, 
precum şi cu ajutorul ce
lor plecaţi. Ne trebuie 
doar suflet şi perseveren
ţă. Numai prin asemenea 
înfăptuire dascălul de
vine eeea ce trebuie să 
fie : un cărturar şi ade_

în vara anului trecut, 
componenţii Cenaclului 
„Totuşi iubirea" îşi luau, 
prin cântec, rămas bun de 
la spectatorii prezenţi în 
Piaţa Casei de cultură din 
Deva, la ore târzii în 
noapte. Sfârşitul săptămâ
nii trecute a prilejuit sta
tornicilor ori mai noilor 
prieteni ai cenaclului re
întâlnirea cu cântecele şi 
versurile devenite bine cu
noscute lor. De astă dată 
spectacolul a fost găzduit 
de sala mare a Casei de 
cultură care, pe măsura 
desfăşurării lui, a devenit 
neîncăpătoare pentru cei ce 
au dorit fie şi numai să 
arunce o privire la ceea 
ce se întâmpla pe, scenă.

„Totuşi iubirea"
„Avertizaţi" de la bun în
ceput de către poetul A- 
drian Păunescu că seara se 
vrea a fi o pledoarie pen
tru spectacolul de cultură, 
„nepoluat de politică", pâ
nă în final ea a reuşit să 
rămână sub acest sem n: 
„cultură unificatoare, nu 
politică despărţitoare".

Î Mpă acelaşi imn de în
ceput -T- „Duhul lui lancu" 
—, cântat deopotrivă de 
-cei de pe scenă şi de spec
tatorii din sală, air venit 
în faţa publicului Sandu 
Vasile Hotima, cu cânte
cele sale populare, Adria

na Margalina, o componen
tă mai nouă a cenaclului, 
Emeric Imre, interpretând 
cântece scrise pe versuri
le lui Adrian Păunescu (ca 
şi marea majoritate a ce
lorlalte, de altfel). Micuţa 
Ana-Maria Păunescu (în 
vârstă de 5 ani şi trei luni) 
a fost, printre altele, prota
gonista unui moment „re
tro", reamintindu-ne un 
vechi cântec al lui Bob 
Dylan („Vânare de vânt").- 
Octavian Bud, Andrei Pă
unescu, Emilian Onciu, 
Valentin Moldovan, Paul 
Şovre şi Tatiana Stepa, cu

vărat apostol, un . ziditor, I 
figura luminoasă a satu- ’ 
lui, cu mult situat dea.-, | 
supra faptelor mărunte şi * 
a vicisitudinilor. . j j

— Ce profil ar avea .
muzeul ? I

— De artă populară; cu |
elemente de etnografie, |  
port, ţesături, obiecte cas- I 
nice ţărăneşti, unelte â- J 
gricole vechi, cu docil- | 
mente istorice şi publi. * 
caţii existente. Impiemen- | 
tarea spirituală a unei . 
astfel de instituţii ar fi I 
extraordinară. O sală a J 
muzeului, cea a spin Lua- i 
lităţii culturale, istm ice, I 
folclorice, documentare, J 
literare, aş putea să o a- |  
menajez eu din donaţiile * 
proprii. Am venit cil o |  
iniţiativă îndrăzneaţă pen- * 
tru sfinţirea acestor io. I 
curi, prin ' care să dopă- * 
şim obişnuitul. Dacă voi i 
fi înţeles şi aprobat, cum * 
zice cronicarul Ion Ne- [ 
culce, „Bine va fi“, iar I 
dacă nu voi fi înţeles de J 
către cei solicitaţi, cum | 
zice acelaşi cronicar, „Tot * 
bine va fi" ! I

— Sperăm să fiţi în- ;
ţeles în întreprinderea dv, l 
dle profesor. Prea aţi fă- ' 
cut multe pentru Orăştie > 
şi judeţ, ca să nu fiţi < 
a ju ta t! ' I

MINEL BODEA 'V
—  # — m tmtm •  m m ţ -  —  m —

a sa voce inconfundabilă, 
au cântat pentru Ardeal, 
pentru Basarabia, pentru 
toată Ţara Românească ; 
iar poetul Adrian Pău
nescu a recitat, în stilu-i 
caracteristic, două din cre
aţiile sale : „Pacient" şi 
„Repetabila povară". în fi
nal, au fost reascultate câ
teva din marile cântece a- 
le cenaclului, într-o atmo. 
sferă care s-a dovedit mâi 
puţin entuziastă parcă, spre 
deosebire de alte dăţi, ce
naclul salutând optimist 
până la urmă publicul de- 
vean : „Cenaclul salută la 
Deva / Voinţa de-o viaţă 
mai bună".

GEORGETA BlRLA

J e la n ia  g re ie ru lu i A kbar
Aşa am fost ursit să fiu : 
lăutar din tată-n fiu, 
altceva să fac nu ştiu, 
fac şi eu ce pot să fac, 
menestrel din tată-n veac, 
cu lăuta strâng uium 

‘ câte-un vălătuc de fum 
sau o lacrimă ovală 
pe.o tipsie abisală ; 
din înaltul unui crin 
mai arunc câte*un suspin 
unei mari iubiri defuncte, 
puncte... puncte... 
sau aştept 
cu febră-n piept 
de pe frunza mea natală 
O iubire ireală.

Cu un cântec vă mângâie 
cel atins de erezie, 
cel bolnav dc astenie, 
între bocet şi hipnoze 
cu migrene şi nevroze 
în chilia lui de humă 
sub o lacrimă postumă.

IONEL AMARlUŢBI

în librării
•  Dinu C. Giurescu, „Gu

vernarea Nicolae Rădescu", 
Editura ALL ; ■ •  „legen
dele şi miturile Greciei an
tice", autor N.A. Kun, E- 
ditura „Orizonturi" ; •
Thomas Hardy, „Departe 
de lumea dezlănţuită", E- 
diturâ „Rao“ ; •  „Sayan-; 
tul şi traficanţii", roman, 
aţitor Leon de Winter, Co
lecţia „Romanul secolului 
XX", Editura „Univers" ; 
•  „Metamorfoze" sau „Mă
garul de aur", autor Apu- 
Ieius, traducere din 1. la

tină şi note de I. Teodo- 
rescu, Editura „Univers" j 
•  Platon, „Legile". Tradu
cere E. Bezdechi, Editura
I.R.I.; •  Fraţii Grimm, 
„Poveşti", traducere de Lia 
Hârsu şi Al. Iacobescu, E- 
ditura Saeculum I.O. Bucu
reşti 1996 ; •  „Ortografia 
limbii române", dicţionar 
şi reguli. A utori: FlOra 
Suteu şi Elisabeta Şoşa, E- 
ditura Saeculum I.O. şi Ed. 
„Floarea darurilor". V 

VLADIMIB POP 
M \RCANU

'Corul Liceului de Artă Deva dirijat det prof. Ni
colae Icobescu.

Foto: ZOLTAN LOCSEI

Fără a-şi face un titlu 
de glorie din aceasta, E- 
ditura „Helicon" din Ti
mişoara a plonjat în via
ţa literară de după ’89, 
publicând cărţi cu tentă 
voit, dar surprinzător, 
necomercială. Din acest 
punct de vedere avem o. 
bligaţia morală să ne a- 
plecăm fruntea cu res
pect în faţa directorului 
editurii, omul şi scriito
rul Ioan lancu. Trecând 
la subiect, la editura men
ţionată au apărut de cu
rând nu mai puţin de 4 
(patru) poeţi hunedoreni 
cu volume proprii în co
lecţia liliput a editurii: 
Mariana Pândaru, Pauli- 
na Popa, Valeriu Bârgău 
şi Eugen Evu. Acest fapt 
îl putem considera un e- 
veniment literar de excep
ţie, chiar la nivel naţio
nal. Aşadar :

MARIANA PANDARU: 
„FERIGI ÎNZĂPEZITE". 
Liliputană cum e, această 
carte însumează extrem 
de pregnant personalita
tea distinctă â poetei; 
este — cel puţin până în 
acest moment — corolarul

NOTE t>E LECTURA

UN CVARTET ÎN „DA“ MAJOR
apariţiilor sale editoriale 
care o înscrie pe orbita 
celor mai delicate firi po
etice şi a celor mai sen
sibile voci ale poeziei ro
mâne de azi. Şi, pentru 
a ilustra afirmaţia, voi 
cita două poezii „sufe. 
rind“ de un realism ÎL 
rie şi de o intensitate a 
trăirii artistice superbe: 
„Dacă s.ar fi petrecut/ 
ceasul complet al inimii/ 
noi am fi ajuns două pă
sări/ cu ciocul în moar
te./ Aşa, locuim doar în 
cuvinte/ şi încrengătura 
de vise/ nu se mai satu
ră/ să ne ademenească. 
7/ („Am fi ajuns două 
păsări", pag. 93);- „Ce.ai 
făcut Doamne din mine ? 
/  Ai făcut o femeie cu 

. faţa în/ bernă/ în aşa 
fel ai făcut/ încât abia 
aştept eliberarea de/ mi
ne/ azvârlind cât mai de
parte/ tot ce am trăit.// 
(„Eliberarea de mine", 
pag. 97). Deci, putem

spune, liniştiţi: Mariana 
Pândaru confirmă.

PAULINA P O P A :  
„AURA AMARA". Cu
migală, cu consecvenţă 
şi tot mai convingător, 
autoarea se construieşte 
pe sine ca poetă. Acest 
al doilea volum de ase
menea dimensiuni tipă
rit la „Helicon" este un 
argument. Este de remar
cat, în primul rând, gri
ja Paulinei Popa pentru 
actul creaţiei şi perma
nenta înălţare a eului, ca 
în această poezie simbol: 
„Doamne/ cine mă va 
crede/ când voi trece prin 
muguri/ şi-mi voi aduna 
în privire/ şi ploi şi mi
resme.// aşezând piatra de 
temelie/ la cumpăna su
fletelor ?"// („Primăvara", 
pag. 46).

VALERIU BARGAU: 
.APOCALIPS A DUPĂ 
VALERIU". Păstrând pro
porţiile această „Apoca- 
lipsă..." îi urmează „Apo.

calipsei după Cioran". Ti
tlul acestei cărţi se ală
tură cuminte celui ai pre
cedentei apariţii editoria
le a autorului - -  „Sfâr- 
şitul lumii". De altfel,, a- 
tât modalitatea de expri
mare cât şi spaţiul idea
tic sunt de-acum stabile 
şi clar rostuite. Concretul: 
„Vegetaţii noi, industria, 
le, necunoscute inundă/ 
starea noastră, de spirit 
pierdută/ tăietură piezişă 
în muntele Wolfram/ în 
nervurile de calcar ale zbo
rului păsării/abstracte;/in 
văzduh stau că intr-un 
uter călduros/ ideile şi 
clorura de potasiu'1// 
(XX. Civil, pag. 39, din 
voi. „Sfârşitul lumii", Ed. 
„Călăuza", 1992); şi : „Să 
vegetezi în palma unei 
zile mioape/ în grădina 
de beton şi fiare de-a bu- 
şilea/ Cu o carte de Dos- 
toievski sau Baudelaire/ 
In mâini/ Privind şirurile 
impresionantelor litere//

In faţa hangarului un soi 
de muşte/ albastre.verzui/ 
S-au aşezat pe geamul 
elicopterului/ Părăsit de 
mecanici/- Un copil le 
stropeşte cu apă/ Din sti
cla de plastic strivită in
tre degetele/ învineţite de 
frig.// „(Cronica zilei de 
23 aprilie a.c.“, pag. 50, 
dip voi. „Apocalipsa du. 
pă Valeriu" — „Helicon" 
’96). - -

EUGEN EVU ; „MIE- 
REA SĂLBATIC A". în
ce mă priveşte, nu mai 
am îndoieli: această car. 
te este cea care aşază pe 
fruntea poetului laurii 
consacrării. Există în pa
ginile ei atâta poezie în
cât, după lectură, abia 
reuşeşti să te desprinzi 
dintr-o lume în care se 
mai poate visa, gândi şi 
trăi bine şi frumos. A- 
ceasta nu Înseamnă că Ia 
E. Evu totul e... roz. Dim
potrivă, se simte poezie 
de poezie o dramă inte

rioară pe care poetul nu 
totdeauna reuşeşte să •  
îmbrace In haina pură a 
artisticului. Probabil nici 
nu vrea. Aceasta nu sca
de, însă, nicidecum, va
loarea poeziilor sale, ci 
le apropie şi mai mult 
de sufletul cititorului pe 
coordonatele care îi şi 
convin acestuia. Poetul e, 
înainte de toate. Om, iar 
produsul artistic îl repre
zintă din acest punct da 
vedere. Pentru frumuse
ţea lor şi pentru mesa
jul uman, ar trebui să 
citez o mulţime de poezii, 
dar mă rezum la una 
singură, una dintre cele 
mai frumoase, citite de 
mine în ultima vreme : 
„Mă părăseşte o carte de 
versuri/ Voi fi de bună- 
seamă ciudat de vesel 
curând./ Fiecare iubire 
odată trăită/ înfloreşte 
murind ucigând// Nu-i 
nimic e firesc, se întâm
plă/ O frunză te bate pe 
umăr. consolator,/ Unde
va, in sudica, inimii tării, 
plă/ A mai trădat un co
cor. („Adio", pag. 89).

DUMITRU HURUBA
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LUNI, 8 APRILIE

TVR X
1340 Actualităţi; 13,10 TVR Iaşi; 14,00 TVR 

Cluj-N.; 1440 TVR Timişoara; 16,00 Ae- 
| nudităţi; 16,05 De luni pănft luni; 16,35 
•ie-am interesat pentru dvs.; 17,05 Emi
siune in limba maghiară; 18,35 Aventurile 
şerifilor galactici (d.a.); 19,00 Atlas; 19,30 

: Rata şl băieţii (s); 20,00 Actualităţi, me
teo, telesport; 20,50 Baywatch (ş); 21,45 
Transfocator; 22,15 W ertter (teatru liric); 
0.45 Fragii. '

TVR 2

MARŢI. 9 APRILIE

TVR 1
TjN TVM. Teiematinal; 8,30 La prima 

•eii; t£® Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
afccăxae; 1L05 Zmeul (f/r); 12,35 Ritmuri 
■M a ta le ; 12,45 D.a.; 1340 Muzica pt. toţi; 
1LB0 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 15,00TVR 

Quj-M; 16.40 Actualităţi; 15,50 Fii tu însuţil; 
IA »  Convieţuiri; 17,20 Da.; 1740 Cazuri 
yi necazuri in dragoste; 18,25 Viaţa par- 
tidetor parlamentare; 18,50 Medicina p t  
toţi; 1940 Taman (s); 20,00 Actualităţi; 
BAS* Urna «Ha Nazareth <f. SUA *92,p.I); 
E245 Reflector; 23,25 Actualităţi; 23.40 
Studioul muzicii uşoare; 0,10 Gong; 0,40 
Magazinul Notelor Blue. ~

TVR 2
74® La prima oră; 9,20 Ora de muzică; 

10,1)5 Caleidoscop; 1145 DragOnii gemeni 
(<La0; 11,50 Teatru liric : „Werţher” cu 
Ileana Coirilbaş; 14,10 Serialul serialelor; 
1435 Limbi străine (r); 15,55 Ursuleţii
inimoşi (d.a.); 16,20 Dedublarea (s); 17.05 
*3 de milioane (1); 17,45 Iubiri amâgitoa. 
re  (s); 1840 23 de milioane (II); 20,00 Cu 
cărţile pe faţă; 21,00 TVM Mesager: 21,3o 
Intre da şi nu; 22,00 Credo; 23,15 „Omul 
care a  văzut moartea" (teatru TV).

PRO TV
7J0 Or* 7, bună dimineaţa!; 9,00 Cap

cana timpului (s/r); 9,45 Sport ta minut;

10,00 Paradise Beach (r); 10,30 Bună iu
bito, sunt mort ! (f/r); 12,15 Fotbal. Re
zumat Spania; 1245 Ştirile Pro TV; 13,00 
Oameni în toată firea (s/r); 13,30 Procesul 
etapei (r); 16,30 Paradise Beach (s); 17,00 
M.A.S.H. (s/r); 17,30 Capcana timpului (s);
18,15 Sport la minut; 18,30 Bună seara 
Bucureşti!; 19,00 Oameni în toată firea (s); 
19,25 Ştirile Pro TV; 19,55 Doar o vorbă 
să-ţi mai spun—; 20,00 Spitalul de urgenţă 
(s); 21,00 Secrete de familie (s); 21,50 Şti
rile Pro TV; 22,00 M.A.S.H. (s); 22,30 Deş. 
teaptă-te, române I (talbshow); 0,05 Sport 
la minut; 0,30 Fotbal. Rez. Bundesliga.

MIERCURI, 10 APRILIE

TVR I

13,00 Actualităţi; 13,lo Politica între 
Ideal şi real; 13,4o Drumul spre Avonlea 
(s/r); 1440 Confluenţe (r); 1540 Perla Nea
gră (s/r); 15,45 Filmele săptămânii; 15,50 
Ursuleţii Inimoşi (d.aa; 16,20 Dedublarea 
(s); 1745 Măseaua de minte; 17,45 Iubiri 
amăgitoare {»); 1840 fn faţa dvs.; 20,00 
Arte vizuale; 2040 Tribuna nonconformiş- 
tilor; 21,00 TVM Mesager; 2140 Sfinx (cs);
22,00 Santa Barbara (s); 22,45 Mag. spor
tiv; 0,30 Muzica e viaţa mea I 

PRO TV

7,00 TVM. Teiematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Moda 
pe meridiane (do); 10,35 Videocasela mu
zicală; 10,50 Vldeolexlcon; 11,50 Iubiri a- 
măgitoare (s/r); 12.40 D.a.; 13,10 Muzica 
pentru toţi; 14,16 TVR Iaşi; 15,05 TVR 
Cluj-N.; 16,10 Ciao Italia (mag, interna
ţional); 16,55 Aceşti pătimaşi minunaţi; 
17,10 Eclesiast ’96; 17,55 De la lume adu
nate—; 18,25 Aventurile şerifilor galactici 
(d.a.); 18,50 Timpul Europei; 19,20 Fata 
şi băieţii (s); 20,00 Actualităţi; 20,50 Jalna 
(s); 21,45 Noi frontiere; 22,25 Totul despre 
muzică; 22,55 Actualităţi; 23,15 Conflu
enţe; 23,45 P.S. Te iubesc I (s); 0,35 în 
tâlnirea de la miezul nopţii.

TVR 2

7,00 Ora 7, bună dimineaţa /; 9,00 Cap
cana timpului (s/r); 9,45 Sport ia minut; 
104® Paradise Beach (s/r); 10,30 Henry şi 
dune (f/r); 13,00 Oameni în toată firea
(s/r); 13,30 Baby M (s/r); 14,% ^erdict j 
Crimă! (»/r); 15,30 Fotbal. Rezumat Anglia; 
1640 Paradise Beach (s); 17,0® Prindeţi-1 
pe Satari (s/r); 17,3® Capcana timpului (s);
18,15 Sport ia minut; 1840 Bună seara 
Bm u n şO; 19,00 Oameni în toată firea (s); 
1943 Ştirile Pro TV; 1945 Doar o vorbă 
Să-ţi mai spun...; 20,00 Bună iubito, sunt 
m orii ţf. SUA *90); 21,50 Ştirile Pro TV; 
22.0® MLAS.H. (s); 22,30 Procesul etapei 
(I); Qft» Ştirile Pro TV; 0,05 Procesul 
etapei RI),

PRO TV
7.0o Ora 7, bună dimineaţa!; 9,0® Cap

cana timpului (s/r); 9,45 Sport Ia minut; 
1*40 Paradise Beach (s/r); 10,30 Spitalul 
de urgenţă (s/r): 1140 Secrete de familie 
(s/r); 12,10 Arte marţiale; 13,00 Oameni în 
toată firea (r); 13,30 Fotbal. Rez. Bundesli
ga; 1440 Baschet NBA; 15,0® M3V.S.H. (r); 
154® Paradise Beach (s); 16,00 Capcana 
timpului (s); 17,00 Fotbal. Divizia Naţi
onală; 18,15 Spori Ia minut; 1840 Bună 
seara. Bucureşti !; 19,00 Oameni In toată 
firea (s); 19,25 Ştirile Pro TV; 29,00/Da- 
nielle Steel’s : Zoya (f. SUA *95); 22,00 
M.A.S.U. (s); 2240 Lege şi Ordine <s);
23,30 Rătăciţi în tranziţie (talkshovv); 0,05 
Spori la minut; 640 Fotbal. Rez. Anglia.

JOI, II  APRILIE

TVR I
740 TVM. Teiematinal; 840 La prima 

oră; 9.20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 1040 Lumină din lumină; 12,00 
Iubiri amăgitoare (s/r); 12,45 D.a.; 13,10 
1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj. 
M ; 15,45 Tradiţii de Paşte la Vatra Mol
do viţei; 16,10 Cuvinte potrivite; 1645 Mag. 
serial; 17,25 Aventurile şerifilor galactici 
(d.a.); 17,50 Viaţa partidelor parlamentare;
18,15 Tragerile Loto 5/40 & simplă; 18.25 
Milenium; 19,05 Tânărul Indiana Jones (s);
20,00 Actualităţi; 20,50 Nord Şi Sud (s);
21,45 Reflecţii rutiere; 22,00 Studioul e- 
conomîc; 22,40 Căile Raiului (do): „Dru
mul Crucii”; 2340 Simpozion; 23,55 Ac
tualităţi; 0,10 Seriale de neuitat, .

TVR 2
7.00 La Prima oră; 940 Muzica pentru

toţi; 10,05 F. Mitterrand (do); 10,40 întâl
nirea de la miezul nopţii (r); 11,35 Dra- 
goniî-gemeni (d.a.); 12,05 Curcubeu;
13,05 P .S .: Te iubesc (i/r); 14.10 Rcp. *96; 
14,55 Limbi străine (r); 15,55 D.a.; 1840 
Dedublarea (s); 17,00 Ceaiul de )a ora 5;
19,00 Em. în jb. germană; 20,00 Cultura 
iu lume; 20.3® Enigma (cs); 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 /Filmoteca de Aur; 22,00 
Dragostea, singurul miracol (f. SUA ’95); 
23,40 Baschet masculin. CE al cluburilor

, (înreg., repriza II).
■ ■■■■■■;/ PRO TV

7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 940 Cap
cana timpului (S/r); 9,45 Sport la minut; 
1040 Danielle Steel’s; Zoya (f/r); 1240 
Stelele Olympiei (r); 13,00 Oameni în toa
tă firea (r); 13,30 Lege şl Ordine (s/r);
14,3o Rătăciţi în tranziţie (r); 15,00 Gi
llette — lumea sportului; 1540 Beverly 
Ilills (s/r); 16,30 Paradise Beach (s); 17,00 
M.A-S.IL (r); 17,30 Capcana timpului (s);
18,15 Sport la minut; 18,30 Bună seara 
Bucureşti !; 19,00 Oameni în toată firea (s); 
1945 Ştirile Pro TV; 20.00 Bull Durham 
(co. SUA 1988); 22,00 M.A.S.H. (s); 22,30 
Cracker (s); 23,30 Am întâlnit şi români 
fericiţi; 0,05 Sport la minut; 040 Robocop 
(s); 1,30 Fotbal. Rezumat Bundesliga.

Avonlea (s); 10,40 Matineu muzical; 11,25 
Pas cu pas; 12,15 Vârstele peliculei; 13,05 
Pleiade; 14,00 Actualităţi; 14,10 Turnul 
Babei; 18,45 Mapamond; 19,15 Teleenci- 
clopedia; 20,0® Actualităţi; 20,55 lisus din 
Nazareth (f. SUA/Anglia/It. '92, ultima 
parte); 23,0» Florilegiu bizantin în inter
pretarea corului „Madrigal”; 2340 Actu
alităţi; 23,50 Lumină din lumină.

TVR 2

7,00 întâlnirea de sâmbătă; 12,00 Sim
fonia a XII-a de George Enescu; 1240 TVR 
Timişoara; 134o Est Meridian Magazin; 
15,55 Ursuleţii inimoşi (d.a.); 16,20 Dedu
blarea (ş); 17,05 ltmerare spirituale; 17,30 
Serata muzicală TV; 20,30 Pariaţi Pe cam- 
p.on / (csR 21,00 TVM Mesager; 21,30 Pla
neta Cinema; 22,00 Săptămâna sportivă;
22,3o Muzica sacră cu Duke Elilngton;
23,15 Alfa şi Omega; 0,15 Nocturnă enes- 
rianj.

PRO TV

VINERI, 12 APRILIE

TVR 1

7,00 La prima oră; 940 Ora de muzică; 
10,05 Mag.-Satelit; 11,30 Dragonii gemeni 
(d.a.); 12,00 Bărbatul care se ascunde sus 
(f/r); 13,35 Ritmuri muzicale; 14,00 Fraţii 
(s); 1445 Gong! (r); 1545 De tingua la
tina; 15,55 D.a.; 1640 Dedublarea (s);
1745 Natura 2000; 17,45 Iubiri amăgitoare 
(s); 1840 Em. in limba maghiară; 20,00 
Topul galeriilor; 20,30 Pro Memoria; 21,00 
TVM Mesager; 2I,3o Tradiţii; 22,00 Santa 
Barbara (s); 22,45 Cum s-a făcut filmai 
JVfy felr Lady“ ; 23,45 Fotbal. Univ. Cluj 
— Univ. Craiova (înreg.).

7,00 TVM. Teiematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,50 Limbi 
străine; 1140 Capodopere muzicale; 11,50 
Iubiri amăgitoare (S/r); 12,10 Lnmea ope
rei; 13,30 TVR Iaşi; 14.15 TVR Cluj-N.;
15.00 Pompierii vă informează !; 1540
Din lumea afacerilor; 15.50 Actualităţi; 
1640 Ieşirea din cerc; 16,30 Em. in Ib. 
germană; 1740 Pro Patria; 18,25 Viaţa 
partidelor parlamentare; 18,50 Julia (ş);
29.00 Actualităţi; 21,05 Tezaur folcloric;
21,45 lisus din Nazareth (f., p. II); 234® 
Actualităţi; 0.05 Poem bizantin; ~r >■’

8,00 D.a.; 9,30 Fiipper (s); 10,00 A fost 
odată în America (f/r); 12,00 Dosarele X 
(s/r); 13,uo Lumea filmului (cs); 13,30 Ste
lele Oiympie»; 14,09 Fotbal; 16,00 Fort 
Buy ard; 17,15 Duckmau (d.a.); 17,45 Motor 
Sport Mag.; 18,10 Sport extrem; 1945 Şti- 
r,le Pro TV; 19,55 Doar o vorbă să-ţ» mai 
spun—; 20,00 Eureka (f.p. SUA *81); 22,00 
Ştirile Pro TV; 2240 NYPD Biue — viaţă 
de poliţist (s); 23,20 Suspect de crimă (s); 
0,10 Ştirile Pro TV; 0,13 Sport la minut; 
0,30 Fotbal; 2,00 Muzică: Top 10 TMZ;
3.00 ISVPD Bai® — viaţă de poliţist (s/r);
4.00 Suspect de crimă (s/r); 5,0® Sport.

DUMINICA, 14 APRILIE 

TVR 1

TVR 2
7,00 La prima oră; 9,20 MiHKca pentru 

toţi; 10,05 Mag.-Satelit; 11,30 D.a.; 12,00 
TVR Iaşi, TVR Cluj-N., TVR Timişoara;
13,30 Limbi străine (r); 14,00 Cafeneaua 
literară; 154® Convieţuiri; 16,20 Dedubla-/ 
rea (s); 17,05 Bursa invenţiilor; 17,45 Oa
meni care au fost...; 18,15 Iubiri amăgi
toare (s); 19,00 Concert simfonic extraor
dinar; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Hype- 
rion; 22,45 Concertul corului şi Orchestrei 
Radio (p. I); 23,15 Santa Barbara (s) 0.10 
Concertul corului şl orchestrei Radio (p. II).

7,30 Bună dimineaţa!; 8,3© Domino;
9,30 Arabella revine (s); 10,00 Lumină din 
lumină;’13.00 Cu cântece să ne veselim I 
(p. I); 1340 Visând la Jeannie (s); 14,0® 
Actualităţi; 14,1® Poştă TV; 1449 Videa- 
Magazin; 17,50 Star Trek (S>; 18,45 A doua 
Românie; 19,15 Robingo (cs); 20,00 Actua
lităţi; 20,45 Ce faceţi astă-scară ? (div,, 
p. I); 2140 My Fair Lady (f. SUA *64); 
23,10 Tragerile Loto 6/19 şl Noroc; 23,40 
Pctreceţi cu noi... Ia Hanul Melodiilor I 
(em. muzicală); 0,45 Parada vedetelor.

TVR 2

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineaţa 1; 9,00 Cap

cana timpului (s/r); 9,45 Sport la minut;
10.00 Paradise Beach (s/r); 10,30 Bull Dur
ham (f/r); 12,25 Fotbal. Rez. Bundesliga;
13.00 Oameni in toată firea (S/r); 13,30 
Cracker (s/r); 14,30 Am întâlnit şi români 
fericiţi (r); 15,00 Rugby. Super 12; 1640 
Paradise Beach (s); 17,00 M.A.S.H. (s/r); 
1740 Capcana timpului (s); 18,15 Robocop 
(s/r); 19,00 Oameni în'toâtă firea (s); 19,25 
Ştirile Pro TV; 20,00 Dosarele X (s); 21,00 
A fast odată iu America (f. SUA ’84); 
2340 Aventuri in Casa Morţii (s); 0.05 
Sport la minut; 0,30 Erotica (s); 1,00 Un 
bărbat şi o femeie (dramă Franţa ’66);
2,45 Baschet NBA (d).

7,00 5x2.  Magazin duminical; 13,00 
MTV Greatcst Hits; 14,00 Actualităţi; 14,1®
O noapte furtunoasă (L România *42); 
15,40 Ritmuri muzicale; 1540 D.a.; Io,20 
Dedublarea (s); 17.05 Repriza a treia; 19,30 
Puterea, pasiunea (s); 20,00 Maeştrii; 21,00 
Santa Barbara (s); 21,43 Descoperirea
Planetei; 22,15 Hai ţaţa, la lunion (div.); 
23,25 Mirajul circului (CFI); 1,00 Astă- /  

seară petreceţi cu noi ! Refrene fără vârstă.

SAMBATA, 13 APRILIE

TVR 1
7,00 Bună dimineaţa— de la Iaşii; 840 

Feriţi-vă de măgăruş 1; 9,50 Drumul spre

PRO TV

8,00 ^^a.; 9,30 Insula misterioasă (s); 
1040 Super Abracadabra; 10,30 An Ameri
can Tail <f. d.a. SUA ’86); 12,00 Seaqucst 
(s/r); 12,50 Doar o vorbă să-ţi mai spun... 
(r); 13,00 Prindeţi»! Pe Smart (s); 134® 
Baby M (s); 14,3® Concert : Radu GheOr- 
ghe — Ucenicul vrăjitor; 16,00 Fashion 
style; 16,30 Benny Hill — concert; 17.45 
Faţă-n fată cu Ilie Şerbănescu; 18,30 Bo- 
verly Hills (s); 19,25 Ştirile Pro TV; 20.00 
Dansând cu lupii (w. SUA *90, p. I); 21,50 
Ştirile Pro TV; 22,00 Dansând eu lupii 
(w. SUA, p. II); 23,30 Verdict: crimă! (s); 
0,15 Fără inimă (f. SUA); 2,4o Provocare: 
concert S. Dumftrescu; 3,40 Baschet NBA;
4,00 Dansând cu lupii (f/r).

I|  R.A.G.C.L. DEVA

] prin Secţia Prestări Construcţii execută; I

I  •  laveKtori si reparaţii din ţiglă profilată. I
* ^i

S.C. GENERAL SIMPREST SJV. SIMBRIA ! 1

•  vinde din stoc ţiglă din argilă
•  execută lucrări de plombări si asfaltări * 

1 |  
|  Informaţii suplimentare la telefon 627094. j

S.C. ROLAC S.A.
Produce şi comercializează

CĂUTAM DISTRIBUITORI Itt TOATA ŢARA
eo*xfrfa avantajoasa do proj şi oiarâ.

«tfafrla tel.: 033-631253,
Fax **>-631703.
Ţ<*m : 2528# ^ „
sau la sotJuştfdmoi din Tu<tufe$fl-Noamţ
şosoxt.a Piatra Neamţ-fiomao km. 4

l Anunţă închirierea prin licitaţie publică 
în baza prevederilor HG nr. 1228/1999 şi 140/ 
1991 a spaţiilor situate în Simcria :

•  str. P. Unirii, bl. 21 parter — 68,7 mp. 
destinaţia alimentaţie publică

•  str. A. Iancu, nr. 1 — 55,8 mp. cu des
tinaţia farmacie privată

•  str. Teilor, nr. 4 — 48,2 mp. cu desti
naţia atelier rame-geamuri

Licitaţia va avea loc tn data de 22. 04. 
1996, orele 9,00; 10,00 şi 11,00 Ia sediul socie- 

( taţii din Simeria, str. 1 Dec., bl. 103 parter.
înscrierile pentru licitaţie, depunerea ga

ranţiei de participare şi a ofertelor se lac 
p&nă în data de 19. 04. *1996, Ia secretariatul 

|  societăţii.

J SUCURSALA MINIERA [
> : |
I „POIANA RUSCA“ TELlUG \
* »
I CU s e d iu l în com. Teliuc, s tr. Minei, n r. 42, \

j  telefon7Î35Ş0 — 713521 |

1
I

I

I

I
Mecanic auto —* specializat în repa- Jt

î raţii pompe injecţie.I 1
Informaţii suplimentare se obţin de la jt iitoW « tu tu  UUJ/MmViliUiW U6/JU* MV ||

î biroul personal din unitate. j
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„O şcoală A i bun sim ţ“
'Şcoala Generală dih 

Baia de Criş este ceea ce 
se cheamă o  instituţie de 
bun simţ. Aici, oamenii 
de la catedră îşi fao da
toria cum se cuvine, fără 
să apeleze în rezolvarea 
problemelor oare apar 
la altcineva». £i urmăresc, 
după cum ne spunea pro
fesorul Liviu Lucaclu, 
ca elevii pe care li jn„ 
struiesc şi educă să do
bândească o doză însem
nată de cunoştinţe. să 
poată urca într.un ciclu 
superior al învăţământu
lui preuniversitar. In plus 
elevii sunt îndrumaţi cu 
realism spre scoli unde 
au posibilitatea să reu
şească, fără să înregistra 
ze un eşec care i-ar afecta, 
fără îndoială.

Trimestrul al doilea al 
anului şcolar S-a încheiat 
ru rezultate bune, numâ. 
rul corigenţilor este mai 
scăzut decât în trimestrul 
precedent. Pe lângă orele 
desfăşurate la clasă se 
organizează consultaţii ş* 
meditaţii, mai ales la 
clasa terminală. La re
comandarea Ministerului 
învăţământului se va da, 
de asemenea, un test final 
de capacitate în vederea 
verificării cunoştinţelor şl 
aptitudinilor pentru noul 
ciclu şcolar, pentru liceu.

întrucât e  bună_ parte 
dintre elevii şcolii provin 
din Casa de copii din 
localitate, pregătirea a_ 
cestora prezintă un anumit 
specific. Avem satisfacţia, 
ne spunea acelaşi inter
locutor, că şi din rândul 
elevilor proveniţi de la 
Casa de copii, unii să în
ţeleagă menirea lor de a 
nu refuza procesul in
structiv. La acest lucru 
a contribuit şi „metoda 
familială" aplicată de con
ducerea ca^ei, metodă care a 
dat randament. Aceasta 
Înseamnă că un număr- 
de elevi au dormitorul lor, 
sala de pregătire, fiind 
urmăriţi îndeaproape de 
părinţii afectivi. Sâmbăta 
şi duminica, precum şi în 
vacanţe, o parte dintre 
aceştia sunt preluaţi de
familii din comună, a-
comod&ndu-se cu viaţa 
socială. Trebuie menţio
nat că la Şcoala Generală 
din Baia de Criş în cla
sele I—VIU învaţă peste
o sută de elevi de la
Casa de copii. Procesul 
instructiv-educativ se des
făşoară cu greutate, , ca
drele didactice făcând e- 
forturi susţinute ca şcoala 
lor să rămână o institu
ţie de bun simţ.

MJNBL BODEA

Ultimul tren

SPO R T

Avancronici fotbalistică
La sfârşitul acestei săp

tămâni. în D.N. se desfă
şoară meciurile etapei a 
30-a din care desprindem 
câteva jocuri ai căror 
rezultat are o mare im
portanţă pentru locul a . 
Cestor echipe în clasament. 
Ne referim la partidele 
E.C. Naţional — Dinamo , 
şi Petrolul -» Univ. Cra- 
iova. pentru prima parte 
a clasamentului, iar inter 
— F.C. Braşov - pentru 
evitarea de către gazde a 
retrogradării Credem însă 
că ce! «tai aşteptat re
zultat va fi eri ai întâi- 
hirii A.S. Bacău — Rapid 
ce se anunţă a fi de mare 
hurtă. ambele echipe do
rind victoria, g â $ j j ş i e  să 
iasă din zona nisipurilor 
mişcătoare, iar oaspeţii să 
ţină cât mai aproape de 
lider, aşteptând © greşeală 
a acestuia.

Sâmbătă, Corvinul ar 
putea recupera punctele 
pierdute cu uşurinţă ' în 
partida eu Minerul Motru. 
Joacă la F.C. Bihor o 
echipă în derută. Insă. 
*e pare că şi aici se e. 
fectuează schimbări in 
formaţie, încereându-se a . 
ducerea unor jucători de 
la alte echipe. Hunedore. 
nii s-au pregătit asiduu 
în această săptămână şi

aşteptăm rezultatul sâm
bătă.

în  Divizia C, devine 
tot mâi pasionantă „cursa" 
pentru primul loc în cla
sament. dintre liderul se
riei. Minerul Ştiinţa VuL 
can şi Dacia Orăştie, ocu
panta locului a l doilea 
şi în acelaşi timp pentru 
obţinerea dreptului <b> 
participare la baraj pen
tru Divizia B. Duminică 
Mia. Ş t Vtilcaa are joc 
eu Favior, iar Dacia ne 
declasează la Metalul 
Crişeior. Dar mai sunt 
multe etape până la sfâr
şitul campionatului.

SABIN CERBII

Subcomisia de disciplină 
Arbitri — Fotbal, pentru 
neinterpretarea uniformă 
a regulilor de joc, a decis 
suspendarea următorilor 
arbitri: Gergeiy Zoltan 
din Hunedoara — 4 etape 
(de la meciul Minerul Lt-‘ 
vezeni — Minerul Ş t Vul
can din 17 martie a.cj, 
iar Pe trie Claudiu din 
Deva — 3 etape (de la 
meciul Minerul îeliuc — 
Metalul Criscior din 24 
martie). Sancţiunile se 
aplică începând cu data 
de 7 aprilie a.c. 
Pădureanu, colaborator).

STEAUA ŞI GLORIA BISTRIŢA 
tN FINALA CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL
Miercuri s-au disputat 

meciurile din semifinalele 
Cupei României la fotbal. 
La Piteşti, Steaua Bucu
reşti a învins cu 4—1 pe 
Inter Sibiu pe un teren 
foarte bun. Iar la Braşov 
Gloria Bistriţa a cucerit 
victoria cu 2—0 în meciul 
său cu F.G. Naţional, 
pe un teren greu, noroios.

Deci în finala Cupei

României s-au calificat 
Steaua şl Gloria Bistriţa. 
Meciul se va disputa sâm
bătă ,27 aprilie.

Tot miercuri seara au 
avut loc în  semifinalele 
Ligii campionilor întâl
nirile Ajax — Panathina. 
ikos 0—1 (!) şi Juventus 
— Nantes (2—0). (SG.)

(Urmare din pag. t)

europeană. DL Ţinea
pare chiar acomodat cu 
ldeea. Nu va fi sfârşitul 
lumii, zice d-sa, dacă 
nu vom intra în NATO. 
Păi, chiar aşa, ce ne
trebuie nouă Europa?!

'  Numai că majoritatea 
covârşitoare a Românilor, 
conform ultimelor son. 
daje, speră încă în a . 
ceasta integrare. Iar ul
timul tren, cu adevărat 
ultimul tren care mai duce 
Intr-acolo, mai poate fi 
prins doar la alegeri.

iw w j w w w

iC .I.R .O . face precizării
Având in vedere situaţia apărută In urma apli. ţ  

! cării noii formule de calcul a CNYTM, precum şi ne- *« 
; cesitatca unor precizări referitoare la măsurile luate ?  
' de C1RO şi modul lor unitar de aplicare, ■ începând «* 
! cu data de 29 martie 1996 CIRO oferă următoarele % 
| opţiuni pentru cei ce au investit ut FBI înainte de s  
i această dată: £

1. Cererile de răscumpărare pentru investitorii
| căror INVESTIŢIE INIŢIALA (sumele efective dt£ j 
| puse pentru cumpărarea de titluri la programul A ’
! sau B, dar nu şi transferul intre programe) este MAI [
! MARE DECÂT VALOAREA LA ZI (suma rezultată;
1 in urina aplicării noii formule) vor fi onorate la <
! valoarea investiţiei iniţiale (mai puţin sumele răs. {
| cumpărate pe parcurs), cu suportarea comisioanelor1 
| uzuale de răscumpărare. Comisionul de 6 la sută nU {
> se aplică cererilor de răscumpărare aferente sumelor ?  
I transferate din programul A ia programul B.

în  acest caz, in cererea de răscumpărare, rubrica < 
i „să retrag suma brută de“ se completează cu cu - ' 
viatele „suma investită iniţial". Aceasta urmează;

| a  fi calculată potrivit bazei de date a Fondului; 
i Român de Investiţii. <

Pentru Investitorii care decid să reinvestească,! 
[cererea de efectuare de operaţiuni se completează^
> ia rubricile „să retrag stima brută de" şi „să în -jî 
vestesc Suma de" cu cuvintele -suma Investită ţniţial*V<

2. Investitorii din categoria de mai sus, care* 
rein vestesc Imediat ia  fond suma retrasă, la noua; 
valoare la zi, sunt scutiţi de plata oricăror comisi-1 
oaite de răscumpărare şi beneficiază de creşterile’ 
ulterioare ale valorii la zi pentru întreaga sumă de»; 
pusă.

3. Investitorii care nu depun cereri de râscum-J 
părare vor primi automat un număr suplimentar de;

>titluri care acoperă diferenţa intre valoarea la zii 
şi investiţia iniţială până la valoarea acesteia din[ 
urmă. Aceşti investitori împreună cu noii investi-; 
tort vor Beneficia Ia sfârşitul analul de dividendele« 
aferente perioadei investite, plătite de CIRO dintr-Hnî 
fond special.'

Pentru susţinerea măsurilor  de mal sus Credit 
tanstalt Invest România (CîBO) va crea acest fond] 
din resurse proprii, prin vărsarea a 56 M sută A t] 
valoarea comisioanelor de administrare şi răscum
părare cuvenite CIRO până h  sfârşitul anului.

S.C. FULGER STOP AUTO S.B.L. 
Reprezentat prir dispeceratul taxi non-stop 

959
Vâ oferă servicii taxi, tarile acceptabile, 

cartele cti patra călătorii plăţile si una gra 
tu it

Pentru convingere formaţi

D u p d  4  s e rv ic i i  c u  p l a t ă  

v ă  o fe r im  u n  s o rv lc iu  l o c a l  G R A T U IŢ I

O
£3

S.C. „SCORPION* COMPANY 
HUNEDOARA

#  îngheţată Panda.
•  ' Îngheţată Napoca.
Pentru firmele din municipiul Hunedoara,

distribuirea se face pe bază de comandă la 
sediu! firmei din str. C. Bursan, nr. 1. S.C. 
.Scorpion Contpany** asigură transport gratuit 

beneficiarilor din Hunedoara!
Pentru firmele din judeţ, distribuirea se 

face la S.C. „Devil“ S.A. Deva.
Relaţii suplimentare la tel. 717439 sau 

718293.
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CONDUCTORI DE BOB1NAJ
clin cupru - simplu sau dublu emailaţi

-  diametre : de la Gţ2S te 2*20 mm i
- preturi complete, Inclusiv TVA i Jd f 

la 11&Q ta 14620 lei/kg, funcţia da ! 
diametru pi stratul de email ’

V A  O FER Ă  A C U M
■ti M-m sa u «ndctail

SC. COM AT MTV A S.A. j
in municipiu) DEVA iţr. Depozitelor nr. 5 | 

R a la i i i : v - n s  su^g. S A D U T  IU L IA N  A.
: - te telefon 054 - 623&50 intra ormte 7  * I* !

- prm fast 054 - 2 **2 0 9  te oriea octu

S.C IMCOHBC U ţ L  L,
I .. v t w B K  ' " - : . T l  j
• m ha f t e t e l  * fSBtfRAI? dte Driade.
S T  K. tma—aq, ar.lt,teh t»  f*W>fc

•  TELEVIZOARE COLOS: MB, OMaW ŞffiMft
<90pragnw jp

lecomandB^n A G A  tejrtezf)
•  TELEVIZOARE ALDNEGKD - BucmmA
•  FRIGIDERE SI CONGELATOARE - Găeati * i
•  ARAGAZE - SatuMaie ]
•  MAŞINI DE SPAIÂT - Gogb
•  HCECLEIE PORTOSArl8 VTIEZE - Italia ji
•  OOVOAREAfOCHEr&TfcnSrtir, Alia loHa t
•  GRESIE a  FAIANTÂmodd RoBa li
•  vopsEA,cmr a  diluant auto 1
•  INCUBATOARE PENTRU PUI DE GÂNÂ '
•  ALTE PRODUSE electronice â . ckctxwţaadbe 

ftkm rafri.Tigiitr r> fim,mizare t&BcviccjAotciABtr 
»  finctejHfmteaareJbaflcn pe gacjdite pe gaş, jj 
bolefti aragaz.
9e acordă GARANŢIE între 1-3 an! . , ! 
GARANTAT CELE MAI M ia  PRETURI 1 {

Tfeafctu tetl locuRocfl judeţelor Hunedoara ift t  
âSbk produacfc m  tâod st cu:

PIAŢA IN 12 SATE
«(1 IN CELE MAI AVANTAJOASE 
** CONDmi DIN TARA. : v

Cjr* Avans-munal 25-30 %

HUNEDOARA: B -du l Libertăţii, nr.2  
BRAD: Str. R e pub lic ii nr. J9 
HAŢEG: P-ta U n ir ii nr. 1. Bi. P 33, parter

« n  vâ tt& m a iÂ  m u

•  Vineri, 5 aprilie 1 9 9 *



VANZAKI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând casă 3 nivele,
Deva, str. Aurel Vlaicu, 
nr. 93, 52 000 000̂  drujbă,
cazan ţuică 100 litri, sobă 
şemineu. (8166)

•  Cumpăr apartament
ultracentral, Deva, tele
fon 217144. după ora 
18. (F. T.)

•  Vând Unituri 
dentare, aparat Roent
gen,. en gros, tenişi 
import China 51 în
călţăminte second- 
hand import Germa
nia, vând urgent a_ 
partament 2 camere 
şl teren , intravilan. 
Informaţii zilnic la 
tel. 216863, intre o- 
rele 8—16 şi 622442. 
după ora 20.

^(7549) .

Vând combină C 12 
In stare de funcţionare, 
cu piese de schimb, Loliş 
loan, Prihodîşte, nr. 85 
(corn. Vata de Jos), jud. 
Hunedoara.

•  Vând uşă metalică, 
geam de baie, tablou e- 
lectric, 42 metri cablu 
fejectric 380, tel. 620473.

(8168)

• T \  vTndenT * “MESE * 
DE BILIARD EN
GLEZEŞTI, cu acce
sorii, la preţul de 
1600 DM în lei. A- 
sigurăm transportul. 
Informaţii tel. 059/ 
437640; 059/417187.

MŞSVm-
•  Vând mobilă bucătă

rie, bicicletă1 Pegas, mică. 
tel. 054/625126. (7562)

•  Vând apartament 3
camere, cu garaj, Orăştie, 
lak 054/625126. (7562)

•  Vând apartament două 
camere, Deva, Aleea Ro
manilor, bloc 14, tel. 621345

- (7522)
•  Vând caisă, grădină

mate, Rişca, Baia de Criş. 
tel. 052/311332. 18162)

•  Vând teren intravi
lan, construcţie casă, pri
vatizare. Hunedoara, tel 
713907. (7516)

•  Vând remorcă 5 tone,
2 axe, înmatriculată. In
formaţii "Simeria, 660930-

(7533)
•  Vând convenabil fân

Şl lueernă, furaj, depo- 
zttate ‘ lângă asfalt Re. 
laţii Almaşu Sec, nr. 1, 
tel. 624247, ' după ora ,
48. (7550)

•  Vând Oltcit 1989 şi ,
ARO 10. Ilia, tel. 316 A. 
după ora 15. (8171)

•  Vând remorcă Padiş, 
tei. 219270, după ora 17.

(7554)
•  Vând Dacia 1310,

Brad, tel. 650115, (7555)
•  'Vând Volga cu mo

tor Diesel şi motor pe 
benzină, Orăştie, tel. 
642676. (7557)

•  Vând TV dubă izr>

termă, pe benzină, preţ 
convenabil. Tel. 715575.

* (7786)
' •  Vând VW dubă, ben
zină: stare perfectă, VW 
microbuz. Tel., 724697.

(7787)
•  Vând chioşc alimen

taţie publică, zona Du 
nărea, preft negociabil, 
8300 mărci. Tel. 724635.;

(7789)
•  Vând teren Intravilan, 

zona Ciuperca, pentru case 
şi garaje, 15 000 mp. In
formaţii tel. 715539. (7763)

•  Vând casă, cu gră
dină şi curte în Ilia, zonă 
centrală, posibilităţi pri
vatizare. Tel. 711170, după 
ora 19. (7763)

•  Vând ARO 243 Die
sel, motor Braşov, cu ta 
lon şi carte identitate. 
6 000 000 lei, Deva, str. 
Horea. nr. 54. (7593)

•  Societate comercială 
vinde en gros mochetă 
Belgia, în sortimente şi 
dimensiuni variate, la pre
ţuri fără concurenţă. Con- 
taftaţi-ne la telefax 218066.

(7594)
•  Vând BMW 728 cu 

ABS, înmatriculat, alte do
tări, ieftin, tel. 651579.

(3587)
•  Vând talon VW Pas-

sat, fabricaţie 1987. Tel. 
650518. (3585)

•  Vând loc de veci
(gata făcut) în cimitirul 
de pe str. Emineseu, tel, 
624375. (7587)

•  Vând convenabil Mer
cedes 300 Diesel, 2500 DM, 
negociabil, camionetă Mer
cedes 200 Diesel, 6000 
DM de 3 tone. Tel. 212463.

(7585)
•  Vând bibliotecă şi

colţar, preţ convenabil, 
tel. 629819. (8176)

•  Vând urgenţ autobuz 
Rocar. an fabricaţie 1985, 
înmatriculat, preţ- negocia
bil, tel. 058/743263. (7577)

•  Vând camion Roman
(Raba) şasiu scurt, stare 
tehnică foarte bună, punte 
Ungaria, cabină dublă, 
tel. 654/647529, Orele 8— 
17. (OP)

•  Vând scândură de 
brad uscată şi elemenţi 
calorifer fontă. Informaţii

tel. 612561. (7576)
•  Vând Oltcit, 15 000 

km, Deva, te). 624842.
(8113)

•  Vând teren pentru 
construcţii, 37 ari, nego
ciabil, Mintia n r . 78.

. . (7575)
' •  Vând chjoşc metalic, 

■ 5 x 3 m pentru privatizare 
sau garaj, tel. 60(5259.

■ (7537)
•  Vând pui ciobănesc 

german (lup) de 6 săp
tămâni. tel. 618520. (7574)

•  Vând urgent livadă
cu pomi fructifer) -şi con
strucţii, suprafaţă ■; 10 000 
mp Deva, ţel. 614553. .

(7569)
•  Vând casă mare,

în suprafaţă de 608 mp, 
cu apă şi gaz. Deva, A_ 
xente Sever, nr. 14, după 
ora 18. (7540)

•  Vând mobilă diversă,
canapele, extensibile, fo
tolii, măsuţe, dulap, tel. 
611307. (8167)

PIERDERI
•  Pierdut carnet stu. 

dent pe numele Mihuţ 
Monica şi legitimaţie 
de student nr. 129/1. 10 
1995, eliberată de Uni
versitatea de Vest Timi. 
şoara. Se declară nule.

(7564)

SCHIMBURI
DE LOCUINŢE

•  Schimb casă, str. A
Vlaicu, nr. 128. grădină, 
gaz, cu apartament 2 ca
mere sau garsonieră, plus 
diferenţă, tel. 614989. 
'627784. '  (7560)

•  Schimb (vând) casă. 
grădină, cu apartament 3 
camere, sau două plus 
diferenţă. Exclus Micro 
6, 7. Săleiva, 51 (Zam).

(7759)

OFERTE 
DE SERVICII

•  S.G. Viticola S.A. Şoi- 
muş angajează 2 (doi) me
canizatori — pensionari 
sau cu vechime de minim 
5 ani în domeniu. Infor
maţii la sediul societăţii, 
str. Viilor, nr. 1 Şoimus.

(7566)

NOU !

¥lYA mm
UN SERVICIU CARE RĂSPUNDE 2l SI NOAPTE  

SOLICITĂRILOR SI NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ

TARIF 666 LEI/KM

DRUM BUN!
S.C MANATES.R.L. DEVA 
Str PETRU MAIOR Nr 27 

Tel:222222

S.C. G * H FATOL IMPEX 
S.R.L.

CLUJ-NAPOCA, str. Jupiter,

•  Vindem dozatoare „Sie- 
mens“ 3+1 de sifon.

•  Căutăm distribuitor cu
noscător electrotehnică şi cu 
spaţiu central.

Informaţii la tel. 064/190409; 
438376; fax 064/191977.

îrveanblâtf nelimitate.
U cele rrei avantajoase preturi 
Informaţii la. tel. 659/341604 
sau la sediul firmei din ALESD, 

str Mioriţa! 4.Bhor

•  Societate comercială 
angajează vânzătoare, 
vârsta 17—30 ani. Te1. 
717005. (7790)

DIVERSE

• .  Tânăr, 22 ani, 1,40/40 
cu defect la mers, doresc 
cunoştinţă cu tânără fără 
stare materială, iubitoare, 
plinuţă. Caut şi (persoane 
serioase) —  instrumentişti 
tineri pentru formaţie 
Violoniste, organist, chi
tariste, suflători. Florin 
June, Rapolt 100, Hune
doara, tel. 669277 (8175)

- , . j
• •  Sâmbătă. 6 apri
lie 1996, va avea loc 
la Simeria TÂRG 
DE ANIMALE.

^(7548)

COMEMORĂRI

•  Familia profesor 
A. Chiţei Gheorghe 
şi familia inginer 
Pepenar Petru cu 
adâncă durere anunţă 
că s-a scurs un an 
de la trecerea In ne 
fiinţă a celei care a 
fost

FLOBICA LUPAŞ
o persoană mult sti
mată şi respectată de 
toţi cei care au cu
noscut-o.

Parastasul va avea 
loc la capela'din ci
mitirul ortodox Eml- 
nescu, sâmbătă, 6 
aprilie, ora 10. (7542)

•  Se împlinesc 6 
săptămâni de la dis
pariţia celui care a 
fost neuitatul

GHEORGHE
MUNTEAN

Parastasul de po
menire, sâmbătă. 8 
aprilie la cimitirul 
din str. Emineseu 
Deva. Familia îndo
liată. (7591)

DECESE

•  Cu durere în
suflete, locatarii bl.
1 B. din Deva, str.
Mărăştl, regretă tre_
cerea în nefiinţă a
celui care a fost 
bun vecin

un

IOAN ENACHE
şi transmit pe a*
ceastă cale sincere 
condoleanţe familie!
îndurerate.

Dumnezeu să-l O-
dihnească în pacel

(7596)

A b o n a m e n t u l  la  z ia ru l  
„ C u v â n tu l lib er“

Abonamentul este calea cea mai sigură şi 
mai avantajoasă/ de procurare a ziarului nostru 
pentru informare^ operativă, bogată şl corectă 
a cititorilor.

Preţurile din nou majorate ale hârtiei şi 
tiparului determină şi sporirea costurilor zia
relor şi abonamentelor. Din luna mal, preţul 
ziarului „Cuvântul liber“ Deva va II de 250 Iei/  
exemplar (zilnic In opt pagini), iar al abona
mentului de 3000 lei/lună, plus taxele poştalei 

Avantajul abonamentului este evident de 
aproape. 10 exemplare primite gratuit pe lună, 
faţă de cumpărarea cu bucata.

S.C. PĂLĂRII 

„CRISTINA" S.R.L.

ORGANIZEAZĂ

CONCURS I 
I

DIRECTOR MARKETING pb relaţia!

I Bucureşti, vârsta minimă 30 ani, studii supe-l
Tiaoto rîn cnonîolifnln m avitno Qn.

pentru ocuparea următoarelor posturi:

I

î  rioare de specialitate, seriozitate maximă. Sa-| 
I lariul fix negociabil, plus sporuri nelimitate £ 
■  în funcţie de realizări

I #  AGENT COMERCIAL, vârsta 
30 ani, seriozitate ni a 

| î n  funcţie de realizări.

iM n im ă |
{30  ani, seriozitate m axim ă, Salariu  nelim ita t |

I
I
I
I
I

[ Informaţii la tel. 230034 sau 213964, zil- 
Jnic între «mele 9—16. (280)

f UNITATEA MILITARĂ 01933
|  HUNEDOARA
|  str. Rotarilor, nr. 70

I Organizează LICITAŢIE PUBLICA deschi- J
Isă fără preselecHe, în data de 22. IV., ora 10, |  
■  pentru achiziţionarea produselor : |

■ •  carne de porc degresată semicarcase; ■
•  preparate carne. J

|  Data limită de depunere a ofertelor : 181

I aprilie, ora 14. 1

Detalii şi caietul de sarcini se pot obţine * 
I zilnic, între orele 8-14, la sediul unităţii. I 
' , ' __________ (8116) |
I

I[ SOCIETATEA COMERCIALA
■  FAVIOR * COMPANIA DE BLĂNURI j S.A. ORĂŞTIE |

|  Str. Gheorghe Lazăr, nr. 2, organizează|

I 
I

w m m m m m m m m m m
l 
l

| în 18 aprilie şi ulterior în fiecare joi ora |

I* 12, pentru valorificare utilaje disponibilei
specifice industriei de blănărie, maşini agri-l 

|  cole, mijloace transport etc. |

I Relaţii suplimentare Ia tel. 054—641741, |  
 ̂(interior 336). j

•  Familia Moise de
plânge plecarea fulgeră
toare din viaţă ' a dragu
lui
IOAN DOREL MOISE
din Nojag, la numai 47 
ani.

înmormântarea azi, 5 
aprilie, ora 13, în satul 
Nojag. Dumnezeu să-l o- 
dihnească! (7595)
/A V V W V W W ^A V Z f>W ^ V ,W V a W ^ Y ,Y W .V .-.V W W lW A W >V A 1A W

Achiziţionează deşeuri metalice, feroase şi 
neferoase, la preţuri avantajoase. Plata se 
face în numerar la recepţia mărfii.

De asemenea, achiziţionează deşeuri de 
hârtie, lâ preţul de 150 de lei/kg.

Informaţii suplimentare Ia Depozitul din 
Simeria, str. Streiului, nr. 1 (fost Depozitul de 
combustibil), precum şl la tel. 661270, zilnic 
între orele 8—17. (93442)

A l.W A V A 'A W .V X W /.W W A W .V .V A V W /A 'A W A V A W . >v «vwv.v w .v .w

PRODSIM S.R.L. 
SIMERIA

Anul VIII •  Nr. 1609 Vineri, 5 aprilie 1996


