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Săptămâna trecută s.a că „descentralizarea ar *
J, aflat in ţara noastră cil- trebui să vizeze securi, f
J noscutul congresmen a- tatea publică, educaţia si *

merican Tom Lantoţ, cel sănătatea”. J.
■ţ care până nu demult s.a Nu vrem să-l contra-1
* opus cu înverşunare a . zicem pe dl. Tom Lantos!
* cordării de către S.U.A.. ţi să-i ştirbim ceva dini
4 a clauzei naţiunii celei dragostea ce ne.o poartă,)' 
ţ  ®*a' favorizate României. ,jar descentralizarea s«- î  
i  Dar. timpul a trecut, iar ourităţii publice şi edu i  
| oameni semnai schimba caţiei tot drepturi colec- * 
1 f-a  schimbat chiar, s i t i vepent ru  minorită ţil 
1 J 0,m Lantos, care. înseamnă. Căci acolo 1

200 LEI î  * ind la Bucureşti, mai lJnde minorităţile repre. I

HUNEDOARA

oraşului intre receptivitate şi nepăsare
Gospodărirea unei locali, 

tăţi rămâne pentru multă 
vreme una dintre proble
mele cele mai dificile ale 
oricărei administraţii. în 
treţinerea curăţeniei est® 
tncă departe de normali* 
late, marea majoritate a 
cetăţenilor arată cu de. 
getul spre cineva, uitând 
de răspunderea . civică pe 
care fiecare o are.

Deşi In acest an pri
măvara a luat locul ier
nii mult mai târziu, ad
ministraţia Municipiului 
Hunedoara a demarat ac. 
ţiunea de curăţire a o- 
rasului de câteva săptă
mâni bune, când a în
ceput corecţia arborilor pe 
străzile principale — bdul 
1848, străzile Turnătorului, 
Enescu, Ciprian Forum, 
bescu, zona parcului cen

tral. I.L. Caragiale —, 
degajarea resturilor vege
tale din zonele verzi, co
lectarea gunoaielor din 
cartiere etc.

După cum ne.a declarat 
şi dL Remus Mariş, pri
marul Municipiului Hune
doara, în această primă
vară, până la 38 aprilie, 
în oraş se vor planta 2000 
de pomi ornamentali, circa 
18000 de fire de gard viu, 
iar când timpul permite 
se vor planta şi covoarele 
florale. în  aceste zile este 
spre finalizare şl acţiunea 
de curăţire a vegetaţiei 
din albia Râului Cema 
intre Podul Mendi şi poarta 
doi de la combinat pe o 
porţiune de 1,5—2 km. Ia 
eare sunt antrenaţi un nu. 
măr însemnat de lucră
tori de Ia Regia autonomă

de interes local (R.A.I.L.) 
Hunedoara. Dacă vremea 
permite se va trece şi la 
turnarea unui covor asfal- 
tic cu prioritate pe bdul 
Rusca, străzile Caragiale, 
Topârceanu şi Turnătoru
lui într.o primă etapă, 
Iar în a  doua se vor 
reface străzile din Gar- 
tierul Micro 4, unde s-au 
executat lucrări de ter- 
moficare.

Ultimul gând al facto. 
rilor de răspundere al o- 
raşului ^vizează terminarea, 
în linii mari, a lucrărilor 
de gospodărire a munici
piului până la finele a- 
eestei luni, când, după 
cum aprecia primarul, mu. 
nicipiul Hunedoara va 
avea o imagine mult mai 
plăcută.

Dacă autorităţile locale

manifestă receptivitate .şi 
dorinţă de a da o nouă 
faţă oraşului — inclusiv 
o parte însemnată a aso
ciaţiilor de locatari din 
jurul străzilor Ion Creangă, 
Bdul 1848, cartierele Mi
cro ri,( Micro 2 unde s-au 
întreprins o serie *de ac. 
. ţiuni gospodăreşti, nu â- 
celaşi lucru se poate spune 
pentru o altă parte dintre 
locatarii cartierelor Micro 
6 şi Micro 7 care „nu au 
timp . Suficient să distrugă 
ceea ce se face bun”.

A ifitreţine fata unui 
oraş de 80 000 de locuitori, 
care sunt mai mult sau 
mai puţin interesaţi de

Anchetă realizată de
CORNE!, POENAR

că nu ne-a îmbrăţişat do 7intă majoritatea popu-f 
dragi ce i-am devenit. ,aţiei potrivit’ ideilor f 
Dumnealui sosea m Ca„ . . r  A *
pitala României venind d' lu Lantos, înseamnă |
de la Budapesta unde. -’â poliţia, învăţământul, ? 
fiind vorba de primirea cultura şi sănătatea sc * 
în NATO, a spus: „Do- vor a*la eoor-l
resc ca Cehia, Polonia donarea majoritarilor. 1 
şi Ungaria să devină cât Să trecem şi peste |
maL curând membre ale acest fap t Căci dl. Lan. I
NATO”. Clar şi concis! tos ne vrea binele şi in Ţ 
La Bucureşti, când a fost legătură cu încheierea f  
întrebat de un gazetar Tratatului de bază din-* 
ce crede, dacă Ungaria tre  România şi Ungaria. *

(Continuare în pag. a 2_al i | 
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Beneficiari ai 
reeşalon&rii creditelor
în  baza Legii * 0 0 ®86 

sunt stabiliţi agettţil eco
nomici pentru care a-a 
propus reeşalonarea cre
ditelor restante (cu ram
bursare în anii IU ?  ţ i  
1998) existente în şold la 
31 martie 1998. /Intre |U 
ceştia se situează: soeie. 
tăţile comerciale agricole 
cu profil mixt. cele pentru 
creşterea porcilor şi păsă
rilor, holdingurile, socie
tăţile comerciale horticole, 
agromecurile, societăţile 
comerciale de îmbunătă
ţire a pajiştilor, staţiunile 
de cercetări agricole, aso.

ciaţii familiale cu activi
tăţi agricole, producători 
agricoli individuali.

De asemenea, In listă 
mal sunt cuprinse socie
tăţile industriale de te*
dustrializare a sfeclei de 
zahăr, a  legumelor şl
fructelor, cele din industria 
uleiului, precum şl de
prelucrare a inului şl câ_ 
nepil.

în  aceeaşi categorie se 
includ, / totodată, unităţile 
SEMROM, UNISEM, de
legume şi fructe (nomina
lizate), precum şl alţi pro
ducători agricoli. (N.T.)

Expoziţie de carte
Cu prilejul desfăşurării 

în cursul acestei săptămâni 
a colocviului «Primăvara 
franco-românâ ia Deva", 
organizat de Asociaţia de 
schimburi culturale cu ţările

francofonc — FRADEV, la 
Biblioteca Judeţeană „O- 
vid Dcnsuaianu" din Deva 
este organizată expoziţia 
de carie sub genericul 
„Scriitori români din 
diaspora franceză". (G.B.)

V-aţi procurat sem inţele?
Aflându-ne in plină 

campanie de însămânţări, 
întârzierea fiind cauzată 
de starea nefavorabilă ă 
vremii, era firesc ca la 
această dată să nu se mai 
pună probleme deosebite 
în legătură cu seminţele. 
Cum mai există producă
tori agricoli şi proprietari 
de pământ care încă hu 
s-au decis asupra culturi, 
lor ce le vor înfiinţa, a  
soiurilor şi hibrizilor ce-l 
vor cultiva, ne.am intere,, 
sal ce oferte face în pre
zent SEMROM Orăştle.

De la dL tng, Mlrcea

Filip, directorul unităţii, 
am aflat că in stoc se mal 
găsesc seminţe de porumb 
din hibrizii Turda 180, 
Turda 200, Elan şl Fun- 
dulea 270, acestea fiind, 
tratate cu fungicide, pre. 
ţul de vânzare fiind ca. 
prins între 1050—1200 lei/ 
kg. De asemerea, mai e- 
xistâ seminţe de mazăre 
furajeră (940 lei/kg), sfe
clă furajeră (9912 lei/kg), 
trifoi import (12600 lei/ 
kg), lolium perene (4500 
lei/kg), sparcetă — băl. 
tăţina (5400 lei/kg) şl o* 
văz (400 lei/kg). (N.T.)

•  Vând garsonieră, poziţie centrală, 
parter, cu două lifturi.
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* vă intra în NATO îna- Şi ca să fim total op-* 
ţ  intea României, faptul ţîmişti a afirmat: „Aş- *
* va fi în favoarea stabi- tept momentul ca Ungşi. £ 
J lităţii în Europa Cen. ria şi România să fie*
] trală?, s-a făcut câ integrate în Europa, iar £
I plouă. uitând complet frontierele să devină la f 
ţ  de declaraţiile făcute la fel de irelevante şi ne-f 
ţ  Budapesta. A răspuns semnificative ca şi cele * 
■ţ în doi peri: „Nu vreau dintre Belgia şi Olanda" ţ

să precizez ce va face Dumnezeu să" vă audă* 
NATO”. die Tom Lantos, căci L

Dar ne-a luat conde- noi n-am avea nimic I 
Uii pe dinainte şi am împotrivă să trecem din-I 
sărit la primirea în tr-o ţară în alta ca şi * 
NATO, când de fapt cum ne-am plimba pe j  
trebuie să vorbim despre bulevard. Avem - * însă * 
dragostea dlui Lantos rezerve. Şi nu vrem s ă » 
faţă de România. Pen. mai aducem in discuţiei 
tru că, să nu fim răi. argumentele istorice. Dar î 
congresmenul. american ne intrigă şi totodată i 
la Bucureşti aflându-se ne dezamăgeşte faptul î 
ne-a promis că vâ pune că, aflându-vă la Buda- ♦  
o vorbă bună ca să pesta, dle Lantos aţi ui. 1 
primim clauza naţiunii lat să daţi sfaturile pe •

V
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! Arestatâ p en tru  p ro x en e tism  j
|  tn  urma «nor activităţi susţinute desfăşurate de - 
* către poliţiştii huredoreni, a fost arestată Sabina I 
I Ucâ, de 48 ani, din Deva, patroanâ la S.C, KM 404 - 
î  Alina Serv SJLL. din localitatea Veţei, pentru co- I 
I miterea infracţiunii de proxenetism. In anii 1995 — , 
J 1996 patroana Sabină Lică a înlesnit practicarea j 
1 prostituţiei în parcarea special amenajată din loca. J 
; litate, fn scopul unor foloase materiale. j

I Pentru aceeaşi faptă este cercetat, în stare de * 
libertate, şi soţul patroanei. Dumitru Lică, de 52 de J

j ani. (CJP.) I \

celei mai favorizate pc care ni le-aţi dat nouă • 
termen nelimitat, că va şi guvernanţilor Ungă- f 
sprijini eforturile de iri viei. Căci, după umila j  
tegrare a Rotnâniei în noastră părere, şi el au * 
„Occidentul civilizat" şi nevoie de .ele şi, poate,* 
va vorbi eu cine tre. în primul rând. {
bule pentru primirea îr> Dl. Tom Lantos nu şi.a I 
Uniunea Europeană. permis însă la Buda. | 

Despre drepturile co- pesta ce şi-a permis la î  
j lective ale minorităţilor Bucureşti. Şi nu facem? 
{ dl. Lantos n-a prea a- nici o aluzie îa originea* 
J vut chef de vorbă, dar sa etnică. Probabil însă * 
[ o spus totuşi că ,^iduce. că pe noi, românii,' n ef 
| rea în prim-planul o■ iubeşte mai mult în ul. î  
J tenţiei a problemei drep. tima vreme. f

tu rilor Individuale sau . *
Colective este greşită” ş) GH. PA VEL *
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Dispensarul medical din Certeju de Sus. Se fac analize pentru a sta
bili cele mai corecte diagnostice. Foto: PAVEh LAZA

MAGAZIN

ALIMENTAR

De Sfintele Paşti, 
S.C. Mercur S.A. Brad 
a oferit au „iepuraş" 
locuitorilor municipiu
lui, deschizând un mo
dern magazin alimen. 
tar pe strada Republi
cii! Cei eâre-1 trec pra
gul găsesc aici un bo. 
gat şi diversificat sor. 
timent de produse ali
mentare, dar şi multă 
solicitudine şi respect 
din partea personalului 
condus de şefa unităţii 
dna Melania Onea. 
(AU.).
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.Secretara Consiliului lo. 
ţal Crişcior — ing. Elena 
POenar, face notă discor. 
dantă cu programul ce. 
lor!«Iţi salariaţi. Domnia 
sa. de regulă, pleacă din 
Brad cu autobuzul de ora 
9. ajungând la Consiliul 
Crişcior în jurul orei 9,20, 
8.30. Dacă nu o prinzi to» 
toane bunei eşti amânat 
eu rezolvarea probleme
lor cu care te.ai adresat 

Diferitelor animozităţi cu 
uneie colege de serviciu 
din consiliu, le.a găsit 
rezolvarea • transformân. 
d;j-l pe viceprimar în cu.

dar văd că numai eu sunt 
punctual".

Pe la vreo 9 fără 25 şi-a 
făcut apariţia şl dna se. 
cretar. Am Încercat să.l 
explic că, de vreme ca
există un program la Pri
mărie, el trebuie respec.
ta t  şi că nerespectarea Iul 
repetată ca şi altele, au 

■ făcut ca oamenii să sa 
adreseze ziarului. Dna 
Poenar o ţinea una şi
bună. Cine a reclamat? 
Faptul eă dumneaei —
funcţionar de stat — - •  
plătită pentru un pro. 
gram’ care dacă nu este

Funcţionarul statului 
şă nu confunde funcţia 

cu moşia lui!

Cier' intre dânsa şi alti 
salafiaţi“. 1 .

Am reprodus dintr^o co
respondenţă a dlui Ale 
xandru Jurca, din Crişcior, 
căreia nu i-am dat mult 
timp curs din dorinţa de 
n ajunge personal la adc. 
vărul celor scrise, mai cu 
seamă că existau la re . 
dacţie şi alte reclamaţii 
asupra modului cum dna 
secretai4 tşi exercită ' a- 
tribuţele funcţiei, in ra» 
port cu cetăţenii.

Prilejul s.a ivit mai 
târziu şi iată-ne, pe ne. 
pusă masă, marţi, 2 apri.

. lîe, ora • 8,15, lâ uşa bi
roului dnei secretar. Nu 
eram numai noi. Mai 
aşteptau, fix de la ora 
8, după spusele dumnea
lor, dnul David Turcin din 
Musariu şj dl. Nicolae 
MaWş din Crişcior, strada 
Calea Moţilor. -

„Am venit, zice dL 
Turcin, să depun actele în 
vederea căsătoriei. Am 

'venit la prima oră pentru 
că am mult de umblat 
astăzi şi iată stau de 
aproape o jumătate de 
oră pe la uşi".

„Eu, zice dl. Mateş, 
trebuia să predau nişte 
acte pentru pământ (secre. 
tarul consiliului este' şi 
secretarul comisiei pentru 
aplicarea Legii 18/1991 — 
n.n.1. Am sosit lâ 8 fix. 
pentru că aşa mi s.a spus.

respectat aduce prejudicii 
cetăţenilor nu avea im
portanţă.": ’

Şi pentru ca toate să 
aibă un „capac" m.am 
trezit şi luat la rost la 
telefon, de soţul dnei se. 
cretar, care nu este alt., 
cineva decât dl, ing. Va. 
sile Poenar, funcţionar al 
Prefecturii judeţului, în 
cadrul comisiei de con. 

'  testaţii la Legea fondului 
funciar. Iţi stă mlntea.n 
loc ce sunt în stare să 
facă unit funcţionari ai 
statului . plătiţi din bu, 
getul ţarc se eonstituie din 
impozitele percepute ce. 
tăţeanului de care ase- 

; menea funcţionari îşi bat 
joc cu neruşinare.

Ca să nu existe poslbi. 
litate de „întors", i.am 
prezentat cazul dlui pre
fect Coste! Alic, de la 
care aşteptăm măsurile 
ce se impun. \

Cândva am mal scris a . 
cest lucru: Kemal Atalurk, 
fondatorul Turciei mo. 
derne, obliga pe fiecare 
funcţionar al statului să 
aibă pe peretele din spa
tele său inscripţia cu a . 
cest corfţinut: „Cetâţene, 
funcţionarul din faţa ta 
este servitorul tăul“ Se 
pare că In România post. 
decembristă, în spatele 
multor funcţionari ai stâ- 
tului, ar trebui aşezat a 
cest slogan.
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KORTESSEM - CARACIU - 
VIA BAIA DE CRIŞ

O delegaţie a Asocia, 
ţiei umanitare „PRIETENII 
CARACIULUI" din KOR. 
TESSEM — BELGIA, con. 
dusă de viceprimarul lo
calităţii dl. FLOR LI. 
BOTE a fost oaspetele A . 
sociaţiei similare din Baia 
de Criş „AMICIŢIA*.

In urmă cu cinci ani 
şi foarte des in interva. 
iul ce a urmat, între mem
brii asociaţiilor respective 
s.au statornicit relaţii de 
suflet şi credinţă, vizite 
reciproce, schimburi cui. 
tural.artistice şi în ne
numărate rânduri de aju. 
torare a sătenilor din 
Căraciu cu produse agro. 
alimentare şi textile. Lo
cuitorii satului au bene. 
ficiat şi de o combină a. 
gricolă de recoltat cereale 
şl o drujbă. Localitatea 
Kortessem din Belgia s.a 
înfrăţit cu satul Căraciu 
din anul 1990.

Inimoşii belgieni s-au 
interesat de nevoile lo. 
cuitorilor satului Căraciu 
şi ce ar fi benefic, cu ce 
ar putea sprijini asociaţia 
„Amiciţia" pentru ampli, 
fkarea acţiunilor de pa. 
ritate. După multe discu
ţii purtate cu sătenii şi 
membrii asociaţiei au fost 
propuse pentru realizarea 
de urgenţă şi.n perspec. 
tivă tre| obiective de in. 
teres major: Instalarea a 
3—6 numere telefonice în 
satul Căraciu (unicul sal 
care nu are legătură te

lefonică cu centrul comu. 
nej); amenajarea şi mo. 
de miza rea drumului dl. 
rect ce va face legătura 
intre Baia de Criş ş t Că
raciu prin Vălişoara, sin. 
gurul ce va putea fi ac. 
cesibil pentru maşini şl 
tn perioada de iarnă; ai 
nu în ultimul rând con. 
sţruirea unul sediu pentru 
Asociaţia umanitară „A- 
miciţia" din Baia de Criş. 
In realizarea acestor o. 
biective, prietenii noştri 
oaspeţii din Belgia ne.au 
propus sprijipul material 

Pentru urgentarea rea. 
lizăril liniei telefonice, 
oaspeţii au fost primiţi, 
eu ospitalitatea caracte
ristică poporului român, 
de către dl. GHEORGHB 
DREGHICI, preşedintele 
Consiliului Judeţean Hu. 
nedoara -— Deva. După 
ce au fost prezentate do. 
leanţele oaspeţilor, con. 
ducerea judeţului le-a 
propus sprijin concret prin 
instituţiile specializate 
O remarcă deosebită pen. 
tru dl. Ioan Constantinescu 
— arhitect, care s.a stră„ 
duit să găsească soluţiile 
cele mai favorabile în 
vederea proiectării şi în
făptuirii celor trei dezide. 
rate. Au urmat discuţiile 
tehnice de rigoare şi că 
utarea celor mai eficiente 
soluţii de rezolvare a li. 
niei telefonice. în cela 
(iin urmă lucrarea a fost 
încredinţată spre execuţie

S.C. PRIMATELECOK 
S-R.L. DEVA, director dL 
Ioan Petrică.

Sponsorii lucrării, reâ-
pectiv delegaţia străină, 
reprezentând membrii A. 
sociaţiei „Prietenii Că. 
jnaciulul", prin dL
Fior Li bote, firma con
structoare reprezentată de 
dL Ioan Petrică şi bene. 
ficiarii lucrării, reprezen
taţi prin dl. Gheorghe 
Neamţ — preşedintele „A. 
miciţiei", au încheiat ac
tele necesare. Oaspeţii au 
donat lucrării, suma de 
28000000 de lei. Lucrările 
vor demara cel târziu In 
luna mai 1990.

Cu ospitalitate şi căi. 
dură sufletească oaspeţii 
belgieni au fost primiţi 
şi la primăria din locali, 
tate de către dl. primar 
Romeo Farcaş şi câţiva 
consilieri. Au fost dlscu. 
tate probleme de ordin 
gospodăresc ale comunei, 
oaspeţii dovedind multă 
receptivitate la greutăţile 
cu care se confruntă co
muna In această perioadă.

Cu o zi înainte de tna. 
poierea in ţară, membrii 
delegaţiei belgiene au fost 
invitaţi la o seară cultu. 
ral-artistică şi distractivă 
de către membrii Ansam
blului Folcloric „Fluierul 
Tancului" din Baia de Criş. 
Cântecul, jocul şi voia 
buna au întregit atmosfera 
unei seri deosebite.

L iv r o  lucacto

Conform tradiţiei, în Ziua Paştilor, In cimitirul bisericii âin Lunca 
Moţilor se oficiază un parastas pentru cei trecuţi în eternitate

FWe: PA VEL LAZ A

I o  IN IM A -  

i  CUIB DE CUC

) Când încercam Eft 
‘ redau această Sntâm. J 
|  plare, mâna mi se ri- 
» dica, din când in când.
I de pe hârtia de scris, j 
1 Sunt convins că şl I 

hârtia se voia a  ră_ î  
mâne .albă— |

O întrebare mă fră . J 
mântă şi acum: s ă j  j 
scriu, să nu l scriu « 
numele? La eă bun?l I 
Poate la stabilirea a .  * 
nor recorduri trista i 

Pe &Z. am Întâlnii.»» J 
la sediul Consiliului t 
local Teliucu Inferior. « 
Lucrează ca muncitoare j 
la salubritatea centru. I 
lui civic. Un post I»- J 
fiinţat pentru ea, prin |  
generozitatea prima., * 
rului şi a consilierilor I 
de acolo. •

A intrat agitată l a  i  
biroul de la contabili } 
tetori //;/ |

— Oare de ce m ă ;  
cheamă ăştia la Jude. |

~ *
ÎNSEMNĂRI |

—— ——— ——— —  %
c&torie... Eu am dai t  
copilul la creşă de când * 
era de o  zi! Gr g§ |  
fac cu el?! ;

Hârtia pe care •  |  
flutura era o citaţie la  < 
(judecătorie, chemată ţ  
ca mamă, să se întâi- I 
neascâ cu cadrele d i. 5 
daeţice de la casa de 
copii din comuna Baia 
de Criş. Copilul lonut. 
lăsat acolo, are nevoie 
de multe...
, Când s .a  liniştit din 
frământare, am înfiri. 
pat cu ea o discuţie.
Şl- aveam să aflu că, 
S.Z. r mi-1 are numai 
pe Ionuţ lăsat prin 
orfelinate... Mal sunt 
cinci. Nu cunoaşte lo. 
curile pe unde ar pu. 
tea fii' Le şîie evaziv 
numele; sl cu aprind. 
maţîe anii- Dorin —
24 arji...; Ana — 23..; 
Gheorghe — 14...; Pe. 
trişor — 1»...; Mirces 
— 3... Atât»

Am încercat să .l 
transmit o „citaţie" de 
inimă... Se uită la 
mine cu ochi de... 
gheaţă.

Nu* — în partea stân . 
gă a tropului, ita-I 
bate inimă de mamă.. 
Acolo se zbate unt trist
euîb de cuc.„

Ni PANAPH8SCU

h u n e d o a r a  Gospodărirea oraşului Intre receptivitate şi nepăsare
(Urmare dia 1)

felul cum arată, eu cirCa 
120 de oameni, este un 
lucru dificil, ne-a precizat 
directorul R-A.I.L. Hune
doara. di, ing. Laviniu 
Cristian, fapt pentru care, 
de curând, s .a  mai dispus 
angajarea a ' încă 20 de 
oameni la serviciul salu
brizare al municipiului. 
Mulţi dintre locuitorii o- 
raşulul arată cu degetul 
spre gospodarii urbei. 
Primărie şi R-A.I.L., u- 
neori poate justificat, 
dar uită tn cele mai multa 
cazuri de datoria civică 
pe care o are fiecare. O 
parte dintre asociaţiile de 
locatari aşteaptă ca cineva 
să le facă curăţehie sub 
balcoane, pe casa scărilor 
sau in jurul blocului — 
zone care sunt de strictă

gospodărire a  locatarilor, 
fără a mal ream inti de. 
b iţele m ari ale acestora 
ce se ridică la .peste 3 
m iliarde de . lei, datorii 
rare aU o influenţă ne
fastă asupra întregii ac. 
ţiv ită ţi edflîU r gospo
dăreşti-

Asociaţiile nr. 1, 3, 4, 
9, 15, 17, 28, 32, 58. 59.
M* 64 etc. nu şi.au  plă
tit de două luni presta, 
ţille pentru gunoi, apă 
rece, canalizare, tenno- 
ficare. dar emit pretenţii.

In ultimele săptămâni, 
pentru a se evita imprăş- 
tierea gunoaielor, s.au 
amplasat tn municipiu 20 
da containere noi, dar 
prostul obicei de a pune 
gunoiul alături încă n-a 
dispărut. ■ - , *..

Deşt in atua anchetei 
noastre era o zi frumoasă

de primăvară, la lucru In 
cartierele şi pe străzile 
oraşului nu am întâlnit pe 
altcineva decât oamenii 
tregiei, în faţa multor 
blocuri locatarii stăteau 
la poveşti în loc să iacă 
câte ceva pentru amena
jarea zonelor din Jurul 
blocurilor.

O notă aparte am con- 
semnat.o in  grădina zo
ologică unde se lucra da 
zor la curăţirea zonelor 
verzi, la adunatul cren
gilor şi la repararea con
ductelor, la amenajarea 
incintei pentru a eferi ce
lor cobe vor treee pragul 
micuţei rezervaţii o ima
gine cât mal plicută-

Nu acelaşi lucru se 
poate apune de emplasa- 

V mentul blocurilor 13, l â  
şl 15 din imediate apro
piere a străzii Trandafi

rului unde Ochiul este 
izbit de o mare de gu. 
noaie, resturi menajere, 
hârtii, pungi de plastic, 
gunoaie ce sunt aruncate 
la irităm plare apoi împrăş
tiate de vânt pe suprafeţe 
apreciabile. Pe strada Vio- 
relelor singurele „gospo
dine" care „munceau de 
zor" erau câteva biete 
găini ce se simţeau la  Iar. 
gul lor printre gunoaie. 1 

Deşi dialogul pe care 
l-am avut cu mal mulţi 
locatari ai municipiului 
Hunedoara, a scos to evi
denţă un dezinteres pen. 
tru curăţenie şi. gospodă
rirea spaţiilor din - Jurul 
blocurilor, majoritatea am 
ţinut să rămână la  ene» 
ni mat şi să se abţină de 
a  face aprecieri pentru  a  
nu se pune rău cu vecinii
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MAXIMA 
„Nu aştepta să fii 

fericit că să râzi, căci 
s-ar putea să mori 
fără să fi râs vreo
dată"

LA BRUYERE
—*—.*—■*—*—*—■*—* —a

C 5

Dispensarul Radical u- 
tnan al comunei Unirea 
e amplasat în spatele 
primăriei. într-o zi, pe 
ia prânz, am făcut aici 
«a  scurt popas. In clipa 
intrării pe uşă dna dr. 
Cocina Ştefani dădea sfă
tuit Unei bătrânkri din 
PâraMin şi se pregătea 
să plece (pe jos 1) la Ştei, 
St vadă un sugar dintre 
cei cu vârsta până la o 
lună, pe ia care trebuie 
aă treacă săptămânal. Mai 
are In grijă şi alţi sugari, 
lg sub un an, pe care-i 
supraveghează, vizitân- 
du-i lunar pe ceî mai mâ-

tr-un spital. Dar situaţia 
actuală o dezamăgeşte.

— Toate problemele 
vin de la bani — se des- 
tăinuie. Cum să le explic 
eu celor care abia au 
bani de pâine că n-am 
gratuităţi sau medicamen
te compensate 7 E impo
sibil să împărţi banii 
când majoritatea ar avea 
dreptul la medicamente 
compensate sau gratuite 
şi pe o lună valoarea pri
melor este de 60 00# lei, 
a celorlalte de 30 00o lei, 
iar Un flacon de Ampi- 
cilinâ, de exemplu, costă 
6 000 lei... Aţi văzut fe-

„Toate

vin de la bani"
rişori, ori săptămânal pe 
b ă  foarte mita. Existe in 
evidenţă şl 3 gravide, dar 
din păcate numărul naş
terilor este mult mai mic 
faţă de ai deceselor.

Figura adolescentină 
te-ar putea face să crezi 
că ai in faţă o tânără ab
solventă. Tânără este, e 
drept, dar facultatea a 
absolvit-o In 1987. Deci 
aie o experienţă acumu
lată in aproape un dece
niu de activitate, timp in 
«are a traversat ţara de 
la un capăt la ftîtuL Năs
cută in Timişoara, si-a 
făcut stagiatur* in Con
stanţa, a  venit in Valea 
M i ,  de unde a fost de
taşată la Brazi. De un 
an este medic 1* Unirea. 
Recent s-a căsătorit cu 
un inginer din Haţeg, 
unde s-au stabilit.

î #  Uniră» *« simte bi
ne, se Împacă de minune 
OU . n «menii, satele sunt 
4aetut de apropiate aşa 
«â poate face vizite la 
domiciliul bolnavilor sau 
nou-născuţilor fără mij- 
loacă de transport, fi 
place ceea ce face şi tiu 
şira derlt «3 lucreze la

mela care era aici ? Sunt 
2 bătrâni singuri. Soţul 
el este pe jumătate para
lizat, ea abia suflă. Cum 
s-o trimit la oraş după 
medicamente ? Şi mai 
sunt şi alţii in situaţii di
ficilei E greu să-i lămu
reşti că deşi ln carnetul 
de. sănătate scrib că au 
dreptul la medicamente 
gratuite sau compensate 
nu le poţi da. E nedrept 
să cadă vina pe medie 
sau pe farmacist, oăci pe 
nai ne acuză oamenii şi 
pe «oi se supără. ' 

Intr-adevăr e nedrept 
•fi fie acuzaţi cei ce lu
crează in domeniul sănă
tăţii de lipsa sate insufi
cienţa banilor. £  nedrept 
şi trist că drepturi pri
vind asistenţa, sanitară 
rămân doar pe hârtie şi 
persoane cu o  situaţie 
materială «rea nu re pot 
bucur* de eS*. Est* ne
drept; pentru că nici una 
din aceste categorii nu •  
vinovate de, faptul că să
nătăţii i  se repartizează 
atât de puţini bani.

VIORICA ROMAN

î —***

Paşi Intre!
D acă si Soţul a r  fl fo st mim— — —mmtmmmmmJDacă şi soţul ar fi fost 

cu ei ar fi trăit patru 
sub. acelaşi acoperiş dar 
el şi-a ales un altfel de 
viitor şi ea a rămas cu 
cei doi copii să-şi con
tinue drumul în trei. De 
unde au pornit necazuri
le, certurile şi apoi di
vorţul 7— Poate de la 
bani, băutură, o altă fe
meie, nepotrivire de ca
racter... Câte motive, poa
te tot atâtea cât# divor
ţuri. Copiii ati rămas fă
ră tată, ea a rămas sin
gură pe postul ambilor 
părinţi Responsabilitate 
mare, probleme multe, 
greutăţi, lipsuri, griji. 
Trăieşte practic pentru cei 
doi copii, dar e cumplit' 
de singură. Fostele priete
ne s-au căsătorit, poate 
au avut noroc mai bun, 
acum o ocolesc ca pe ciu
mată, le e teamă şi lor 
ca nu cumva soţii Să

ii se molipsească... în 
plus e prea frumoa
să pentru câte pro
bleme ă avut, în ciuda 
celor doi copii, mari şi 
ei acum, ea a rămas tot 
tânără. Nu-i aşa ce ne
dreaptă e viaţa uneori 7 
Tot sufletul şl puterea 
le-a oferit copiilor, s-a 
dăruit eu totul creşterii 
acestor vlăstare ce nu au 
fost vinovate de cele în
tâmplate. Dar ea a rămas 
singură. Nu are cu cine 
împărţi grijile, probleme
le multiple d® fiecare zi, 
dar nici bucuriile, satis
facţiile, mulţumirea su
fletului că cei doi copii 
sunt frumoşi, Învaţă bi
ne şi sunt cuminţi. In 
suflet Ii e pustiu şi au
de. doar ecoul «saşilor fă
cuţi ln trei pe drumul lung 
al vieţii. INA DELEANU Produsele cosmetice 

toate femeile.
sunt o necesitate pentru 

Foto: PA VEL LAZA

* Paste 
făinoase ou 

sos de 
măruntaie
Se tranşează puiul, lă

sând deoparte pieptul şi 
puipele. Restul' *e pune la 
firet cu zarzavat de supă, 
până ce carnea se poate 
lua de pe oase. Zarzavatul 
şi carnea fără oase se dau 
prin maşina de tocat sau 
re mixează. Se adaugă o 
lingurii de pastă de roşii, 

un căţei de us-

—re.

unt). Se pune pe toc să dea 
«m clocot. Poate fi condi
mentat s| cu puţin cimbru 
sau o foaie de dafin. Pai- : 
trie suht fierte In apă cu 
sare (7—8 minute din mo
mentul când date In clo
cot, apoi luate deoparte, 
adăugată o cană de apă 
rece f i lăsate 19—15 minu
te aeoperitej. Scurse, pas
tele re amestecă tu  sosul 
şi ae serVere fierbinţi, cu 
brânză m ă  (facultativ). 
Supa, dreasă după prefe
rinţe, re rerveşte separat.

I<*
I

I• %'

i
1
I;,fi
I

i* *

li
i

’.fi' :

\-fi '
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Răbdare şi talent
Din magazinele ori ra

ioanele cu articole de ar
tizanat ne decorăm une
ori interioarele cu bro
derii -fine, aplicate pe 
feţe de masă şi cearşa
furi, ne înnoim gardero
ba cu bluze sau rochii 
brodate. Poate doar în
tâmplător reflectăm la 
talentul şi măiestria a- 
ceiora care creează şi a- 
plicâ modelele cu acul şi 
ghergheful, sunt femei 
cai* pun la  truda lor 
pentru frumos răbdare şi 
talent, sensibilitate.

Dna Maria Popovici lu
crează de o viaţă brode
rie; creăndu-şi singură
n r i d t h .  A învăţat a.
ceastă artă de Ia bunica 
ei şi mama sa din Bo- 
şorod, la rândul ei învâ- 
ţâhdu-şi fiica şi, la tim

pul potrivit, o va instrui 
pe Diana, nepoţica in 
vârstă de trei ani.

De-a lungul anilor, a- 
■ vând responsabilitatea 

conducerii unei secţii de 
broderie a Cooperativei 
„Haţegana" din Haţeg, 
dna Popovici a Iniţiat 
zeci şi zeci de femei în 
meticulosul meşteşug al 
transpunerii pe pânză a 
naturii. Căci florile şi 
fructele sunt motivele 
predominante pe care le 
desenează şi le aplică pe 
in, bumbac ©ri mătase. 
Femei eu Înclinaţie In ar
ta cusăturilor şl broda- 
tului — cum sunt Maria 
NlcuUţă şi Valeria Mihail 

rtiin Hunedoara, Ana Ra
da din Deva, Cornelia şi 
Lcontiaa Geolişan, Leoni- 
ţa Rîrobetea din Boşorod,

Aurelia Gagea, Cornelia 
Zigan şi Ana Buciuman 
din Crlşenl şi Luneani — 
ştiu la fel de bine să mâ
nuiască acul şi gherghe
ful, cum ştiu să prepare 
o mâncare şi o prăjitură 
delicioase, să-şi întreţină 
casele sau, după caz, gră
dinile, să-şi crească copiii 
ori nepoţeii Am amintit 
doar câteva colaboratoare 
ale dnei Popovici, dar ele 
sunt mult mai multe. A* 
nonime, neobservate de 
obicei. Dar ale căror bro
derii vor rămâne peste 
vreme mărturii ale tre
cerii lor pnn aceste la
curi, motive de mândrie 
că au lăsat in urmă pen
tru cei care vin o păr
ticică din frumuseţea şi 
căldura sufletului lor.

ESTERA ŞINA

aşteptare
In aşteptareaprimăverii 
Am dăruit copacilor muguri.
Şi mugurilor fiori,
Şi-am colorat In verde toată iarbă 
pe care-am intilnit-o în cale. 
in  aşteptarea primului văi, 
âf» primenit nisipul de pe ţărm

Ji-am aranjat scoicile in formă de nor. 
n aşteptarea primei ploi 

# am deschis potirele florilor 
şi seva copacilor mi-a mulţumit.
In aşteptarea ta 
am uitat să număr timpul, 

i au trecut şl primăveri,

Şi valuri.
LOREOANA POPA,

studentă

»»•*•»• a

I I
î  a  — Ce fi Îngrozi- i
I loara, dragă t exclamă t 

seţal abia Intere de te 2 
serviciu. |

t

„Pânza de păianjen*. Desen do VICTORIA PLITEA

Pentru aluatul de covri
gii sunt necesare urmă
toarele ingrediente: 1 kg 
făină; 250 g margarină ; 
I  n ;  100 g u lei; 1/2 pa
har de vin ; 1 lingură de 
unturi ; smântână câtă cu
prinde ; o linguriţă de sa

re ;  * bucăţică de drojdie 
mulata în lapte ; 100 g caş
caval răzuit. .

Se face un aluat, caro se 
frământă, se întinde cam 
de 1/2 cm grosime, se taie 
cu forma fi se ung cu un 
ou sărat fi se coc.

I
— Ce s-a întâm- I 

plat? Se Interesează ! 
refia. j

,  , — S-a defectat ere- <

J ierul electronic fi a I
trebuit să gândim noi». ;

1 i a  ■“ *- DPI bărbaţi n  '  
1 vrut să mă ta de are I 
{ vastă înainte de a mâ , 
I căsători ca ti*»*. Şi toţi |  
• Iţi erau superiori ca J 
I inteligenţă I j

I  ' . — Ts cred. ; au  ţ i  î  
t  dovedit-o Ifi
I
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Densuş. S-a mai urnit câte ceva
Am ajuns la Densuş intru» zi de început de a- 

prilie, când, pe alocuri, oamenii lucrau câte ceva prin 
grădini, atât cât le permitea starea pământului insu
ficient de dezgheţat din pricina frigului persistent 
din zilele premergătoare, în ciuda primăverii din ca. 
lendar. Prin curţi, unii localnici începuseră curăţe
nia* păstrând vechiul şi . bunul obicei de a-şi primeni 
gospodăriile şi faţadele, spre a .întâmpina cu cinste 
Sfintele Sărbători de Paşti.

Omagiu Densusenilor
„Suntem o echipă tână- 

ră ia primărie - ,1 ’" ,  
dl primar Traian Bugariu. 
Am făcut câte ceva pentru 
comună, da nu suntem 
mulţumiţi. Poate n-am ştiut 
să batem la uşile care tre
buie. Avem insă multe am
biţii. Avem şi promisiunea 
Inspectoratului Judeţean de 
Cultură şi a Muzeului Ci
vilizaţiei Dacice şi Roma
ne că vom fi sprijiniţi in 
acest an în realizarea u. 
nor lucrări deosebite in 
plan cultural”.

Este vorba despre inten
ţiile realizării unui com
plex muzeal în amintirea 
activităţii familiei Densiţ- 
sianu. Complexul urmează 
sâ aibă şi un mic muzeu 
al satului în aer liber. Cum 
anul acesta se împlinesc 
150 de ani de Ia naşterea 
lui Nicolae Densusianu, în 
septembrie se va organiza

„Ideal ar fi un serviciu
de gospodărie comunală"

Ca să fim în ton cu ano
timpul şi preocupările la 
zi,, am început discuţia cu 
unui dintre interlocutorii 
nogţad, dl viceprimar So
rin ŞŞ^foni, pe tema gos
podăririi locaJităţis, care 
ne-a spus: încă în 1994, 
am iniţiat un program de 
gospodărire, având în a- 
tenţie Ordonanţa 127 a Gu- 
vernului, privind protecţia 
mediului. A fost anul în 
care am început să „urnim* 
treburile. ce necesitau fon
duri. Pentru că avem în 
dotare un tractor, o remor
că şi un plug, ar fi fost 
ideal să organizăm un ser. 
viciu de gospodărie comu
nală. Dar a rămas doar 
intenţia. Avem acum gar
dienii publici care veghea, 
ză şi la casăţenia satului.

—- Ce lucrări de interes 
obştesc s-au realizat ?

O staţie de autobuz
la Ştei şi s-au refwrat ce- 

Oerle din Densviş şi Hăţăgel. 
Am făcut demersurile pen
tru  modernizarea drumului 
Peşteana —- Densuş, din 
care peste 1 km (1,300 km)

„Legea îngropării 
primarilor" nu mai e actuală

Dl Traian Bugariu, pri
marul comunei Densuş, in 
momentul intrării noastre 
în birou era preocupat de 
acordarea ajutoarelor so
ciale. Hotărârea Guvernu. 
lui 125 din martie 1996 a 
modificat criteriile de a- 
cordare a ajutoarelor so
ciale, reducând serios nu
mărul celor îndreptăţiţi să 
le primească. Dl primar 
credea că vor rămâne doar

30 de persoane, care pri
meau ajutoare ocazionale 
şi înainte de legea abia 
abrogată. Despre aceasta 
dl Bugariu ne spunea că 
a fost „legea îngropării 
primarilor”, aceştia nea- 
vând fonduri să plătească 
ajutoarele. Şi la Densuş, 
cele 228 de persoane n-au 
primit ajutoarele pe 5 luni. 
„Sunt oameni necăjiţi — 
spune dl primar. Nu m.am

gândit că nu se va găsi 
o soluţie într-un an elec
toral. Din păcate nu s-a 
găsit, iar ajutoarele nu se 
mai plătesc retroactiv. Cei* 
îndreptăţiţi, conform noii

hotărâri, trebuie să facă 
alte cereri, ; alte dosare. 
Dar Oamenii nu mai au 
încredere şi se supără de. 
geaba pe cei de la primă
rie".

Animalele şi pom ii-  
principala bogăţie

un simpozion dedicat ope
rei sale. De asemenea, se 
intenţionează ca şcolii să 
i se dea numele său, din 
cercetări rezultând că Ni
colae Densusianu a înfiin
ţat aici această instituţie de 
învăţământ.

Un alt obiectiv avut în ve
dere în acest an comemo
rativ este casa parohială, 
care v a . fi renovată şi i se 
va aplica o placă memo- 
rială- Am dorit să cunoaş-. 
tem şi părerea preotului. 
Supărat pe cei de la pri
mărie pentru pământul a- 
cordat bisericii, pentru sta
rea jalnică a casei paro
hiale,' a acceptat cu greu 
să stea de vorbă cu noi, 
cu condiţia să nu-i men
ţionăm numele. Deşi scep
tic, ideea renovării casei 
ca şi a celorlalte-obiecti
ve culturale i s-a părut 
binevenită.

Punerea în posesie se a- 
propie de final în 3 sate 
ale comunei, alte 2 ur
mând să intre în atenţia 
topografilor. Iniţial oame
nii au optat pentru a-şi 
lucra pământul individual 
întrucât dispun de utilaje

nenţă cineva pentru con
sultanţă tehnică.

Bogăţia principală a  lo
calnicilor o constituie ani
malele şi pomii. Dar dacă 
potenţialul zootehnic şi de 
fructe este ridicat, şansa 
valorificării lor este scă

a fost pregătit din timp, 
iar în prezent Direcţia de 
specialitate aşterne covo
rul asfaltic. Sperăm ca in 
acest an să începem lucră
rile de modernizare pe tron. 
soanele Peşteana — Peşte- 
niţa (1150 m. 1.) şi Densuş 
— Ştei (5 km), pentru oa
re am obţinut acordul Mi
nisterului Finanţelor. (Mai 
notăm că Densuşul este 
singura comună cu 14 km 
de drumuri nemodemiza. • 
te).

în anul 1995 s-au reno
vat şcoala şi .căminul cui. 
tural din Hăţăgel şi şcoa
la generală din satul cen
tru de comună, la aceasta 
din urmă contînuându-se 
în acest an lucrări de ca
nalizare şi de construire a 
unui grup social. S-a re
novat complet şcoala gene
rală din Poieni, s-a repa
rat căminul cultural din 
Peşteana, aşezăm tutele de 
cultură fiind i-eparate în 
proporţie de 70 la sută. 
In acelaşi an s-a refăcut 
clădirea primăriei, neglija, 
tă în ultimii opt ani.

Biserica monument istoric din Densuş (sec. 3011).
Foto PAVEL LAZA

(100 de tractoare şi câte
va . combine noi). In pre
zent au luat fiinţă însă câte
va mici societăţi agricole, 
considerându-se ideal să se 
lucreze pământul in acest 
sisţem. ■- 

Ba centrul agricol, de la 
dl ing. Petru Micloşoni şl 
dra ing. Nadina Lăsconi 
am înţeles că oamenii- vin 
la ei pentru sfaturi şi în
drumări tehnice, că i-au 
ajutat să-şi procure îngră
şăminte complexe şi se
minţe de legume. Cum oa
menii vin zilnic la centrul 
agricol, aici stă in perma-

zută. Laptele se ridică de 
la punctele de colectare 
din Densuş şi Peşteana, Se 
mai vinde insă şi in pie
ţele din Haţeg şi Hune
doara, preţul de achiziţie 
nefiind stimulativ (600 lei 
un litru de lapte, când o 
sticluţă de Fanta sau aU 
răcoritor costă 650 lei). In 
ce priveşte lâna, câţiva în
treprinzători mi trecut prin 
zonă cumpărând.o la pre
ţuri derizorii. Deocamdată 
oamenilor nu le rămâne 
decât speranţa că intr-o 
zi lucrurile se vor schimba 
In avantajul lor.

Un dispensar aparte
Totul este nou — a- 

precia dna Teodora Găr. 
dean, începând cu centra
la termică proprie, mobi
lierul, faianţa, gresia. Lo
cuinţa medicului este do. 
tată cu aragaz şi butelie, 
cu mobilier pentru toa
te camerele. Modernizarea 
a fost finanţată de Orga
nizaţia Mondială a Sănă- 
tâţii şi realizată cu spri
jinul Spitalului Haţeg.

Notăm că de la începu
tul anului s-au efectuat 
1110 consultaţii, media zil
nică fiind 'de 15. In ultima 
decadă a lunii martie au 
fost vaccinaţi 80 de copii 
născuţi în perioada 1 au

gust 1990 — 31 ianuarie 
1996, din cele 7 sate, cât 
şi ai familiilor de la ca
banele Poieni şi Valea Fie
rului. In aceeaşi lună s-a 
realizat un examen de bi
lanţ la 222 de copii d ţ 
grădiniţă Şi din clasele 
1—IV, urmărindu-se dez
voltarea lor psiho-motorie. 
Până la dotarea cu o auto- 
salvare, deplasarea pe sa
te a medicului şi persona
lului mediu se face cu şa
reta. Există în evidenţa 
unităţii 7 gravide şi 11 co. 
pii de 0—1 an.

îngrijorător este că TBG- 
ul este în recrudescenţă*, 
la fel cancerul, sunt în e 

videnţă şi bolnavi de dia
bet. Dacă materialele de 
întreţinere şi motorina sunt 
asigurate de primărie, „a. 
paratul de urgenţă* este 
aprovizionat cu medica

mentele necesare de la 
Farmacia din Haţeg. Nu 
s-a primit insă nimic gra
tuit. din 5 martie a.c., doar 
pentru câteva afecţiuni 
grave.

Oameni vin, oameni pleacă
Populaţia celor 7 sate ale 

comunei este de 2122 per
soane. Din păcate majori
tatea tinerilor a  plecat la 
oraş. Se mai întâmplă to
tuşi ca unele familii să se 
Întoarcă in sat. „Aşa de 
mult mă bucur când văd 
oameni care vin înapoi” 
— mărturisea dna Loredana 
Bogdan, secretara consiliu
lui. De la dumneaei am 
aflat că în comună in a- 
cest an a mai venit pe lu
me un copil. E optimistă 
insă in ce priveşte nu
mărul de căsătorii ce se 
yor oficia.

Mulţi oameni vor veni 
la Densuş la nedeia de la 
1 mai. Va fi adevărată 
„nebunie", fiind prima ne- 
deie din zonă după perioa
da de post. Pentru organi
zarea ei, o trupă de orga.

nizatori a solicitat autori
zaţie încă de la 8 martie. 
Vor mai fi probabil şi alţi 
solicitanţi, ca şi in anii 
trecuţi. Căci aici este * la 
mare preţ nu numai mun. 
ca, ci şi petrecerea, y

Şi dacă la nedeie se vor 
înghesui mai ales tinerii, 
ia  capitolul hărnicie concu
rează familiile dr. Emil 
Grişan, Viorel Zepa şi Pe
tru Vasiloni, gospodari ca
re cresc multe animale. 
Dar şi ceilalţi localnici, cu 
puţine excepţii, merită a- 
preciaţi pentru hărnicie.

Din păcate mai sunt şi 
oameni care pleacă. ŞI o 
fac , definitiv. In aceste
prime luni ale anului s-au 
înregistrat 17 decese. Aşa 
e Viaţa: unii vin pe lu
me, alţii o lasă.

„Cu un pas înainte"
•  In cinci spaţii preluate 

de la fostele C-A.P. func
ţionează tot atâtea maga-' 
zine mixte privatizate. Din 
cele 16 ale cooperşţiei, mai 
sunt şase. Ca peste tot, 
s-a creat concurenţa, cele 
private fiind „totuşi cu un 
pas înainte în toate pri
vinţele* — cum afirma dl 
Ştefoni. Gei învestiţi cu 
drept de control în comerţ, 
fac întâi cunoscute sala

riaţilor din acest domeniu 
prevederile legii şi apoi a- 
plică sancţiuni, unde este 
cazul.

•  Brutăria din Peşteni- 
ţa aprovizionează eu pâine 
satele Peşteana, Hăţăgel, 
Peşteniţa şi, parţial, Den. 
suşuL, Se mai aduce pâine 
şi da la Haţeg şi Sarmi- 
aegetnsa. Cei care admi
nistrează brutăria intenţio
nează:» să construiască şi 
o moară.

Să nu devină obişnuinţe
T răind. intr-o comunita. 

te, fiecare locuitor trebuie 
să facă ceva spre a da sa
tului o înfăţişare civiliza, 
tă sau cel puţin să men
ţină ceea ce au făcut alţii, 
cu trudă, pentru aspectul 
aşezării. Acest lucim au 
început să-l înţeleagă lo
calnicii — erau de părere 
autorităţile comisiei. Şi 
chiar dacă nu peste tot au 
împrăştiat balastul trans
portat pe străzi pentru ni
velare, chiar dacă au mai

du» pa malul apei coceni 
de porumb cu gândul să-i 
aprindă' şi chiar dacă -nu 
duo reziduurile la gropile 
stabilite, se speră că toate 
aceste nereguli, de fapt a. 
bateri de la legea protec
ţiei mediului, nu vor de
veni obişnuinţe.

înfăţişarea satului vor
beşte de la sine despre 
Vrednicie, 'despreţ respect 
faţă de sine şi vecin, 'fa
ţă de locurile noastre de 
baştină, care a r trebui să 
fie sfinte pentru oricine.

Luninile înserării
Mulţi, săteni, trăiesc cu 

speranţa că se vor> insta
la becuri şi lămpi pe uli
ţe- Pentru că doar in pa. 
tru sate din cele şapte s-au 
aprins ' • .tarnihile stradale. 
„Renel” Haţeg a promis

că intr-o ■ lună de zile se 
va realiza iluminatul peste 
tot... Oricum, în cele 20 
milioane de lei prevăzute 
in acest an pentru repa
raţii de străzi, este cuprins 
şi ilţuninatul public.

Pe scurtătură
•  Exploatarea in regim silvic a lemnului de pe pă

şunile împbterite ridică probleme, deoarece lucrătorii 
ocolului vin» SA marcheze arborii când... pot. iar acest 
„pot* nu li se pare întotdeaunajustificat celor de la con
siliul local, obligaţi să asigure lemne de foc instituţiilor 
comunei. ,

•  Procentul subscrierii cupoanelor la nivel de co. 
mună este de 71 la sută, apreciază primarul.

•  Blocul cu « apartamente (3 cu cate 4 camere şi 
unul cu 3) putea fi vândut din 1992. S-a decis să rămâ
nă ibeuinţe dă serviciu pentru intelectualii care se vor 
stabift in comunfc Mai trebuie făcute instalaţiile de în
călzire, de apă; zugrăveli, dar există convingerea că se 
va reuşi finalizarea blocului.

•  Exişti intenţia construirii unui garaj pentru o 
autosalvţi*» cu mire va fi dotat dispensarul şi pentru o 
maşină de pompieri. Dacă şi cci din comunele Unirea 
şj. Bacbitova vor participa cu taxele instituite, se va crea 
o  formaţie proprie de pompieri.

Pagină realizată de ESTERA SlNA, VIORICA ROMAN
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Fiind sinceri cu noi în
şine, trebuie să recunoaş
tem că, in mare măsură, 
cunoştinţele noastre despre 
istoria reală a României 
sunt sărăcăcioase şi nesi
gure. Pentru că regimul 
trecut a convertit totul, 
tot ce a putut, după chim 
pul şi asemănarea parti
dului unic şi al rigidei sa
le ideologii. In cartea sa, 
Mircea Rebreanu încearcă 
un act aproape de temeri
tate, vrând să pună tn 
drepturi, sau să aducă in 
prim-plan momente, situa
ta  şi oameni care, intr-un 
fel sau altul, au marcat 
istoria noastră naţională. 
Insă, pentru a evita vreo 
confuzie, consider bine ve
nite câteva cuvinte despre 
autorul acestei interesante 
cărţi: Mircea Rebreanu
s-a născut la Bistriţa (Nă- 
săud) la 25 iunie 1909; ă 
urmat liceul german din 

oraş; în perioada celui de-al 
doilea război mondial se 
spune că a fost un bun 
magistrat. In  1987 s-a expa
triat in Germania, unde a 
publicat mai multe cărţi: 
„Puterea ţi  Slăbiciunea 
Gândirii" (1989); „Atac scep- 
ticismului* (1991); „Proble
ma existenţei noastre"
(1992) ; „La început a fost 
Cuvântul" (1993); „Sensul 
şi Utilitatea Filosofiei“
(1993) ; „Răspunsul nostru la 
Duhul Divin" (1993); „Sen*
•  * • * • * • * • * • *

sul vieţii noastre“ (1993); 
„Optimismul nostru" (1994); 
b a r e le  Solitar din Unim 
vers" (1994); iar în limba 
română, la Editura >yAl- 
batros“ a publicat in 1994 
voi. „S.U.A., Democraţie, 
Constituţie".

care oferă ideea clară de
spre intenţia autorului de 
a prezenta cititorului un 

'excurs prin istorie, un a- 
devărat manual-ghid care 
scoate la lumină câteva 
elemente noi şt, in primul 
rând, viziunea proprie a

N O T E  D E  L E C T U R A

ircea Rebreanu, „Opţiunii 
istorice ale românilor"

Iar acum, despre carte: 
„O p ţ iu n i le e s te  compu
să din 7 capitole, plus o 
„Precuvântare* a autoru
lui, o „Postfaţă" semnată 
de Const. C. Theodorescu 
şi un aparat bibliografic 
realmente impresionant, de 
36 de pagini, tn  acest con
text, a vorbi intr-un text 
de câteva rânduri despre 
o carte care tratează isto
ria unui popor este o în
treprindere dificilă, poate 
chiar riscantă. De aceea, 
mă voi rezuma să prezint 
fiecare capitol aşa cum a. 
pare el in cuprinsul volu
mului... Cap. I — „Vatra 
zămislirii noastre" este cel

• *  • »  •

supra acestei laturi a exis
tenţei noastre. Aşa, pen
tru ilustrarea ideii, acest 
capitol întâi are subcapi
tolele (?) : a) „Aşezarea, în
tinderea şi cuprinsul ei" 
(a Vetrei, n. DH); b) „Ro
manizarea dacilor"; c) „Ne
murirea românilor în Va
tra lor*; d) „Repercusiunile 
marei schisme, a Creştină
tăţii din anul 1054". Şi aşa 
mai departe în următoa
rele capitole. Este o cro
nologie a întâmplărilor res
pectată cu sfinţenie de au
tor, insă, repet: totul vă
zut cu ochii cercetătoru
lui cit posibilitafcejt dejgr te; 
nalisa de la niveluV^ani-analiza

lor 90, ceea ce — va con- i 
* • » • * «  * •  * •  * •  * * •

stata oricare cititor — con
tează enorm, in primul 
rând pentru cei care prin 
forţa împrejurărilor au fost 
frustraţi de cunoaşterea 
corectă a istoriei noastre. 
Celelalte capitole în ordi
nea din carte: II — „Vre
murile anilor noştri fon
datori"; III — „Anii 1941— 
47: războiul, armistiţiul, 
pacea"; IV  — „Yalta şi 
cortina de fie r: opţiunea 
comunistă la români"; V 
— „Milenara opţiune is
torică pentru cultură şi ci
vilizaţie a românilor şi 
strămoşilor lor"; VI ~  „In
vaziile ideologiilor şi prac
ticilor s tr ă in e V II  — „Op
ţiunile care ne aşteaptă 
în viitorul apropiat şi în 
perspectivă".

Posedând o experienţă 
a scrisului deplin-ajută- 
toare, Mircea Rebreanu ne 
supune unui exerciţiu de 
gândire afectivă şi patrio
tism, acesta lăsând la o 
parte unele nuanţe de ten
denţionism nu ■ totdeauna 
justificat şi o uriaşă idee 
patriotard - grandilocventă. 
In fine, spunem : acest ma
nual-ghid, ne este util din 
toate .punctele de vedere: 
Istoric, politic, administra
tiv, social, economic, pa
triotic şi chiar sentimental. 
Este, în orice caz, o do
cumentată şi frumoasă 
lecţie de istorie naţională...

DUMITRU h u r u b a

In ultima vreme, pictorii 
hunedoreni au revigorat 
activitatea expoziţională, 
prin vernisaje de grup 
sau personale ale unora 
dintre membrii cenaclului 
„Şiderurgistul". Cu toţii 
se află sub influenţa „Ta
berei de Ia Cinciş", cu 
două stagiuni anuale, în. 
drumaţi fiind de prot. Ti- 
beriu Fazakas, Silvia Sze. 
kely şi Silvia Ichim. Une
ori, ei acoperă simezele con
comitent la clubul „Side- 
rurgisţul" şi sala studio 
„Concordia". începând cu 
3 aprilie, vor expune, timp 
de trei săptămâni, Cornel 
Burlacu şi Victor Varga.

Urmarea unui bun renu
me, din 10 aprilie, la Bis
triţa, vor expune următQ. 
r i i : Marioara Anilevschi,

Balazs, Csaba Bartok, Cor
nel Burlacu, Mihai Codrea, 
Francisc Csiri, Constantin 
Găină, Daniela Florescu- 
Csiri, Sever Moldovan (Bis- 
triţa), Afanase Oprea (Chi- 
şinău), Doru Ctin PetresctC 
Dan Pichiu' Vifor, Attila 
Rencsik (Budapesta), Zoii 
Szalkay, Marius Tomescu, 
Victor Varga...

Produse de mare utilitate pentru gospodăria 

ţărănească, realizate de meşteri îndemânatici.

Foto: PAVEL LAZA

•  V. Ciunganu — Deva. n  nu-i talpa ţării" : „Talpa
în „Aşteptarea prmăverii" r f lS T f l  (1<* I I . ’ tării' i scor<>iită/ &  tine
dv conturaţi un tablou 1 wV '  v ‘, “ *  r , v l  de azi pe mâine./ Doam.
4  pferkmdel «tqfitaft diii Bmângfife vântul..." Până - ne n-d duee-if fepţtă,/ Fă;
observaţii eoricrote: „Pa. l i  poesie mai eSte. - să flfe «nai deie pâine",
mii încă n-au dat îrf floa- •  Florian Brideanu — •  L Stănescu — Văleni,
re / Iarba prin parcuri Simeria. Unele dintre ca- , Deva. Versificaţia curge

trenele pe care ni le tri- domol, cu o doză de in- 
miteţi sunt destul de mo- cantaţie specifică unei 
deşte. Am reţinut, totuşi, perioade romantice. Deo- 
pentru atitudine „Ţâra. camdată, nu 1

n-are verdele crud,/ Mai 
e până fluturii or să 
zboare.../ Cerul încă nu 

sin /  Covorul de norie semn/

Am desprins din puţinul vorbelor tale 
Petale
Şi din adâncul ochilor tăi 
Văpăi
Apoi am dat foc „castelului spaniol"
Ca să existe iubire.

Trandafirul albastru
Adesea in grădina cu flori 
Ţipa trandafirul albastru

!

L
Singur şi trist. 
Născut din iubirea f
Dintre galben şi verde.

rea
M-am urcat pe gardul vecinilor 
să culeg liliac, 
îmi plăcea atât de mult 
când înflorea liliacul!
Aveam ochii scăldaţi in mărgăritare 
Şi inima avea un lacăt uriaş 
pentru dragoste.
Când am simţit mireasma îmbătătoare 
a liliacului
Toate mărgăritarele s-au îndepărtat 
Şi cheia lacătului am pierdut-o 
lăsând dragostea să zboare.

GEORGIANA BALDEA

1

J

re si

Ioan Bălan (laşi), Tiberiu

Catedra de limba româ
nă .de la Şcoala Generală 
din Bcriu a editat o cule
gere de obiceiuri şi datini 
„De prin Bcriu adunate". 
In prefaţa culegerii, pro
fesorul Petru Bariu, cel 
care îngrijeşte culegerea, 
porneşte de la studiul lui 
Vasile Alecsandri, în care 
se arată: „Comori nepre
ţuite de simţiri duioase de 
datini strămoşeşti, poeziile 
noastre. populare compun 
o operă naţională demnă 
de a fi scoasă la lumină 
ca un titlu de glorie pen
tru naţia română". Auto
rul afirmă că locuitorii 
Beriului ţin obiceiurile şi 
datinile, colindele de Cră
ciun, „trăiesc intens-întrea
ga gamă tradiţională*, a- 
cestea transmiţându-se de 
la o generaţie la alta. „Am 
crescut cu asemenea obi
ceiuri şi farmecul lor îl 
resimt fşi azii Le ţipărim  
ditt dorinţa de  a H m  « •  
pierde şi înstrăina", 

Obiceiurile de Crăciun 
sunt abordate într-o ordi
ne cronologică, începând 
cu „De-a Bună dimineaţa 
de Moş Ajun", continuând 
cu „Steaua", „Irozii", „Că
luşarul", care, afirmă au

torul culegerii, „a consti
tuit o afirmare a ideii mo
ţionale într-un Ardeal sMfe* 
jugat". Înainte de 
tarea prropriu-zişă a crea
ţiilor din culegere; obice
iurile sunt descrise de pmef*. 
Petru Bariu in desfăşura
rea lor, după un ' ritual 
ancestral.

Colindele publicate sunt 
de o mare diversitate şi 
frumuseţe, ilustrând o spi
ritualitate tocată extrem  
de bogată. Culegerea este 
însoţită de fotografii re
dând copii cu Steaua, Iro
zii, „Scăluşerii" din Beria  
(fotografii din 1919, 1923 & 
mai încoace, redând, deo
potrivă, costumaţia specifi
că locului) ş.a. Sunt lucruri 
frumoase pe care num«|l 
un om cu dragoste faţă de 
folclor te poate înţelege ş$ 
reda, ajutat, aşa după con* 
însuşi mărturiseşte, de «• 
levi, colegi şi localnicţ  
care i-au pus la dispoziţie 
textele.

Pagină realizată de

MINEL BODEA
•"V S;

Dl Iosif Mercea a fost şi rămâne unul dintre men
torii vieţii, spirituale a oraşului Simeria. Iată ce ne scrie 
dânsul despre ultima „ispravă" a pensionarilor din ora
şul ceferiştilor. „In ciuda faptului că nu există in oraş 
o casă de cultură, în ciuda pasivităţii privind activita. 
tea culturală care „hibernează" de câţiva ani buni, pre
cum şi in ciuda faptului că nii dispun de un club pro
priu (deşi promisuni s-au făcuţ... cam demult !), pen
sionarii noştri, prin Gasa de Ajutor Reciproc îşi deru
lează cu ardoare şi pasiune mult îndrăgitele „Seri ale 
amintirilor" la care de acum fiecare participant este 
şi un interpret! Recent, Sn prea cochetul local de cate
goria I, aparţinând familiei prof. Pompiliu Benea, pen
sionarii au fost... înţeleşi, primiţi şi sponsorizaţi, intr-o 
lăudabilă măsură, de noua şi amabila gazdă, pentru a-şi 
putea continua o manifestare cu caracter de unicat (!)

Totul a decurs norm al: „concursul de glume", ad-

n

a

judecat de Olivia Olariu, Emil Tarnoveţchi, Octavian 
Alic şi Nicolae Capră, apoi concursul „Recunoaşteţi 
romanţa" ?, care a prilejuit, deopotrivă, numeroase pre
mii concurenţilor: Adriana Fodor, Lina Ardelean, Ma- 
ria Nan, Maria Artean, Cornelia Puşcaş, Mihai Cobzaru, 
Ioan Ştefan, Ioan Lupaşcu, Aron Olariu etc. Nelipsita 
„roată a... milionarilor" şi „roata buclucaşă", concursul 
de bancuri (cu perdea), reţetele medicale, precum şi cea 
mai „frumoasă" sau cea mai „hazlie" amintire, epigra
me, catrene, dansul, au conturat un mozaic cultural- 
delectiv pentru pensionarii care s-au întrecut la mi
crofon. De astă dată au fost şi un număr record de so
lişti vocali: Elisabeta Munteanu, Livia Olariu, Viorica

Godja, Cornelia Puşcaş, precum şi Octavian Alic, Traiaif 
Crăciuneac, Emil Tarnoveţchi şi Iile Pop. care au fos# 
aplaudaţi cu căldură de cei prezenţi tare au umplut sa
lonul până la refuz. Merită să subliniem aportul deose
bit şi dezinteresat adus de orchestra „Maris", cu Mih4f 
Bari, Costel Şaman, Loranţ Brawiyak şi de mai vârstni
cii muzicanţi inginer Iuliu Verniehescu, Lulu Aiuzan, 
Emil Tarnoveţchi etc.

în cadrul serii au fost cuprinse şi discuţii amicale. 
De comun acord s-au plănuit excursii pentru sezonvf 
estival. în pofida unor greutăţi financiare. Pensionari 
simt nevoia de hrană spirituală, de delectare, mai presn* 
de orice. Sunt nişte oameni deosebiţi, încât oricare din
tre ei ar putea subscrie următorul catren -. ,,E constatai 
stimaţi amici.../ Că pensionarii, <?a persoane,/ Cbiaar 
dacă au pensiile mici.../ Sunt oameni grei... do miUoO- 
ne !“.
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LUNI, 22 APRILIE

TVR I •#!;<
13.00 Actualităţi; 13,1» TVR laţi; 14,0»

TVR Cluj-N.; 14,50 TVR Tim^oara; 16£» 
Actualităţi; 1645 De luni până luni; 16,35 
Ne-atn interesat pentru dvsţ 17JOS Em. fit 
titeb* Maghiar*; 18,15 Aventurile şerifi
lor ţltiMtfci « U J i  1949 Atlas; 1% . - -
ţi băieţi! (S); 2040 Actualităţi; 20,50 Bay. 
watch (s); 21.45 Transfocator; 22,15 Or
fanul Zhaq (teatru TV); 2340 Actualităţi;
23.45 Cultura în lume; 0,15 Fragil,

TVR 2
t3,oo Actualităţi; 13,10 FMitica intre *- 

deal şi real; 13,40 Drumul spre Avoolea 
(s/r); 1440 Confluente (r); 15,00 Perla Nea
gră (s/r); 15,50 Ursuleţii inimoşi (d.a.);
16,20 Dedublarea (s); 1745 Măseaua de 
minte; 1L4S laMrt amăgitoare (s); 18,30 
Ia faţa M l; R ăŞ  Arte viraale- 29,30 Tri
buna nonconformiştilor; 21,00 TVM Mesa
ger; 21,30 Sfinx (cs); 22,00 Santa Barbara 
(s); 22,45 Mag. sportiv internaţional; I^R 
Muzica e viaţa mea î  -

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 9,00 Yo 

A Restiess (s/r); 9,45 Sport la minut; 10,1 
Paradise Beach (s/r); 10,30 Oameni şi 
reci (f/r); 12,3fl Prindeţi-1 pe Smart/ (s/r);
13.00 Oameni in toată firea (s/r); 13,30
Baby M (s/r); 14,30 Verdict: crimă! (s/»)J
15,30 FotbaL Rez. Anglia; 16,30 Paradise 
Beach (s); 17,60 Lumea filmului (r); 17,30 
Young & Restiess (s); 18,15 Sport Ia mi
nut; 18,30 Bun# seara, Bucureşti); 19,09 
Oameni in toata firea (s); 19,25 Ştirile 
Pro TV; 19,55 Doar o vorbă să-ţi mai 
spun..; 20,00 Cea mai bună fată din lu
me (f. SUA '81); 21,50 Ştirile Pro TV;
22,0» M.A.S.H. (s); 22,30 Procesul etapei 
O); 040 Ştirile Pro TV; 0,05 Procesul eta
pei (II).

* MARŢI, 23 APRILIE #
TVR 1

7.00 TVM. Telematihal; 8,30 La prima 
Oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Muzi
ca pt. toţi; 10,30 Lumină din lumină; 
12*00 Goya (f/r); 14,10 TVR laşi şi TVR 
Cluj-N.; 15,35 D.a.; 16,10 H i tu însuţi 1;
16.45 Convieţuiri; 1745 Cazuri şi necazuri 
In dragoste; 18,30 Viaţa partidelor par
lamentare; 18,"C «Medicina p t  toţi; 1945 
Tartan (s); 1*M Urgenţe în agricultură;
20.00 Actualit*ţi. 20,50 Prietenul din co
pilărie (f. I t  -92); 22,35 Reflector; 2925 
Actualităţi; 23,20 Telediscotcca "96; 23/Se 
Oong; 0/20 Mag. Notelor Blue.

t v r  2 /V/ v;..
7.00 La Prima oră; 8*39 TVR Cluj-N.; 

9/20 Om de muzică; KM* Caleidoscop; 
1L40 Dragonii gemeni (£&); 11,45 Tea
tru  ; „Ortânui Zhaa“ (r); 13.1$ Ritmuri 
muzicale; 14,10 Serialul serialelor; IL55 
Ursuleţii inimoşi (d.a.); 15*2» Concert: 
fofcnny HoMdav-. 16 20 Dedublarea (•>; 
47,03 23 da mflioane (ff; 17,15 Iubiri ama- 
gitoam (s); *8/to 23 de H tăM ae tU); 2909 
Cu cărţile Te faţă; 21A  TVM Mesager; 
2t40 futrn da şi nu; 22/00 Credo; 2345 
Paşte fericit f t  Franţa r•84).

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 949 Yewag

& Restiess ţt/r); 9,45 Sport la minut; 10,60 
Paradise Beach (s/r); 10/10 Cea mai bună 
fată dla lume (f/r); 12,15 FMbnk Rea. Spa
nia; 12/55 Ştirile Pro TV; 13,09 Oaumni In 
toată firea (s/r); 13,30 Piucesul etapei «r);
16.30 Paradise Beach (s); 47JM M A S Ă  
(s/r); 17,39 Young & Restiess (s/r* 18,ÎS 
Sport la minut; 18,30 Bană seara Bucu
reştii; 19,99 Checrs (s. SUA); 19,25 Ştirile 
Pro TV; 19,® Doar o Vorbă să-ţi mal 
spun..; 20,00 Spitalul de urgenţă (s); 21,00 
Secrete de familie <s); 214a Ştirile Pra 
TV; 22JD0 MA5.U. (s); 2249 Deşteaptă-te, 
românei; ţ9S Sport 1* minut; 040 Fotbal 
Rez. Bundestlga.

MIERCURI, 24 APRILIE 
TVR t

7.00 TVM. Teiemntinal; 849 La prima 
oră; 940 Santa Barbara (s/r); 19*09 Moda 
pe meridiane (do); 1035 Videocaseta mu
zicală; 1949 Videatexican; 1140 Iubiri a- 
măgitoare (s/r); 12,40 Dj».: 13,19 Muzica 
pt. toţi; 14joo Actualităţi; 14.» TVR iaşi; 
15,05 TVR Cluj-N.; 16,09 Actualităţi; 1646 
Aceşti pătimaşi minunaţi; 4845 Eetesittt 
"96; 1749 Du ia Urna adunate..; 17*» 
Aventurile şerifilor galactici (d a ) ; 18,10 
Timpul Europei; 18,40 Fata şl băieţii (s);
19.10 Israel — dincolo de legendă; 1945 
Fotbal. Bemfinta — Georgia (dh 2145 Ac
tualităţi; 2245 Jalna (s); 23,00 Nai frontie. 
re; 23,50 Actualităţi; 0,85 Confluenţe; 045 
întâlnirea de la miezul nopţîL

TVR 2
7.00 La prima oră; 8,30 TVR Timişoara;

9,20 Ora de muzică; 18,05 Mşg.-satellt; 
1130 D.a,; 12,90 Prietenul din copilărie 
(f/r); 13,45 Div. muzical; 14,09 Fraţii (s):
14.50 Gong! <r); 15,20 De lingea latina;
15.50 D.a.; l$4o Dedublarea (S); 1745 Na
tura 1000; 17,45 Iubiri amăgitoare (s); 1849 
Em. în lb. maghiară; 2040 Pro Memoria;
20.30 Topul galeriile»; 21*00 TVM Mesa
ger; 2140 Tradiţii; 22,00 Un secol de ci
nema; 23,00 Santa Barbara <s); 23,45 Jazz. 
Fan; 0,15 Mag. performantelor.

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 940 Young 

& Restiess (s/r); 9,45 Sport la minut; 1049 
Paradise Beach (s/r); 10,30 Spitalul de ur. 
genţă (s/r): 1140 Secrete de familie (s/r); ~
12.10 Arte marţiale; 12,39 Lumea rugbjr- 
ului; 13,00 Cheers (r); 1349 Fotbal. Rez. 
Bundcstiga; 14,00 Baschet NBA; 15,00 Deş- 
teaptă-te române! (r); 1640 Paradise Beach 
(s); 17,00 M.A.S.II. (s/r); 1740 Young <£ 
Restiess (s); 18,15 SÎtert la minut; 1849 
Bună seara. Bucureştii; 1949 Cheers (s); 
1945 Ştirile P »  TV; 2949 IhmioHe «tesPas 
Iubire fără sfârşit ( t  SUA); 2249 M-AJ5JL 
(s); 22,4o Lege şi ordine (s); 234» Rătă
ciţi în tranziţie; 945 Sport la minut; 949 
Fotbal. Rez. Anglia <rh

JOI, 25 APRILIE 
TVR I

7,09 TVM. Teiematiaal; 849 Ln f r i m  
oră; 9,29 SăM» Barbara (s/r); »M* U g t t  
jţriâae

M t e f 1645 Mag. sociaLM^S A venturii 
şerifilor galactici (d^.); 1740 Viaţa par
tidelor parlamentare; 18,13 Tragerile Lată 
5/49 şi simplă; 18,25 Miieoium; 19,10 Ţâ. 
năm l indiana Jones (*): 2949 AetanHltţi; 
2046 Nord şi Sud (s); 21.45 Reflecţii ru
tiere; 22,00 Studioul economic; 22,30 Me
morialul durerii (do); 2345 Actualităţi; 
940 Primarul din Casterbridge (s).

TVR 2
7*00 La prima oră; 8,39 TVR Ctnj-N.;

9,20 Muzica pt. toţi; 10,05 Mag. de călă
torii şi descoperiri; 10,40 fntâlnirea de la 
miezul nopţii OK 1145 Dmgonil gemeni 
(d-aj; 12JB5 Curcubeu; 13,05 PJS.: Te Iu
besc (s/r); 1449 Rept '96; 14/55 Limbi stră
ine (r); 1S45 Da ; 16,2o Dedublarea fs);
17.00 Ceriul de la ora 5; t»40 Em. în |fo. 

i; 29,00 Cultura in tnme fi); M40 
(cs); 21,00 TVM Mesager; 21,30 

Filmoteca de Aur; 2240 Goya (f. Spania 
*85, p. II); 2345 Stadion; 0,25 Skip Rock.

PRO TV
740 Bună d i m i n e a ţ a 940 Yeung & 

Restiess (s/r); 9,45 Spori la minut; 19*09 
Paradise Beach (1); 10,30 Darielle Steel* : 
Iubim fără sfârşit (f/r); 1240 FotbaL Bun. 
desiiga Top Gol; 13,00 Cheers (s/r); <340 
Lege şi ordine (s/r); 14,30 Rătăciţi în traa. 
ziţie (r); 1540 Gillette — lumea sportului; 
1540 Beverly

C U V Â N T U L  L IB E R

Pas cu pas; 12,00 Popasuri în Africa de 
Sud; 12,15 Vârstele peliculei; 1345 Pleia
de; 13,45 Peisaje iugoslave; 14*09 Actua
lităţi; 14,10 Turnul Babei; 17.» Fotbal. 
Finala Capei României; 20,00 Actualităţi;
20,50 Sabia lui Gideon (f, ultima parte);
22,30 Concert extraordinar Robe** Palmer 
A UU40 CP. I); 224o Actualităţi; 2345
Peria Neagră (s); 04o Un cântec pt. fle
care; 049 Concert extraordinar Robert 
Palmer A UB 40 (p. II).

TVR 2

llills (s/r); 16,30 Paradise 
1749 M .A5B. (s/r* 174» 

Young & Restiess (s); 18,15 Sport la mi
nut; 1849 Bană ocara, Bucureşti!; 19,00 
Cheers (sfc 19,*5 Ştirile Fre TV; *9,00 Ghid 
pentru « femeie măritată (f. SUA *78); 
2249 M A S H. (s); 4249 Craehar (s), 2349 
Am toUinit şi români fericiţi; 945 Speri 
la  minut; 049 Robocop (S).

VINERI. 26 APRILIE 

TVR t
7 9» TVM. Talemafiarii 849 La nrima 

oră; 940 Santa Barbara (s/r); 1040 Limbi 
Străine; 11,20 Studioul şlagărelor; 11,50 
Iubiri amăgitoare (s/r); 12,4n Lumea o- 
perei; 13,30 TVR Iaşi; »,15 TVR Cluj-N.; 
15,05 Pompierii v i informează!; 1545 Din 
lumea afacerilor: 18,00 Actualităţi; 16,10 
Ieşirea din cerc; 1 6 »  Em. In lb. germană; 
1740 Pr® Patria; 18,25 Viaţa partidelor 
parlamentare; 18,55 Julia (s); 29*00 Actu
alităţi; 2046 Tezaur folcloric; 2140 Miraj 
(f. SUA ’93); 2 3 »  Actualităţi; 2345 MTV; 
045 Că T (f. Italia "73).

TVR 2
740 La prima oră; 840 TVR Iaşi; 940 

Muzica p t  toţi; 10,05 Documentare; 1140 
Da ; 124» TVR laşi, TVR Cluj-N., TVR 

13/JO Limbi străine (r); 1440
literară; 1540 Convieţuiri; 1640 
mea, durerea mea (s); 17.10

Bursa Invenţiilor; 17,45 Oameni care au 
fost...; 18,15 Iu te i  amăgitoare (3): 1*4© 

Concertul Orchestrei Naţionale Radio; 2140 
TVM Mesager-, 2149 Hjrperiea; 22,45 Din 
viaţa romilor; 23,15 Santa Barbara (s); 
040 Bucuriile muzicii.

PRO TV
740 Om 7, bnnft dimineaţa!; 9,00 Young 

I (S/rh 9,45 Sport la asinut; 10,00 
BiSMli mijii 1049 Ghid pentru 

. ); 1245 Rdgby Super 
!t); 1340 Cracker (s/r); 

Action; 1540 Tenis.
de finală (d); 164» 

17,00 M.A.S.H. (s/r): 
(s); 18,15 Robocop

fip. 1949 Cheers taX 1945 Ştirile Pro

740 Întâlnirea de sâmbătă; 12,80 MTV; 
1349 TVR Timişoara; 13.38 Est Meridian 
Mag. de sfârşit de săptămână! îSBS Ursu
leţii inimoşi (4.1); <840 Dragoeds mea, 
durerea mea (s); 17,05 Itinerare spirituale; 
1749 Serata muzicală TV; »,39 Pariaţi 

pe campioni (cs); 2140 TVM Mesager; 2149 
Planeta Cinema; 2240 Săptămâna sporti
vă; 22,30 Santa Barbara ţs): 23,15 A lb  şl 
Omega; 04S Colecţia JFragir'.

PRO TV N
8.00 DA; 9.30 Flipper (s); <049 Zile cu

via şl trandafiri (f/r); 12,00 Spori extrem; 
12,25 Motor sport mag.; 1340 Stelele O- 
lymplei; 1340 Interviurile Barbara! V al. 
tors; 14,00 Tenis. Monte Carto — Semifi
nale (d); 1543 Fort Boyard; 16/59 Dosa
rele X (s/r): 17.49 Duckman (s.da.); 1840 
Am întâlnit şi oameni fericiţi (r)î 1849 
Seaquest (t); 1945 Ştirile Pro TV; 19/55 
Doar o vorbă să-ţl mai spun...; 2©4o Cu 
mafia pe urme (f. SUA T8); 22,90 NYPD 
Bine — viaţă de poliţist (s); 23,00 Suspect 
de Crimă (s); 0,09 Ştirile Pro TV; 045
Sport, la minut; 040 Fotbal. Campionatul 
Spaniei; 2,00 — 645 Reluări

DUMINICA, 28 APRILIE 

TVR 1
840 Bună dimineaţa); 9,00 Ptng-rongt; 

1040 Arabeiia revine (s); 10,39 Lumină 
din lumină; 1140 Melodii populare; 12,09 
Viaţa satului; 1340 Visând ln Joannie (s);
14,20 Video-Mag.; 16,35 Dragori* tării 
frontiere; Nunta Nadiei Comânec! eu 
Bort Conner; 1745 A doua alfabetizare;
17,5o Star Trek (s); 18,45 A doua Româ
nie; 19,15 Robingo (cs); 29,00 Actualităţi; 
294© Povestea unul s ta r: Jayne Maus. 
fteid (f. SUA '90); 2249 Tragerile Loto 
6/49 şi Noroc; 22,40 Actualităţi; 2245 Du
minica sportivă; 049 Setea (s); 0 /9  Pa
rada vedetelor.

TVR 2
7.00 5x2.  Mag. duminical; 13,00 MTV 

Grentesf Uita; 14.00 Actualităţi; 1440 
Goana după aur ( t  SUA *25); 1545 D-a.:
15,45 Dragostea mea, durerea mea (*ÎJ 
1645 Repriza a treia; 1940 Puterea, pa
siunea <s); 2040 Maeştrii teatrului româ
nesc; 21,00 TVM Mesager; 2140 Oraşe şi 
civilizaţii; 2240 Ritmuri muzicale; 224$ 
Ln puterea a doua; 23,00 Santa Barbara 
(S); 23,45 Gala Premiilor Grammy (P. H),

PRO TV

L SUA 73); 2340 A. 9«*»t (s/r): *W9 D*«r O verk* să-ţi mal
rţil Wî 945 Sport Ia apmx.. (ri; « 4 0  PrindeţM pe Smart tata

Crimei* dla JMcn Jgul» * r i  Europei (dh 174» Tonta ATP 
Z Ptag .: 1749 GMette — toonen S p o rtu irij

TV; 29*69 Boâarri* X (s): 214» (Minele 
dht 4 9 a  Bato* (L SUA n r . 2340 A- 
veatari tn Cam Morţii W  945 Sport la 
mbMtt: 94a Erotica —  —  
şi trandafiri (drimă StJA *92); 5*96 
chet NBA (d); 540 Crimei* din 
Italie" (f/r).

SAMBATA, 27 APR1UK 
x/..; TVR
7,00 Bună dimineaţa... de Ia Iaşi!; 6/59 

Tip-Top. Mini-Top!; 940 Dramul spre^A-

- ----------------- . ------(«ta
1040 Cu m f i t  t a  urm e (f/r); 124» Sem 

r): 12.59 Dwn O vorbă să-ţi aaal

8,00 D.a.; 540

(s/riî

vonlea (s); 10,40

1 a  Europei (dp, «74» Tenis ATP

Si 1749 GBlrito — tamrna spmtulriţ 
Faţă-n faţă ca Ilie Şerbânescn; 184» 

Beveriy Mtiis <*h 1945 Ştirile Pw  TV) 
2945 Doar o vorbă să-ţi mai 
Interiors (dramă SUA *76):
Ptor TV; 2249 Verdict: crin 
FotbaL II Cald»; 94» Tenta. Mente Cari* 
— finala.

> ,
într-o atmosferă de bun 

augur, săptămâna trecută 
n avut ioc ta sediul Filia
lei de Cruce Roşie Hune
doara—Deva simpozionul
„75 de ani de ta descope
rirea insulinei" şî un mo
ment educativ „Ingrijeşte- 
to singur de alimentaţia şi 
regimul de viaţă", teme e- 
senţiale in jurul cărora att 
gravitat altoie, la fel de 
importante şi interesante 
pentru bolnavii ae diabet, 
dar şi pentru alţii pre
sanţi în sală.

Un prezidiu onorabil for
mat in majoritate din me
dici a ştiut să dimensio
neze tn timp expunerile fă- 
cându-le inteligibile şi ne- 
plictisitoare, la obiect, pen
tru un auditoriu destul de 
numeros.

într-o ordine bine 'sta
bilită, cu o tematică pre
cisă, s-a vorbit mai întâi 
despre istoricul Crucii Ro
şii de la Înfiinţarea sa in 
lume şl până In prezent.

cu punctări referitoare la 
activitate* societăţi* in ţa
ra  noastră. Cu unele în
treruperi bi activitate, sub 
regimul trecut, arăta dl dr. 
Aurel Aitooeanu, vicepre
şedintele Crucii Roşii — 
Filiala Hunedoara, Cru
cea Roşie română s-a în
temeiat din necesităţi con
crete şi anume ajutorarea 
răniţilor şi a prizonierilor, 
în vremuri grele de război, 
iar pe timp de pace me
nirea ei este să acorde a- 
jutoare celor năpăstuiţi de 
soartă, suferinzilor, in ur
ma unor fenomene catas
trofale ş.a.

Plăcut în felul său de 
a prezenta realitatea şti
inţifică, in cuvinte pline 
de patos, s-a arătat a fi 
dl Ioan Crişan, psiholog 
in cadrul Inspectoratului

de poliţie sanitară şi me
dicină preventiv* din ju 
deţ. Dânsul * abordat pro
blematica insulinei pritv 
tr.un elogiu binemeritat a- 
dus personalităţii celui ca
re a fost Nkxdae Paulaşcu, 
descoperitorul insulinei a- 
cum 75 de ani, salvatoare 
a ntii şi mii de vieţi ome
neşti, dar, din păcate, ră 
mas fără Premiul Nobel ce 
i se cuvenea de drept. In
teresantă ni s-a părut pre
cizarea ; „insulinei recu- 
noscându-i-se virtuţile te
rapeutice prin prelungirea 
vieţii diabeticilor cu peste 
49 de ani*.

O disertaţie interesantă 
despre „Dieta copilului şi 
efortul fizic terapeutic, la 
copii" a prezentat in de
taliu dna dr. Corioa Feier, 
de la acelaşi Inspectorat de

poliţie sanitară şi medici
nă preventivă, amintind 
raţiile dietetice In alimen
taţia acestea. Dânsa s-a 
referit apoi ia calitatea glu
cidelor, ia  dieta cântărită, 
la principiile nutritive şi, 
în generai, la regimul de 
viaţă al copilului, aflat per
manent sub tratament me
dical.
- Referiri concrete la dia
betul de tip II a făcut dl 
dr. Andrei Lorincz, volun
ta r la Crucea Roşie, subit, 
niind faptul că cleşti bol
navi îşi P°t corija boala, 
prin medicaţie orală, fără 
să fie nevoie de insulină, 
asociată cu un regim die
tetic corespunzător cu pre
scripţiile medicale. Foar
te apreciată de bolnavi a 
fost aparatura modernă de 
testare a glicemiei, prezen

tată Intr-un colţ anume a- 
menajat, alături de multe, 
le sortimente de medica
mente antidiabetfoe. In *. 
cest scop, dl d r. Tiberiu 
Adelmann de la Societatea 
JDeş Medco" SRL, direc
tor zona de distribuţie, a 
participat efectiv la testa
rea bolnavilor cu aceste a- 
parate, alături de dna a- 
sistentă Mariana Fechete, 
de la Centrul antidiâbetic 
din Deva. Au fost. testaţi 
gratuit toţi cei doritori, al
ţii urmând să fie testaţi 
ulterior, ln baza unor liste 
întocmite nominal. Astfel, 
s-a îmbinat perfect teoria 
cu practica. Laudă orga
nizatorilor I

Reprezentantul medical 
al firmei „Novo Nordisk" 
Bucureşti, centrul zona! 
Sibiu, dr. Cristian Z51dl,

a  prewntat bolnavilor ul
timele realizări performan
te fit materie de seringi 
semiautomate Novo Pen 1,3 
(stilou) produse da firma 
menţionată. S-au făcut de
monstraţii practice, inte
resul celor prezenţi fiind 
mare.

In final, dna dr. Elena 
Aciu, diabetolog Ia Centrul 
antidiabetic Deva, a acor
dat consultaţii bqlnavilo* 
interesaţi, răspunzând toto
dată întrebărilor pus* tn 
legătură cu boala şi in
dicând, pentru fiecare bol
nav In parte, dieta şl tra
tamentul medica! util. Ds 
asemenea, dna doctor fac» 
din nou un apel tuturot 
diabeticilor din Judeţ să 
vină urgenţ la  Centrii! anti
diabetic dirt Deva, pentru 
a-şi ridica gratuit seringile 
insulinlce. p  vprfea, desi
gur, de bolnavii insuîlno- 
depondenţi.

VALENTIN BRETOTEAlf
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BANKCOOP S.A. FILIALA ORĂŞTIE 
■ Vinde Ia

Cupa Coc,a-CoIa *96 Ia fotbal |

FAZA JUDEŢEANĂ — HUNEDOARA |
Aşa cum s-a mai a . In prima zi (m iercurii 

nunţat, în zijele de 17— s-au disputat întâlnirile! 
U  aprilie la Deva s-a F.C Corvinul — M inerul| 
desfăşurat faza judeţeană Certej 6—0; Fotbal Start* 
a Cupei Coea.Cola *96 "SI — Casino Ilia 7—0.1 
kt fotbal lat această tot şi după_amiaaâ Minerul* 
mai cunoscută competiţie. Certej •— Jiul Petroşanii 
participă formaţii eu ju . 0—7; Casino Ilia — Ve-5 
câtor! — copii născuţi ga Deva 0—6. In meciu»! 
după I ianuarie 1982, riie de ieri s-au inre.S 
până -la 31 decembrie gistrat următoarele rezui-l 
1983. tate: Corvinul — Jiul 0—2.»

Din judeţul nostru Au marcat Atila Bujte ş l |  
s-au înscris şi au partl- .Lucian Boloş; Fotbal! 
eipat la apreciata eompe. Start ’9i — Vega Devaj 
tiţie tineri fotbalişti de 1—3. Au marcat CurticiŞ 
la F.C. Corvinul Hune. şi Simian Ciprian (2),l 
doara. Jiul Petroşani, Va- respectiv Lipitor, Rezulta-! 
ga Deva, Fotbal Start tul finală  Jiul — Fotbal! 
*01 Deva. Minerul Certej Start *90 Deva, ta ziarul! 
şi Casino Dla. de mâine. (S.C) J

MIERCURI ÎN DIVIZIA B, I
SERIA A UI-A I

In etapa intermediară plasară la Unirea Ale-?
de miercuri, In Divizia xandria, cu scorul de* 
B seria a treia Veira 3—1 P®®*8 I
n e J  J  ?’ ^  M ioru l Certcj  a pier. 1
D va a obţinut o vie- dut u  Precfefe Sâcele!  
torie preţioasă în de- cu 3—1 (3—0). (S.C) |

î * l
I Următoarele:
, •  Casă, curte si grădină, situate în Romos,
Ju r. 186. ‘ *

Preţ pornire: 5 600 000 Iei.
•  Casă, curte şi grădină, situate In Orăştie, 
Căstăului, nr. 2. ^
Preţ pornire: 55 000 006 lei.
A Casă, curte şi grădină, situate in Orăş-

r
j str.

I

DIVIZIA NAŢIONALĂ

I

^Rezultatele «tapei de miercuri, 17 apriti*': R a -| 
pid — Univ. Craiova 0—1; C3uj_N. — Dinamol
2—0: Farul — Inter 4—0; GL Bistriţa — Pdti Ti
mişoara 0—0; F.C. Argeş — Poli. Iaşi 6—8; F.C. 
Braşpv —. AJ3* Bacău 2—1; Ceahlăul — WJG, K aţio .l 
nai 1—2; Oţelul — Petrolul 2—0; Steaua — Sportul! 
■'1—1. '

I

j tic, str. Petru Maior, nr. 68 Bl 
I Preţ pornire: 60 000 606 lei. 
î •  Apartament 2 camere, situat In Geoagiu- 
J Băi, bl. 2, ap. 3. J :
|  P reţ pornire: 9 700 000 lei.

•  TV celor cu telecosiandă marca Sam- 
|  sung, 2 buc.

Preţ pornire: 406 006 lei.
•  TV color ALFA.
Preţ pornire: 400 006 Iei.
•  Congelator Arctic o» 5 sertare, 2 buc. 
Preţ pornire; 400 066 lei.

I  licitaţia are Ioc în dala de 22. 04. 1996, 
|  « a  1% h  s t M  M e t i l i i ^  Orăştie, Birou

** executor judecătoresc. Informaţii suplimentare 
Ia sediul BANKCOOP Orăştie, teL 647456.

I Ne cerem scuze referitor la anunţul pu- 
* bttcat In ziarul Cuvântul liber, la  ce priveşte 
|  licitaţia apartamentului din Orăştie, str. Prî- 
j cazului, bl. 52, ap. 10 în lac de bL 5% ap. 21.

I"%
I

CLASAMENTUL ! i
|  1. STEAUA- 33 21 T 5 79—30 70|
■  2. Rapid 33 18 4 rTL" 58—32 ,58* 4!  3. F.C. Naţional 33 17 6 10 55—43 5^
5 4. Univ. Craiova 33 16 6 43—39 54|r 1|  5. Dinamo 33 15 6 12 " 39—38 Bll î
S 6. Petrolul 33 15 ÎS 41—38 48,

hI  7. Poli Tini 33 13 i 14 56—47 4 8
S 8. Farul C-ţa 33 14 4 15 54—48 46i

« | 1 1|  9. F.C. Braşov 33 13 7 13 37—55
■  i a  Gloria Bistriţa 33 14 2 î / m 40—35 451
|  11. „U“ Cluj.N. 33 13/ 6 14 38—38 m 1 1
|  12. Oţelul Galaţi 33 M 3 1« ■ 42—43 4511 ;
1 13. Sportul Stud. 33 12 :. 7 14 31—32 431 1|  14. Ceahlăul 33 13 16 32—43 43
1 15. F.C. Argeş 33 12 • * 15 39-80 421 J

CONSILIUL LOCAL DEVA
M.: - , '”;V' ,

o r g a n iz e a z ă

tă* A

Pentru executarea lucrărilor de reparaţii, ,

Deva.

camera nr. 38, telefon 6—18641.

Data limită pentru depunerea ofertelor

16. A.S. Bacău
17. Inter Sibiu
18. Poli. Iaşi

33
33
33

14
10
9

a
«
3

ia
17
20

37—47
29—48
26—72

4 2 | 
38* 
301

Ultima etapă, sâmbătă. 20 aprili*: Dinamo 
Rapid; Petrolul — Ceahlăul; Univ. Craiova — 0*1 
ţelul; Sportul — *U** Cluj-N.; Poli Iaşi — Farul;* 
Inter — Steaua; Poli. Timiş. — F.C. Argeş; A.S.I 

Gl. Bistriţa; F.C. Naţional — F.C. Braşov. J

u WKxmm i i i iC o L i ^

i tind* 1 : r
Bacău

Divizia A
s o ria  a ll-a

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

!

I

I
IK em lb tdr etapei de miercuri, 17 ap rin s:.

F.C. Bihor — Fpyesta 2—3; Minerul Mptro. — F .C .| 
Bucovina 1—0; Gaz Metan — Jiul 1—0; Minaur» 
— Corvinul 1-—0; Olimpia S-M. — C-SJ4. R eşiţa| 
3—0; Gloria Reşiţa — Unirea D ej 3—3; U.T.A. —a 
AS.A. Tg. M. 2—0; Unirea A.I. — C.F.R. Timişoara! 
1—0; F.C. Maramureş — F.C. VUeea — nu c-au| 
prezentat oaspeţii.
ii -/ ; CLASAMENTUL t

1. Jiul Petroşani 25 16 3 ■C A 41—14 511
2t U.T. Arad 25 13 5 7 47—24 4 4 |
3. Foresta Fălticeni 25 14 2 9 33—22 44*
4. A.S.A. Tg. M. 25 13 2 K> ,38—29 4 t |
5. Unirea Dej 25 12 ■ 2 11 45—34 38*
6. Olimpia S.M. 25 12 2 11 37—36 38*
7. Gaz Metan 25 18 7 8 31—24 37*

8.9. C.SLM. Reşiţa 25 11 3 11 32—31 368
C.F.R. Tfm.* 25 12 3 10 32—31 36;

10. Unirea. A.I. 25 11 2 12 3?—» 358
11. Min. Motru 25 10 5 10 27—28 35Î
12. F.C Bucovina 25 11 2 12 36—41 351
13. Mîn. Zlatna 25 10 4 10 37—27 3 4 |
14, F.C Maram, 24 10 :/:C* 12 38-43 -321
15. Corvinul Hd. 25 8 7 10 31—31 311
10 Gloria Reşiţa 25 8 3 ; '34 19-̂ -47 271
17. F.C Bihor 25 8 2 15 27—53 261
18. F.C Vficea 24 $ 4 15 20—54 191

♦Echipă penalizată cu: 3 puncte. 1
Etapa viitoar®. sămhSM. ‘ 20 aprilie: J iul 1

— Mîn. Motru; Fcaresta . — Olimpia; Bucovina
F.C. Bihor; CS.M. Reşiţa — Minaur; Corvinul — 1
Unirea A-L; A S A . T g Mureş — G »  U i  F.C |
Vîlcea — Gl. Reşiţa; Unirea Dej — ' U.T.A.; C.FJî. i
TWuiş.^— - F.G. Maramureş. — - ___ J

CENTRAL" «Ba Oricât, 
r l1 (taldhîi 647406:

•  U U M 20A K E CQLOJL FOI. QRSONJTHIIJPS,
fţA jA fiy irn  jy rrA u  l u n a m n  (9Gprosnuaejttr

l e c a n t n d î j s  d  f im  te N n Q

•  FSICMERE 30 CONGELATOARE - Gâead
•  ARAGAZE - SatuMare
•  MASONI DE SPĂLAT - Cngir
•  BICICLETE PORTOSA-I8 VltEZE « folia
•  (XIVOASEAIOCMEIE^bnâdieAB]
•  ( M B  9  EAIANTÂmodd! tafta
•  v o p s E A ,c r a r  a  DfiUANT a u t o

•  INCUBATOARE KNIKU FUI DB
•  ALTE PRODUSE electronice d dectrocaanlce;

Se aootdft GARANT» latre 1-6 «ml 
GARANTAT CELE MAI lflEZ PRETURI I
Pentru toti locatarii, ______
Alba produsele se vând a  coc

ftf IN CELE MAI AVANTAJOASE 
»* CONDUŞI DIN TARA.:

CJ* AWBMHBBal  30 %

lTE i
LE p u t W f jĂ S l  Ş i LA
HUNEDOARA. B-ctul L ibertăţii, nr.2 
BRAD: Str. Republic ii nr. 19 
HAŢEG. P~ta U n irii nr. 1, B l P 33, parte r

W  «I CAiMAZi VUfft

I

£" ■ ^  ^ ■ ■ h

( Licitaţia va avea loc \m data de 25 aprilie t 
,  1996, ora 16, în sala mică de şedinţe (camera *

I
V W W rtY V W W W W M VW W rtW W W W VVW VW V

LOCURILE DE MUNCA VACANTE 
LA DATA DE 16. 04. 1996

Meserie Nr. locuri

Muncitor necalifjeat 8
Fierar belonist I

. Comisioner 38
Agent comercial t
Agent de asigurare 178
Asist med. general. 9
Cioplit. în marm.

şi piatră t
Cofetar : I
Croitor 98
Dulgher p t  const*. 4
Economist iin industrie 2 
Electrician aparate 

măsură, control; şl 
« ta » a tf a .  m  centrah 8  

Electrician auto t
Farmacist 2
Frezor universal 2
Gestionar depoeit I
Inginer căi ferate, 

drumuri şi poduri $
Inginer construcţii 

civile, industriale şi . 
agricole

Inginer construcţii 
hidrotehnice t

Inginer electromec. 2
Inspector asigurări 2
Instalator apă, canal . 0
Jurisconsult 2
Lăcătuş montator mot.

electrice 1
Maistru tn Industrlalte.

lemnului 1
Maşinist Ia maşini pt.

terasamente (ifronist) S 
Maşinist p t  utilaje 

specifice la extracţie 
şi execuţie I

Mecanic staţie, eiewr- :i.v

casoare
Miner la suprafaţă 
Şofer
Strungar la maşini 

.,. orizontale ' t 
Sudor cu gaze 
Tâmplar manoal 
Tâmplar manual 
ajustor montator 
Tâmplar universal 
Tinichigiu carosier 
Topograf

. Vânzător • ■■
Vopsitor Industrial 
VulcsmixalţHr 
Zugrav, vopsitor 
Barman 
Contabil
Electromecanic auto 
Faianţar 
îngrijitor clădiri 
Ospătar (chelner) 
Secretară

jocunSupraveghetor 
(cazinouri)
Medic stomatolog
M a e a r a g m r î:'. 
Inginer de sistem, Itt 

informatică
Inginer electroenCTg. . 
Inginer termoenerg. 
Sudor autegen 

. Bucătar -A;
Lăcătuş mecanic 
Mecanic locomotivă 
Mecanic auto 
Administrator publi.

caţii i u  
Mecanic agricol 
Preparator suc 
Tractorist 
Revizor contabil

3
6

a
5

K2

8
3
5 

51
2
«
*
6 
I

8
1
t
a
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ţ VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând avantajos casă
nelocuibilă, grajd, teren 
arabil, fânaţ, în Ocolişul 
Mare. Informaţii 058823512, 
după ora 17. (9065)

•  Vând 50 mp parchet 
fag, uscat (de 10 ani) 
uşi ‘lemn brad, ţigle- In
formaţii tel. 216318, după 
ora 16.

•  Vând casă trei nivele
neterminată plus materia
lele necesare terminării si 
grădină în jurul casei. 
Brad — Poieniţa. tel. 
650905. (9063)

•  Vând Audi 80 stare
excepţională neînmatri
culat, 1400 DM, negociabil, 
tel. 731324. (9061)

•  Vând ieftin videore- 
cordere Saba, Sanyo JVC 
profesionale. P.I.P. Zoom 
DecebaL bl. 23, ap. 62.

(8209)
•  Vând casă, grădină

si teren extravilan în sa. 
tul Topliţa. Informaţii la 
tel 221462. (8210)
i •  Vând casă cu gră
dină în satul Batiz. nr 
424. Informaţii tel. 672108, 
după ora 16. (8207)

•  Vând S.R.L. nefolo
sit. Informaţii tel. 625528.

(7185)
•  Vând casă, grădină 

0,60 ha, Ţătărăşţi, preţ 
avantajos, tel. 628256

(9064)
•  Vând apartament două

camere, cartier Dacia, bl. 
44. tel. 621345. (9058)

•  Vând aparat echilibrat 
roţi, Simeria, l Decembrie, 
nr. 18, D. Cărmâzan.

(7700)
•  Vând apartament. De-

^PJdjZITlON.EAZĂ

va. Micro 15, bl. 60. ap. 
116. (7698)

•  Vând remorcă 5 tone,
2 axe, înmatriculată. In_ 
formaţii 660936. (7697)

•  Cumpăr apartament
două camere în Deva, tel. 
712436. (7627)

•  Vând urgent Volvo
244 înmatriculat, stare 
bună, preţ convenabil, tel. 
629663. (9053)

•  Vând pui Dalmaţian 
Simeria, Gh. Doja, 50

(9052)
•  Vând apartament îm

bunătăţit, 4 camere, etaj 
2, informaţii tel. 618386.

(8216)
•  Vând motor ARO-Bra

şov 3 200 000, motor trac. 
tor U 445, 2 100 OOo lei. 
Tel. 613777. (7184)

•  Vând tractor U 650,
te). 661593, preţ 10 000 000, 
negociabil. (2817)

•  Cumpăr casă zonă 
centrală în Deva, tel. 
222398, după ora 16. (8194)

•  Vând orzoaică pentru 
sămânţă, tel. 220900. (8213)

•  Vând Dacia papuc
1993, Talbot Simca, 1981, 
tel. 226168. (8212)

•  Vând motocicletă 
Jawa 1,25, preţ negocia, 
bil, Orăştie, tel. 642465.

(7903)
•  Vând Saviem, stare 

perfectă, Orăştie, tel. 
647487, preţ • negociabil.

(7981)
•  Vând convenabil O-

pel Kadett, Austin Metro, 
Fiat 1100, Orăştie, te l 
647101. (7902)

•  Vând urgent casă, 
Vânătorilor nr. 44 Brad. 
Informaţii tel. 651315.

(2359)
•  Vând fân calitate 

foarte bună. Crişcior, 
tel. 657080. după ora 18,

. j2359)
•  Vând camion IFA

F.P.P. 1 |
„BANAT — CRIŞANA“ |

COMUNICA: - |

In conformitate cu I 
prevederile hotărârii nr. I

12.1 din 42. 01. 4906 a l  
Consiliului de Admi-t 
nistraţie a Fondului I  

' Ş Proprietăţii Private 
f  „Banat — jCriş"ai*a“ co-1 
I  misionul de 0,2 la sută 5

I" perceput conform ll.G. 1 
749/1995 va fi aupor-u

I tat de către F.PJ*. l |  
in cşaul subscrierilor ■

I pentru F.PJ?. I „Banat |  
Crişană".

A
\
\

1
V : %
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CONSILIUL LOCAL DEVA 
ORGANIZEAZĂ

LICITAŢIE PUBLICĂ 
pentru executarea lucrărilor de salubritate în 
municipiul Deva. .......

Documentele, înscrierile şi relaţiile supli- 
mentare se obţin de la Consiliul1 local Deva, 
camera nr. 36, telefon 6—12735.

Licitaţia va avea loc în data de 25 aprilie 
1996, ora 12, in sala mică de şedinţe (camera 
nr. 5) a Consiliului local Deva, Piaţă Unirii, 
nr, 4. '■

Data limită pentru depunerea ofertelor 
este 24 aprilie 1996, ora 14.

S.C. AGROMEC S.A. BAIA DE CRIŞ 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

Reia LICITAŢIA PUBLICA în data de 
26 aprilie 1996, ora 10, şi apoi în fiecare zi de 
vineri, până la epuizarea stocului, pentru 
vinderea unei combine siloz E—281 şi â altor 
maşini agricole.
' Taxa de participare 10 0Q0 Iei.

Informaţii suplimentare, tel. 107. (6399007)

5,5 tone, an fabricaţie 1988. 
Tel. 722927, (7824)

•  .Vând apartament Hu
nedoara, strada Mureşului, 
bloc O 3, et. II, ap. 52.

(7819)
•  Vând casă, confort 

pentru două familii, zona 
Chizid. Tel. 718101. (7820)

•  Vând jocuri pentru 
calculatoare, 48 K, H. G, 
şi CIP etc. tel. 715068.

(7822)
•  Vând ARO 10, fabri

caţie 1992, stare foarte 
bună. Informaţii la tel 
230995, Deva. (9078)

•  Vând autocamion Sa
viem, 7,5 tone, fabricaţie 
1987, preţ 20 milioane 
negociabil, tel. 231001:

(9880)
•  Vând apartament trei

camere, Deva, etaj 3, tel. 
615560. (8214)

•  Vând Citroen B32 19
TRD, 1985, preţ 1500 DM, 
tel. 625955. (7690)

•  Vând (schimb) casă,
gaz, grădină, Deva, str. 
A. Vlaicu, nr. 120, cu 
apartament două camere 
său garsonieră, diferenţă, 
tel. 627784. (9062)

•  Vând Lada Samară,
1500, an fabricaţie , 1995. 
Tel. 217258. (397883)

- •  Vindem Htese de 
biliard englezeşti cu 
accesorii, la preţul de 
1600 DM în lei. A- 

sigurătn transportul. In
formaţii, tel. 059/ 
437640, 059/417187.

(75Ş3)

PIERDERI

•  Pierdut ’ chitanţă va
mală pe numele Puca Da. 
niel, pentru autoturismul 
Austin Rover, seria
SAXXSWWKPAM 224194. 
Se declară nulă. (7699)

•  Pierdut legitimaţie
serviciu pe numele Fu- 

’gaelu Todor. -O declar 
nulă. „ " (7818)

SCHIMBURI
DE LOCUINŢE -

•  Schimb apartament 4 
camere ultracentral cu a- 
partament 2 camere, zonă 
centrală, plus diferenţă. 
Informaţii 230682. (9057)

OFERTE 
DE SERVICII

I
«

I% .
I

I-
1■;W- .
I%
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i
a

i«
i 

i

•  Ş.C. Decomar
Prodcom S.R.L. Si
meria — Cărpiniş, nr. 
1 bis, angajează mun
citori calificaţi şi ne
calificaţi p>entru pre
lucrare marmură, tel. 
231143. (9055)

•  S.C. Lucaciu S.N.G.
angajează: şoferi, vânză. 
toare, şef depozit Relaţii 
la tel. 614145, după ora 
20. (9059)

LICITAŢII

•  Consiliul local al co* 
munei Bunila organizează 
licitaţie publică pentru 
închirierea păşunilor co
munale din Nadeş, Valea 
Dobrii şi Crişenl ln data 
de 30. 04. 1996, ora 41. 
Relaţii suplimentare la 
sediul instituţiei. (7825)

DIVERSE

j» Fiat Tipo 1,6, Servo, 
climă, central, 5 uşi, din 
Germania, înmatriculat |n  
martie 1996, vamă achita, 
tă, schimb cu Dacia Gombi, 
Papuc, Aro sau altă maşină 
de transport tn mediul 
rural. Deva, tel. 617176 sau 
Timişoara, 096/197799, O. 
rele 18—23. (397882)

COMEMORĂRI

•  Un an de când este 
în mormânt

SPIRU SA VIN
Dorul meu este imens. 
Soţia Valeria. (7821)

S.C. APROTERRA S.A. SIMERIA

f  Informează clienţii că a deschis in ca
drul Complexului EUROVENUS din Sîntubalm 
un magazin prin care se vând anvelope, acu?, 
mulatoare, piese de schimb pentru autoturisme 
DACIA şi ARO, diverse accesorii, la preţuri 
accesibile.

•  Vinde din stoc, la preţuri avantajoase.
— anvelope de toate tipurile;
— acumulatoare de 55, 66, 88, 150 şi 180

AH;
— folie de polietilenă de 10 m lăţime;

- — piese de schimb auto, tractoare şi ma
şini agricole^

— rulmenţi, curele trapezoidale de toate 
tipurile;

— carbid, electrozi etc.

mm

pentru ocuparea unui post vacant de

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA J
| Cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35. J
j Organizează în data de 8. 05. 1996, ora 9. |
* . . '  -.:v..•'.-■■,-:i;' "̂ u:;=.. V• • ~• v: - ~ ~ : %
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I •  MAGAZINER
jj - Condiţii de participare: 1

— studii medii cu diplomă de bacalaureat; 
|  — 3 ani vechime în funcţii administrative
î sau -gestiune.
1 Relaţii suplimentare pot fi obţinute Ia se-
I diu! Consiliului Judeţean Hunedoara, sau Ia 
* telefon 211350, int. 175.

[

COMPLEXUL IMPEX BORZA 
GEOAGIU-BAI *

I

j
|  Vă aşteaptă in fecare zi să petreceţi clipe J 
i de neuitat/ : ' j
I Zilnic in program evoluează artişti de « 

'  muzică populară şi uşoară de mare valoare din |

{  ¥~S.C. FULGER STOP AUTO S.RJ).
T Reprezentat prin dispeceratul taxi non-stop

959
Vă oţfeî^ servicii taxi, tarife acceptabile,

I cartele cu patru călătorii plătite si una gra.i 
* tu it f

Pentru convingere formaţi
J 959.

D upă 4 servicii c u  p ia lâ  
vâ oferim  un serviciu lo ca l O R tfî(IIT !

2

3 4

,  Complexul vă oferă condiţii excepţionale I 
I de cazare, restaurant, bucătărie şl romservice I 
î non-stop, la nivel de trei stele, pentru orice j 
J ocazie — concediu de odihnă, mese festive, J 
|  nunţi, botezuri etc. |
jj Informaţii la tel. 648117 sau 212747. j

I

I
Is
\

C O M PAN IE  A M E R IC A N A

SPITALUL C.F. . SIMERIA 
Organizează în termen de minim 15 zile de ■» 

| la data apariţiei în ziar £
!

I

I
C A U TĂ  j

Colaboratori 'pentru activită ţi de | 
j distribuire produse şi. m anagem ent în  sis• j 
|  te m  M L M  (M ulţi Level M arketing). j
I Posibilităţi de a investi nelim ita t, cu j 
| câştig nelim ita t şi deplasări în  străinătate, j

|  Helăţii şi program ări la in terv iu . Tel. | 

i  i541344.

I I

mmm?
i pentru ocuparea următoarelor posturii 
1 : 9  asistent medical
■I 9  asistent medical principal
4 9 îngrijitor
|  9 muncitor HI (bucătăreasă)
|  9 magaziner f
|  9 muncitor IV (fochistj ■ o ;
j  , 9 muncitor HI (şofer transport marfă|
ţ  Informaţii privind participarea Ia concurs 
7 şi tematica, la sediul unităţii din Simeria, str. f 
f  A. Iancu, nr. 26 sau Ia telefon 660681. f

S.C. PAL S.A.

J cu sediul în BRĂILA, str. Fabricilor, nr. 10 j 
|  Produce şl livrează chibrituri lâ urmă- j 
* toarele preţuri:

35 lei/cutie I

I
cutii cu 38 beţe 

cutii cu 50 beţe 

cutii cu 250 beţe 

cutO cu 760 beţe 
Preţurile ..nu includ TVA.
Relaţii la telefon 039/637444, interior 155, î

— 37 Iei/cutic J

— 120 lei/cutie J

— 180 lei/cutie j

176, Sau 039/631092; îax 039/631243.

fr— —*-*—*—*—+— k—* » **
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