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PROFESIONALISM ŞI DEVOTAMENT ÎN RELAŢIA 
PERSONAL MEDICO-SANITAR -  PACIENŢI

Zilele trecute s-au îm
plinit 4 ani de la pu
nerea în funcţiune, la 
Hunedoara, a primei sta
ţii de hemodializâ din 
judeţul - nostru, care a 
constituit, «tund, un în-; 
semnat succes în medi
cina hunedoreană şi a re
născut speranţele în rân
dul suferinzilor, nevoiţi 
să facă drumuri obosi
toare la Timişoara, Cluj 
şl chiar Ia Bucureşti. Deşi 
4 ani nu constituie o pe-, 
rioadă îndelungată, totuşi, 
pentru conducerea spita
lului, personalul medico- 
sanitar şi tehnic de. la 
hemodializâ (şi să nu mai 
vorbim de cei peste 100 de 
pacienţi care au trecut 
pragul acestui „lăcaş" al 
sănătăţii) a fost o mun
că aasiduă, făcută cU pro-; 
fesionalism, devotament şi 
dragoste fată de OVA. A c 
tivitatea de aici, de multe 
ori îfi „foc continuu",

pe trei schimburi, a per
sonalului medico-sanitar — 
dr. Tatiana Şuiaga — me
dic coordonator, 18 asis
tente, Mioara Mihalache 
-i- asistentă , şefă—, ing.

împreună cu dr. RO" 
MEO STANESCU, direc
torul spitalului, şi dr 
Tatiana Şuiaga, am vizitat 
centrul de hemodializâ, am 
discutat cu unii pacienţi

La  centrul de hemodializâ
AL' SPITALULUI DIN HUNEDOARA

Răduţa Stănescu şi subing. 
Adrian G°vrig s-a soldat, 
odată cu creşterea do
tării tehnice de care s-a 
preocupat cu perseveren
ţă conducerea spitalului, 
cu sprijinul ministerului, 
cu transformarea staţiei 
în Centru de hemodializS, 
ceea ce aşază Hunedoara 
printre cele 20 de ase
menea „nuclee" de trata
ment citn ţară al bolna
vilor cu îhsffieîenţă re
nală acută şi cronică.

şi aTm rememorat ce s-a 
făcut pentru dezvoltarea 
centrului, pentru creşte
rea calităţii actului me
dical la această categorie 
de bolnavi acuţi şi cro
nici

La 23 aprilie 1992 şi-a 
început aici activitatea 
«taţia de hemodializâ, cu 
6 aparate de hemodializâ 
şi cu 7 pacienţi,, în vârstă

de la 16 la 60 de ani, 
din zonele Hunedoara, De
va,:'; Brad, cu 8 asistente 
medicale Un scurt bilanţ, 
după 4 an i: în prezent 
se află sub tratament 45 
de bolnavi (de la 7 în 
1992), în timpul care s-a 
scurs s-au „dializat" peste 
100 de pacienţi, efectuân- 
du-se peste 2000o de dia
liza de care au benefieit 
suferinzi * din judeţul nos
tru, dar şi de la Alba, 
Cugir, Sebeş şi chiar Si
biu, şi Mediaş. Darea în 
folosinţă a staţiei de hemo- 
dializă de la Deva nu a 
redus deloc numărul pa-

SABIN CERBI!

dispoziţie de Înlocuire
, Având în vedere cererea formulată de dl procu

ror Medeanu Tiberiu, de la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara, înregistrată la acest tribunal 
sub nr. 286/12 A/24. 04. 1996, precum şi actele me
dicale depuse, în temeiul art. 21, alin. 4, din Legea 
70/1991 se înlocuieşte dl Medeanu Tiberiu cu dl prim 
prpeţiror adj. lotovici Alecsandru, de la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în funcţia de 
preşedinte al Biroului electoral judeţean.
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banane
roşii
castraveţi
portocale
grapefruit
lămâi
kiwi
struguri,
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Dacă în urmă cu patru 
ani (în momentul consti
tuirii sale), Asociaţia de 
schimburi culturale, cu ţă
rile francofone FRADEV 
'din Deva avea ca prin
cipal obiectiv acela de a 
transforma competenţele 
limbii franceze în instru
mente de deschidere şl 
de comunicare, cea de a , 
V-a ediţie a conferinţei 
„Primăvara francofonteî 
la Deita" Îşi propune" mai 
mult de atât, schimba
re sugerată şi de noua 
denumire a acestei mani
festări —■ „Primăvara 
franco-română la Deva**. 
Se disting astfel, aşa cum 
preciza dna Şcatertna 
Grun, preşedinte al aso
ciaţiei FRADEV, cele două 
coordonate principale pe 
care se Înscriu acţiunile 
acesteia: „da a face cu
noscută cultura franceză şi 
francofonă la noi, dar şi 
de . a sensibiliza publicul 
franeotCon din toată lu
mea Ia cultura romă- 
nească“<

Pentru a susţine o a- 
semenea idee, actualei e- 
diţU a  conferinţei I şi-a 

• Stabilit o * temă generoasă: 
interculturalitatea şi, mai 
exact, „găsirea punctelor 
fcomune, dar şi subliniere3

diversităţilor ce ne îmbo
găţesc". Aceasta s-a vrut 
a se regăsi în expunerile 
realizate pe parcursul ce
lor 3 zile (17—19 aprilie), 
de către . prestigioşii in
vitaţi francezi şi persona
lităţi din ţară, din diferi
te domenii. Seria acestor 
expuneri a fost deschisă

m i

TRIBUNA ELECTORALA
PAC MIZEAZĂ FERM PE SCHIMBARE

Organizaţia Regională 
Hunedoara a Partidului 
Alianţei Civice şi-a ţinut 
miercuri dopă-amiază o- 
bişnuita de-acum Conferin
ţă de presă. Dl prof. Si- 
mion Molnar, preşedin
tele organizaţiei, i-a salutat 
pe invitaţi, va anunţat su- . 
biectele supuse atenţiei, 
apoi a subliniat câteva din 
gândurile şi opţiunile par
tidului în campania elec
torală, până la alegeri, 
când speră ca şi în plan 
local, PAG să impună 
câteVa personalităţi. „A- 
vem un program clar,, o 
doctrină realistă, ştim . ce 
avem de făcut — a spus 

. idl Molnar. Important 
este să convingem electo
ratul de bunele noastre' 
intenţii, de faptul că nu 
ne propunem să înfăptuim 
decât ceea ce credem că 
este. necesar şi posibil. 
Şi câte nu sunt. Dâr . 
mai ales să înţelegem cu 
toţii nevoia acută de 
schimbare De schimbare 
în bine şi acum".

In continuare, dna dr. 
Mezo Elisabeta' s-a referit 
pe larg la protocolul în
cheiat între PAC şi USD 
— documentul la nivel 
judeţean devansând u-1 pe 
cel stabilit la nivel cen
tral. Am reţinut din în
ţelegerea convenită între 
respectivele formaţiuni po- 

‘ litice câteva idei inte
resante, între care: res
pectarea principiilor deon
tologice electorale, abţine
rea de la atacuri recipro
ce, colaborarea pe prin
cipiul complementarităţii 
în cadrul tuturor secţiilor 
de votare pentru: a pre
veni frauda electorală, 
susţinerea' candidatului 
prezentat de formaţiunea 
aliată în cazul în care 

î“cealaltă' formaţiune poli
tică nu-şi va^avea candi
dat propriu în alegeri, a- 

.; eprdarea de sprijin în 
turtii al doilea candida
tului cel mai bine plasat -

ad formaţiunilor semna
tare.-

Tot dna Mezo a făcut 
câteva referiri la Legea 
bugetului de stat pe anul 
1996 — pe care PAC nu 
a votat-o — şi la Legea 
alegerilor locale — căreia 
PAC de asemenea îi află 
unele carenţe, îndeosebi 
privind neacceptarea ob
servatorilor interni la ur
ne, ceea ce ar duce la 
„erori" în contabilizarea 
voturilor.

Considerându-1 pe dl 
Virgil Boca, actualul vice- 
primar al Devei, ca fiind 
cel mai îndreptăţit de a 
ocupa funcţia de primar 
al'  municipiului reşedin
ţă de judeţ, candidat 
din partea PAG, condu
cerea acestui partid a o- 
pinat cu . justeţe că deci
zia aparţine exclusiv a- 
legătorului, aflat în cabina 
de vot singur, cu con
ştiinţa sa şi cu speranţa 
In mai binele său şi al 
ţării. Acuzând o serie da 
carenţe ale celor ce gu
vernează ţâra, sub stin
dardul PD.SR. dl Virgil 
Boca a prezentat câteva 
din ideile sale pe care 
le-ar avea în atenţie în 
cazul accederii la func
ţia do primar al Devei. 
Ideile sunt multe şi ge
neroase şl vor • fi făcute 
cunoscute electoratului în 
cadrul întâlnirilor ce vor 
f i. organizate pe parcursul 
campaniei electorale.'

Dar, pentru reuşita o* 
poziţiei in alegeri, aşa 
cum apreciau toţi repre
zentanţii PAC la discuţia 
cu ziariştii, este nevoie ele 
noi înţelegeri între forma
ţiunile acestui . spectru 
politic, cea mai impor
tantă fiind aceea dintre 
USD—PAC—CDR, tratati
vele aflândurse intr-un 
stadiu avansat. Perfect 
normal, pentru că ■ numai 
unirea face puterea,

DUMITRU GI1EOKKĂ

La data de 28. IV. 1996, ora 10, la Primăria 
Deva (sala mare) va avea loc - Şedinţa Comitetului 
Executiv al- Filialei Judeţene P.N.L. Hunedoara.

Sunt invitaţi să participe preşedinţii şi secreta
rii organizaţiilor locale P.N.L., consilierii P.N.L., 
candidaţii P.N.L. pentru funcţiile de primari.

minţită a manifestării a 
răzbătut, pregnant şi din 
alocuţiunea dlul Marc 
Mathieu Munch, profesor la 
Universitatea din Metz, 
intitulată „Invariante şi 
diversităţi culturale", ac
centuând faptul că ar tre
bui să fim într-o per
manentă căutare nu atât a

de cea â driei. Gisele Bas- lucrurilor ce ne diferen- 
sette, consilier m unici- ţiază, cât mai ales a

„Primăvara franco- 
română la -Deva“

pal şi viceprimar al ora
şului Arras (preşedinte ăl 
Asociaţiei „Artois — Rou- 
matiie"), care a vorbit 
despre dificultatea de a fi 
tânăr în Franţa, în Occi
dent In general din 
punctul de vedere al di
rectoarei de şcoală. „2000 
de ani de istorie urba
nă" a fost titlul subiec
tului tratat de Alain Jac- 
ques, arheolog al ora
şului francez. Tema a-

celor care ne sunt comu
ne, care ne unesc. Cu 
fragmente de lecturi şl 
comentarii de texte origi
nale a fost susţinută „In
troducerea în literatura a- 
fricană", realizată de 
Jacques Chevrier, profe
sor la Universitatea XII 
din Paris. Definitorie şi 
plină de substanţă s-a do
vedit a fi prezentarea dneţ 
Janine Manzanares (ata
şat al Ambasadei Fran

ţei) referitoare la accep
ţiunile cuvântului „fran- 
cofonie" în întreaga co
munitate a popoarelor eare 
împărtăşesc limba fran
ceză — după cum arăta 
Domnia sa, preluând ex
presia preşedintelui fran
cez Mitterrand : „Avoir 
le francaiş en partage", 
Dnaconf. dr. Maria Ţen- 
chea, prodecan ai Facul
tăţii de litere din Timi- 

. şoara, prin tema expusă — 
^Traducere şi textualitate" 
— l-a purtat pe eei pre
zenţi printre capcanele 
traducerilor întâlnite în 
diverse publicaţii ori tex
te româneşti, cu exemple 
incitante în acest sens: 
„mousse au chocolat" - 
tradus ca „muşchi de cio
colată", în loc de „cremă 
de ciocolată" (îhtr-o pu
blicaţie timişoreană). In
teresantă a fost şi cu
vântarea dini dr. ing. 
Stelian Radu, directorul 
Parcului Bendrologic din ' 
Simeria, intitulată „Termi
nologia forestieră româ
nească şi rădăcinile sale 
franceze (francofone)".

Asupra altor momente şi 
consideraţii legate de a- 
cest eveniment vom reveni.

GEOHGETÂ BÎRl.A
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cienţilor deoarece se •' a- 
flau pe lista de „aştep
tare" alţi 6 bolnavi din 
Valea Jiului.

Fiindcă este important 
de ştiut pentru cititorii 
ziarului nostru, pentru cei 
aflaţi in suferinţă şi cei 
apropiaţi lor, cine poate 
ajunge la hemodializă, care 
este tratamentul şi ce tre
buie făcut pentru a ; nu 
se ajunge fit această si
tuaţie — limită, interlo
cutorii noştri ne-au fă
cut câteva precizări utile.
. La hemodializă ajung 

bolnavii cu insuficienţă re
nală acută şi cronică, când. 
ambii rinichi sunt bolnavi 
grav, ; dar şi perşoăne 
intoxicate cu ciuperci sau 
cu diferite gaze, în unele 
cazuri de avort. Prin 
hemodializă |e  elimină sub
stanţele eu greutate mole
culară medic care sunt, ex
trem de toxice pe sistemul 
nervos central şi periferic. 
Hemodializă are loc în 
funcţie de starea bolna
vului, de diagnostic, de

3—4 ori pc săptămână a 
câte 3—4 ore fiecare „şe
dinţă". Este foarte im» 
portant ca boala Să fie 
depistată corect, din timp. 
Din păcate, nu există o 
situaţie clară 3 pacien
ţilor de boli- renale cro
nice. în .urmă cu 3 ani, 
printr-un ordin al Ministe
rului Sănătăţii, se pre
vedea ca toţi bolnavii 
cu afecţiuni renale să fie 
înregistraţi şi raportaţi la 
minister, pentru a fi luaţi 
în ' evidenţa JţegiStruiui 
naţional al bolnavilor cu 
insuficienţă renală cro
nică; începând cu stadiul 
I, până in stadiul IV, 
aceştia putând beneficia 
de hemodializă. câţiva ani 
buni. Se speră oa prin 
dezvoltarea mai accen
tuată a noii discipline, 
Nefrologia, să se facă 
programe însemnate în 
depistarea şi tratarea bo
lilor de rinichi. Este de 
yeţinut ca fiecare om să 
trateze- nu atenţie orice 
îmbolnăvire a rinichilor, 
cea mai simplă răceală a 
lor să fie urmată de n

prezenţă la medicul da 
specialitate. 'Să fie evita
tă cronicizarea bolii ri
nichilor I

Am notat eforturile pe 
care statul, ministerul, con
ducerea spitalului ' din 
Hunedoara le fac pentru' 
asigurarea funcţionării a- 
paratelpr de hemodializă. 
O singură hemodializă, fără 
cheltuieli de spitalizare 
piese de schimb la apa
rate — foarte costisitoare
— costă 240900 lei»,,Nu
mai soluţiile folosite lu
nar ac ridică ta 45 mi
lioane de lei. Pe an 
Ia Spitalul din Hunedoara 
se cheltuiesc, la - hemo
dializă, aproape un mili
ard de lei! Şi ar îi de re
marcat că mulţi pacienţi, 
de - cele mai diverse pro
fesii — muncitori, ; pro- 
fespri, ingineri sau medici
— aflaţi la hemodializă 
o  Ist continuă activi
tatea profesională.

Nit putem încheia a- 
ceste rânduri fără să in
serăm devotamentul per1 
sonalului medical de la 
Centrul 'de hemodializă,

Fiindcă în afara unui a- 
devărat profesmnalfem, se 
«ere o ant«pită ţinută, sâ-i 
înţeleagă pe bolnavii 
foarţe sţresaţi.- care se a- 
fM într-o situaţie grea, 
iă-i ttsfteze corect şi să 
le dea putere, încredere 
In viată, în ciuda pericu
lozităţii, a contaminării, 
la oare se expune şi per
sonalul sanitar — medical» 
unde contaminarea cil he
patita de tip B şi C est© 
evidentă tau si fost în
registrate 4 cazuri de boli , 
profesionale ' — hepatită ' 
virală acută) . nici o 
asistentă nu a cerut schim
barea în ‘ altă secţiei: Dâa 
dr. Tatiana $uiagâ a ţi
nut să mulţumească şi 
prin intermediul ziarului 
nostru colegilor ' doctori 
Ana Maria lung, Medrea, 
Olaru. Smith de la anes
tezie şi terapie intensivă 
pentru excelenta- colabo
rare şi întrajutorare In 
beneficiul pacienţilor, al 
alinării suferinţelor şi re
dării lor familiilor, so
cietăţii.

TÂRGURI ŞI BÂLCIURI ÎN LUNA MAI
în luna mai, a.c. in 

judeţul Hunedoara, târgu
rile _şi bâlciurile se vor 
desfăşura după următorul 
program : Haţeg — 1 mai; 
Mintia — 4 mai; Streisân- 
giorgiu şi Dobra — 6 mai; 
Deva — 8 mai; Şoimuş 
şi Simeria — 11 mal;

Gurasada — 12 mai;
Răita si Ilia — 17 mai; 
Bârsău şi Băcia — 18 mai; 
Balşa si Zam — 21 mai
şi Hunedoara — 20 mai 
(târg de mărfuri), res-' 
pectiv — 23 mai (târg de 
animale). (O P.).
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0 situaţie ciudată
Printre subiectele abor

date. cu prilejul unei 
documentări făcute în co" 
munâ Geoagiu,r primarul 
acestei localităţi a adus 
în discuţie şi o situaţie ce 
nu poate fi caracterizată 
decât ' cq fiind «a totul 
neplăcută şi ciudată. De
spre ce este vorba 7 

După ce a cunoscut o 
oarecare înviorare în
tr-o scurtă perioadă din 
anul trecut, începând din 
toamnă a încetat com
plet activitatea ale îm- 
buteliere şi, implicit, de 
vânzare a apei minera
le de la Bâcâia, ră
mânând astfel fără lucru 
numeroşi salariaţi din sa
tele comunei. De câteva 
lurii de zile bune, deci, oa
menii locului duc dorul

unei sticle cu apă mi
nerală, în vreme ce o 
mare cantitate din aceasta 
se scurge pe apa sâmbe
tei. ■

Dacă temporar cei- ce 
c-au ocupat de îmbute- 
liere au avut unele greu
tăţi financiare, este de 
înţeles, ştiind că totodată 
aici ar fi nevoie de re- 
tehnologizare pentru a se 
ajunge la o activitate si
gură şi profitabilă. Im
portant este Insă ea lucru
rile să nu rămână doar în 
faza de intenţii, existând 
unele promisiuni eă. In 
curând, se va relua ac
tivitatea. Aceasta impune 
să se găsească jnsâ şl 
soluţii adecvate pentru ie
şirea din impas. (N. T’j.
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DONAŢII DIN PARTEA ORAŞULUI 
ARRAS

în spiritul bunei co
laborări stabilite Intre pri
măriile oraşelor Ărras 
(Frânţa) şi Deva, res
pectiv între asociaţiile 
„Artois — Roumanie" şi 
FRADEV, oaspeţii fran
cezi sosiţi în cursul săp
tămânii trecute în oraşul 
nostru n-au Venit cu 
mâna goală. Astfel, Spi
talul Judeţean a benefi
ciat de medicamente, 
instrumentar şl aparatu- 

eţră, * medicală, , > asociaţia 
TtADBV şi Biblioteca- Ju

deţeană de manuale şi 
cărţi în limba franceză şi 
un televizor color. Copiilor 

'de la Casa de Copii Nr. 
I le-au fost aduse.ju
cării, rechizite, paste de 
dinţi şi 200 de pijamale 
noi (împărţite şi Casei de 
copii Nr. 2). 'JSnţk. mai prir 
mţt şi ţlP ăl treilea auto
buz ce va ' fi destinat 
transportului ' elevilor tu
nul dintre ele fiind deo
camdată în' reparaţie)

» '  “ “ '  • **■’ • • .
SCHELETUL „DIN BETON** î

Acum câteva zile, cu o posibilă crimă, petre- î  ’ 
pcazia unor săpături în cută cu zeci de ani în |- 
curiea .Teatrului de Es- urmă, mai ales că orie* +~ 

j - tradă Deva, constructo- om se • înmormântează (se §
I .rii aû  descoperit un sehe- îngroapă) cm faţa ta »ua »: 
» I?» « W  .»  cărui ve- şi cu mâini» fiă ^Iept şl I 
I  > -se HBştŢmeazi'-â fi- ' : t
* de peste 60 de ani. nu cu faţa îp jos şi cu*.

Cadavrul a ;f°ei îngro- mâinile la spate. |
|  pat In wrte, sub. be- Or, poziţia existentă a j.
I ton, la o r adâncime de scheletului ridică :tH4ăhf41'

; m  ̂  r a
I mâinile la spate. Po- aIe* că în zona era'— ----- la spate.
I ziţia dubioasă in care se niană se observă traume. I 
I află scheletul nu exclude (O. P â  ;
M m mtm r  mmm * mmm m;j • mmm mmmm*mmmmmmm*mmm»tm

ÎN T R -0 PARTIDĂ AMICALĂ

M U U -tH K U  5-0 (3-
La acest test, cel mai 

important câştig al repre
zentativei noastre, al an
trenorilor naţionalei a fost 
.reunirea, apfiâăpe în în
tregime, a iotului şi fo
losirea tuturor celor pre
zenţi, inclusiv pe banca de 
rezerve. Meciul s-a în
cheiat la un scor neaştep
tata în favoarea romă- , 
ailor 5—0 {3—0), prin go
lurile înscrise de MOL- 
DOVAN (3), LĂCĂTUŞ şi 
GlLCA. Ai noştri au în
ceput întâlnirea bine mo
bilizaţi 'de selecţionerul A. 
lordănescu, georgienii a- 
vând la activ câteva par
tide in care au dovedit 
că pot . învinge şi echi
pe bine cunoscute în fot
balul internaţional, pre
cum Ţara Galilor şi 
Bulgaria. Teama de echi
pa noastră, primirea pri
mului gol de la români, 
desfid de repede, i-a de
terminat pe georgieni să 
fie destul de reţinuţi, ne
reuşind să ţină piept „ma
şinii de pase" a reprezen
tativei noastre, ai eărei 
componenţi, indiferent că 
sunt stranieri sau din 
campionatul intern, - *au 
evoluat cu seriozitate, reu
şind sâ-şi facă „tema" 
dată de selecţioner, chiar 
dacă n-aii avut în faţă un 
adversar redutabil.

De altfel, după încheie
rea partidei, Anghel lor»! , 
dănescu. manifestându-şi
amărăciunea că in cadrul, 
pregătirii pentru - EUR01 
96 nu s-au putut „lega": 
meciuri de pregătiri cu e»! j 
chipe mâi puiternice, a | : 
apreciat totuşi la tri«darl; 
seriozitatea cu care au aw ' 
hordat această partidă,! 
angajamentul în joc ai i ’ 
fiecărui jucător. El a men- i 
ţionat că mai sunt încă ! 
multe de făcut în pre-1 
gătirile ce vor urma, im- j 
punându-se In ctmtinuare ) 
câteva retuşuri. Părerea !| 
lui Lăcătuş a fost ca jăNT 
cui bun al românilor, va
loarea In ansamblu a tri
colorilor şi- profesionalis
mul cu care au condus 
„ostilităţile" pe teren au 
făcut înregistrarea acestui 
scor categoric in favoa
rea gazdelor. ■■?']

Interesantă ni s-a părut 
declaraţia tui Dan Pe- 
trescu la TV. eâ este 
păcat că la noi s-a în
cheiat cu 2—3 săptămâni 
mai repede campionatul 
(fapt nemaiîntâlnit tn Eu* i 
ropa), că după părerea Iul, 
era mult mai bine si pen
tru jucători şi pentru spec
tatori ca fotbalul să con
tinue. Dar dacă aşa a 
vrut selecţionerul! Gr să 
joace selecţionabilii noştri 
(din ţară) Ia „miuţe**

AVANCRONICA FOTBALISTICĂ
Sâmbătă după-amiază 

cade cortina asupra,celei 
mai populare competiţii: 
Cupa României la fotbal. 
Jn acest an finala se va 
juca între STEAUA — 
GLORIA BISTRIŢA şi nu 
ne îndoim că militarii 
vor lupta pentru event: 
câştigarea campionatului 
şi a cupei. Meciul însă 
nu este dinainte jucat. 
Poate şi de aceea mulţ1 
telespectatori vor fi 
mâine, la ora 18, pre
zenţi * >n faţa micului 
ecran. ■

Tot sâmbătă, la Hune
doara, Corvinul primeş
te replica formaţiei 
CS.M. Reşiţa, <* «pupă 
Jocul f  p ; riaşampl|;: Wut' 
nedorenii s-au pregătit 
eu atenţie pentru această 
'partidă, purtând accent 
*pe eliminarăâ ' unor 1 ca- 
- renţe manifestate în me

ciuri le anterioare, în 
special ,, to ceea ce pri
veşte finalizarea acţiu
nilor la poarta adversă, 
ratările incredibile' ale 
unor înaintaşi.'Cu toa
te că întâlnesc o cu
noscută echipă din fot
balul nostru, hunedorenii 
pot obţine victoria atât 
de necesară .realizării o- 
bicctivului central pen
tru acest câftu>ionat: cla
sarea între primele 7 
locuri în clasament.

în Divizia C, mecii»} 
interesante se dispută în
tre Min. Şt. Vulcan —. 
Minerul Bărbâteni, Jiul 
Petrila — Dacia' Orăştle, 
Victoria OjUâh — Con* 
stractorul Hunedoara. Fa- 
vior Orăştie — Aurul 
Btad. Partide echilibra
te, atractive pentru su
porteri.

SABIN CERBU

J U N I O R I  O

* Rezultatele ETAPEI a VJII-a, din 9 apri- ;
lie,: F,C, Corvinul — Minerul Uricani 3—O; Mine-
jrttl Cesrtăj — Vega Deva 0—7; Jiul Petroşani
A. S. Paroşetti 1—0; Parângul Lonea — Mmeru)
Lupeni 0—5. .

- •* : CLASAMENTUL
1. Jiul Petroşani 8 î  0 1 33—;9 n

‘ t  Vega île va >i ; 81* 9 2 * 23— 9 ' ta
a.. Mân. Laponi SÂ- 8 4 * 3: 30-4-10 13

. 4. Parângul Lonea 8 4 1 3 19—15 13
' î ’ C. fft Cbrvinul Hd.

. , 8 , 3  t  4 ,  
ar t  0 6

14—17 . 
11—28

30
8

7. JLS- Paroşeni 8 > t  6 : •
& Min. Africani 8 1 0  7 5—30 •
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Se propun măsuri, se adoptă

«***■

Partidul Democraţiei Sociale din Ro
mânia Ost», un partid social-democrat 
care militează pentru edificarea în Ro- 
Mftnfe a unui stat de drept, social, de* ' 
«aoorat, modern şi dezvoltai ţa csalie* 
■uitate cu Meaturile «evoluţiei d »  file*

■ camfcrie m .  N' •
In contextul acestui deziderat nu pot 

fl membri ai partidului persoane care 
fac parte din alte partide sau formaţi- 
«ni politice din ţară sau din străinătate, 
persoane compromise moral şi politic, 
aflate în slujba dictaturii ţi a totalita
rismului, persoane condamnate pentru 
acţiuni contrare Revoluţiei din Decem
brie ’89, persoane care au săvârşit fapte 
antisociale, de trădare a intereselor ţă
rii.

După cum reiese din cele afirmate,. 
PJJ.S.R. este partidul care continuă i- 
dealurile Revoluţiei, prin promovarea 
unor oameni care aU înţeles ce înseamnă 
libertatea şi democraţia. Noi credem că 
ţi alte partide pot proceda astfel şi, în 
acest caz. vom fi siguri că pe orice liste 
vor fi promovate valori umane care se 
subordonează intereselor ţării.-

Constituţia României cuprinde în ar-, 
ticolele sale toate aceste prevederi, de
terminând aplicarea acestui spirit în 
practica vieţii social-politice. Noi nu vom 
uita niciodată că biografia politică a 
PDSR îşi are originea în Revoluţia Ro
mână din Decembrie '89, cu care îşi îm
pleteşte destinul.

Opţiunea noastră social-democrată, în. 
perfectă concordanţă cu prevederile din 
Comunicabil Frontului Salvării Naţio
nale din Decembrie 1989, include libe
ralizarea acţiunu economice. Noi am re
uşit să determinăm în acest mod -pro
funde schimbări în -peisajul economic 
al ţării, să realizăm ruptura cu vechiul 
sistem, sât demarăm tranziţia. In aceasta 
constă esenţa noului model de dezvoltare 
social-democrată propus de noi în a- 
ceastă

tn acest fel; PDSR recunoaşte meri
tele celor care în Revoluţie şj-ay riscat 
viaţa şi au contribuit pe deplin la înlă
turarea vechilor structuri. Ceea ce am 
dori noi ar fi să reuşim o adevărată re
voluţie In mentalitatea fiecăruia pentru 
alegerea unor candidaţi care să cores
pundă cel puţin criteriilor enumerate 
anterior.

Astfel vom fi siguri de triumful unui 
destin românesc peste veacuri, chiar da- 
oă cel ales nu corespunde deocamdată In 
totalitate visurilor fiecărui cetăţean în

•  *

Geopolitica europeană a momentului 
ne arate câ 53 de state constituie struc
tura bâUSnuhsi continent, realitate ca
re este cu totifl alta decât cea de la fi
nele celui de.ai doilea război mondial. 
Cu toate acestea, nostalgia conflictelor

ne şi maghiare au contribuit, prin prie
tenia lor, lâ un Climat destihs. Iată 
câteva exemple: Bltai Arpăd 4- Nic°tee 
IorgS,- Vasile 'Pârvan — Lâszld Feresc;' 

î Băla Bartok — Oeorge Enescu; loan 
Nester — Szăkely Zottan. Exemplele ar 
putea continua. : i

Evenimentele istorice din diferite tim
puri au relevat, măi ales în Evul Me
diu, O solidaritate umană. In primul 
rând, transpusă ulterior in pian etnic. 
Este cazul Răscoalei de fa Robâlna 
(1473), luptelor antiotomane şi unirea ce
lor trei ţări române în timpul domniei 
lui Mihai Viteazul {1593—1601), luptei 
antihabsburgice conduse de Francisc Ră
ii oezi al Il-lea 0710—1711). '

Secolul ăl XVIH-lea, concretizând ti
pul ideilor politice iluministe, va con
sacri o serie de paralelisme politice şi 
culturale, prin opera lui Samuil Micu, 
Gheorghe Şineal, Petru Maior, loan

interetnice persistă şi astăzi, dovada cea 
mai elecventâ constituind-o realitatea 
iugoslavă Astfel de situaţii nu numai 
că nu aduc nimănui un câştig, dar duc 
la o situaţie dramatică, atunci când 
toată lumea pierde, mai ales oamenii' 
simpli, ale căror idealuri nu sie ridică 
la pretenţii exagerate din -'punct-de ve
dere politic. ' ;

Partidul nostru a îmbrăţişat integral 
modalităţile propuse de domnul Ion 
Iliesctl, preşedintele României, pentru 
reconcilierea istorică româno-maghiară. 
în primul rând este necesară elimina
rea, oricăror tensiuni din raporturile 
dintre cele două ţări. Integrarea euro
peană şi eurO-atlantică constituie 0 0- 
cazie de apreciere prin sprijinul reci
proc, acordat în vederea materializării 
acestui deziderat. Reglementarea rapor
turilor se poate face şi trebuie să se 
facă pe baza principiilor dreptului in. 
ternaţionaL înscrise în documentele 
ONU şi OSCE. Vom beneficia cu toţii 
de acest cadru, pentru că numai pe a- 
ceste bana vom putea clădi o relaţie 
solidă, stabilă.

Astfel esle evident că înlăturăm ori
ce urată de formalism şi tindem spre 
uri proces de reconciliere constant şi 
trainic. ■ /  '

Discursul istoric oferă destule exem
ple prin care mari personalităţi romă-

Budai.Deleanu etc. şi Bessenyei Gyor- 
gy, Aranka Gyorgy, Kazinczy Ferenc 
efc. ■ ■ ■, ,

Putem veni cu raportări la această 
problematică din mediile' hunedorene. 
George Bariţi-u a fost membru de o- 
noare al Societăţii de Istorie şi Arfieo- 
logie ̂ .Comitatului Iljuţedoara, fiind în 
relaţii de prietenie efl Torraa Zsofja, 
'Duglas Gabor şi Kirâly PâL 
. Toate acestea nu sunt decât crâmpeie 
care exemplifică solidaritatea româno- 
maghiară. P.D.S.R. este conştient că 
astăzi este nevoie de o acţiune comună, 
sinceră, concretă, de reconciliere isto
rică româno- maghiară.

GHEORGHE FiKCZAK

Forumul 

ecâlogist al

Sâmbătă, 30 martie 1996, 'a Deva s-a 
constituit Fbrumtll Ecologist al PD.S.R., 
ca un. demers al partidului nostru de

rezolvare cât mai concretă a proble
melor de protecţie a mediului

Raportul om-medju este deosebit ţie 
important în evoluţia habitatului tju 
maa. lucru demonstrat de-a lungul is
teriei . Practic din epoca revoluţiei in
dustriale fa doua jumătate a sec. XVîîJj, 
omul nu face altceva decât să deterio
reze mediul in care trăieşte Dacă prî. 
vini doar Deva, începând cu anul 1365, 
mediul ambiant a avut de suferit din 
cauza marii indusărmlizări. Desigur, noi
nu dorim să minimalizăm importanţa 
economică a acestor întreprinderi, dar 
suntem ferm hotâiâţj ca in Deva, în 
toate localităţile îudeţului. unde situa
ţia o cere, să reducem la minimum e- 
fectele nocive aie acestora.

Forumul Ecologist al P.D.S.R. are toc
mai acest rol de a sintetiza posibilităţile de 
protejare a mediului. Aceste eforturi 
trebuie concretizate cu atât mai mult cu 
cât judeţul nostru, ca un exemplu, este 
depozitând unea- importante monumen
te ale naturii. Parcul Naţional Retezat, 
Dealul Cetăţii Deva, Pădu, ea Bejan din 
Deva, .pentru a menţiona doar câteva.

De aceea noi căutăm să oferim câte
va soluţii pentru început. In judeţul 
nostru, care are un grad ridicat de ur
banizare, credem că aceste măsuri s-ar 
putea axa pe două direcţii. Prima se 
referă. la îmbunătăţirea mediului am
biant citadin, prin plantarea de arbori 
(eventual tei şi gard viu). Cu cât masa 
verde este mai mare, cu atât creşte po
sibilitatea acesteia de a absorbi noxele 
din mediu, realizându-se o epurare pe 
cale naturală, A doua cale se referă la 
protejarea mediului. Ar fi interesant un 
studiu de fezabilitate, care să ne pre
zinte modalităţile de îndepărtare de o- 
raş a circulaţiei marilor autovehicule. 
Se poate lua măsura interzicerii circu
laţiei oricărui vehicul poluant in anumite 
perioade ale zilei prin oraşe. Edilii lo
calităţilor urbane, in măsura în care 
vom reuşi să , câştigăm alegerile locale, 
vor găsi soluţii pentru o spălare ritmi
că a străzilor şi trotuarelor, pentru- în
lăturarea prafului, pentru salubrizarea 
permanentă a oraşelor.

Iată câteva aspecte care stau în a- 
tenţia Forumului. Ecologiştîlor P.D-S.R., 
fără a avea pretenţia epuizării proble. 
maţicii de acest gen. Putem spune că 
noi am reuşit prin Iniţiativa noastră să 
descătuşăm energiile, să trecem la ac-- 
ţiuni concrete. Forumul s-a definit or
ganizatoric prin constituirea Structurilor 
sale şi alegerea în fruntea sa a domnului 
irig. Teodot Bâtcă, directorul Inspectora
tului Judeţean pentru Protecţia Me
diului.:; ; l  y".

Dr. NICOLAE MIHAlL RUDEANU

Anul VIU •  Nr. 1623
■Hi mm

•„Vineţi. 26 aprilie
■■ »  ;



coti d i i nd e peirtd eri ti CUVÂNTUL LIBER

Duminica Mironosiţelor
Alături de apostoli, Hristos a avut în Vinerea Mare • şi până la punerea în 

apropierea Sa şl câteva femei credin- mormânt. Tot ele sunt cele care s-au în- 
cioase. Sunt numite Femei Mironosiţe lâlnit întâi cu lisus cel înviat şi au 
pentru că în dimineaţa învierii Dom- ~ .
nului au fost la mormântul Lui ca să-i vesM învierea. De aceea ortodocşii cin- 
ungă trupul cu miresme. stesc pe Femeile Mironosiţe in a treia

Femeile Mironosiţe L-au urmat pe duminică după Paşti, anul acesta în 28 
Mântuitor împreună cu Maica Sa din aptilie.

De Paştile Mici
La o săptămână după în

vierea Domnului, în Dumi
nica Tomii, ortodocşii săr
bătoresc Paştile Mici. Şi 
pentru internaţii Căminului 
de Bătrâni Geoagiu a fost 
o sărbătoare puţin mai spe
cială. Ei au primit vizita 
unor reprezentante ale Or
ganizaţiei de femei a P.D„ 
care le-au adus în dar 
fructe şi dulciuri, câte un 
ou roşu ţi două perechi de

şosete. Cadourile erau pre
gătite pentru Iepuraş, dar 
un eveniment neprevăzut 
şi neplăcut i-a întârziat a- 
cestuia sosirea în mijlocul 
bătrânilor. Banii din care 
•au fost cumpărate cadou
rile (400 mii lâi) sunt re
zultaţi din biletele de tom
bolă vândute cu prilejul 
paradei modei, organizate 
la începutul lunii martie 
la Hotel „Deva".

Combaterea negilor
Apariţia negilor (mici ex

crescenţe de formă rotun
dă sau ovală, care apar la 
nivelul pielii) poate avea 
multiple cauze şi acestea 
trebuie stabilite numai de 
către medic. împotriva ne
gilor se cunosc, însă, câte
va procedee larg răspân
dite în medicina populară, 
ca de exemplu : a) aplica
rea pe timp de 24 de ore 
a unui strat de cartofi cruzi 
raşi pe râzătoare ; b) apli
carea pe timp de 24 de

ore de usturoi pisat ; c) 
ungerea negilor (de 3 ori 
pe zi) cu suc de ceapă, a- 
mestecat In părţi egale cu 
ulei de măsline (sau de po
rumb) ; d) frecarea negi
lor de 3 ori pe zi cu suc 
de nucă verde; e) unge
rea negilor cu suc de ros- 
topască sau- laptele câine
lui de 3 ori pe zi. Pentru 
a se putea păstra sucul un 
timp mai îndelungat, i se 
poate adăuga glicerină (o 
parte glicerină la 2 părţi 
de suc).

I NINSOARE PARFUMATA I
I Grădinile noastre, răsfăţate de soare, s-au îmbră- [ 
! cat în lumină şi culoare. In verde, în alb, în galben, | 
| în roşu, in roz sau albastru. Iarbă, flori şi pomi ne * 
I zâmbesc toropite de căldură. Parfumurile lor ne gâ- I 
j dilă nările. Păsările ne fac părtaşi la bucuria l6r. , 
I E un spectacol încântător. Poate un pic prea cald. j 
| Sau poate că e doar teama că toate, culoare, lumină J 
| şi parfum, s-ar putea topi peste noapte în cenuşiul j 
• rece. Dar nu, primăvara nu mai poate fi oprită. Ne.o I 
| şopteşte vântul cald, care, furişându-se printre ra. j 
î muri înflorite, acoperă grădinile cu o ninsoare par- | 
| fumată. *

„BADE, PENTRU 
DUMNEATA"

în sfârşit au ajuns şi la 
Deva discul şi caseta au
dio intitulate „Bade, pen
tru dumneata14, înregis
trate de îndrăgita noastră 
cântăreaţă de muzică po
pulară Mariana Anghel.

Fanii Marianei Anghel 
pot acum să-şi procure 
discul sau caseta de la Ma- . 
gazinul „Muzica" Deva (si
tuat Ia parterul Casei Căr
ţii).

IN ATENŢIA 
CITITOARELOR

începând cu luna mai pa
gina „Femina" va apărea 
miercurea. Dar, cum prima 
miercuri este 1 mai, deci 
zi nelucrătoare, următoarea , 
pagină „Femina" va vedea 
lumina tiparului în data de 
8 mai. Aşteptăm în conti
nuare sugestiile şi apreci
erile dvs.

PENTRU
HIPERTENSIVI

O cană (pentru ceai) de 
oţet de mere se amestecă 
împreună cu o jumătate de 
cană de miere şi opt (mi. 
nimum) căţei de usturoi 
pisaţi. Se lasă la rece, la 
macerat, timp de 5 zile, 
agitându-se din când în 
când. După macerare a- 
mestecul este bun def folo
sit, luându-se câte o lin
guriţă dimineaţa şi seara.

Dar, înainte de' a înce
pe tratamentul, adresaţi-vă 
medicului pentru a stabili 
dacă sunteţi sau nu hi
pertensivi.

r

-  I*
l% -
i

în
pregătiri

Societatea Naţională 
î de Cruce Roşie a hotă- 
I rât câ la Competiţia eu-
* ropeană de prim-ajutor 
I de la Eger (Ungaria), 
« din 20 iulie 1996, să fie 
I reprezentată de cea mai 
I bună echipă de inter-
• venţie de prim-ajutor 
I din ţară. Pentru deseni- 
J narea acesteia se vor
( întrece reprezentativele 

a trei judeţe, aflate în 
j fruntea activităţii de 
I Cruce Roşie. Aceste ju- 
* deţe sunt: Hunedoara, 
I Dîmboviţa şi Bacău.
* Pentru echipa hune- 
I doreană vor fi selectate 
1 6 fete din formaţiile 

subfilialelor Vulcan, Pe- 
• troşani, Simeria, Hune-
I* doara, Deva şi Călan.

Ele vor urma o pregă- 
J tire intensivă pentru 
I concurs, echipa clasată 
» pe primul loc partici- 
I pând la confruntarea e- 
J uropeană. Fireşte că
( dorim fetelor noastre ca 

ele să fie învingătoare. 
J Dar să nu uităm că şi 
I situarea Filialei de Cru- 
» ce Roşie a judeţului nos- 
I tru între primele 3 pe 
, ţară îi face cinste. Bra- 
|  vo... şi la mai mare I

l

Pagină realizată de 
VIORICA ROMAN 

Fotografii de 
PAVEL LAZA

Reacţii în lanţ?
El mă iubeşte dar eu 

il iubesc pe bărbatul ca
re, la rândul său, şi-a 
dăruit inima altcuiva.» 
Iubiri fără speranţă. Mă

întreb dacă nu cumva iu
birea este o reacţie în 
lahţ?! Uneori acest lanţ 
se închide într-un punct 
dar nu se ştie dacă e toc
mai locul potrivit Jumă
tatea îşi caută perechea, 
uneori însă potrivirile 
sunt ca şi cum ai vrea 
să aduni mere şi pere, 
sunt asemănătoare dar 
nu au acelaşi gust. Nepo
trivirea se observă abia 

( după ceremonia din faţa

altarului, a .. ofiţerului 
Stării Civile...

Iubiri neîmpărtăşite, 
speranţe ce nu se vor îm
plini, vise, iluzii, dureri. 
Dragostea nu o poţi cum
păra, nici impune cu for
ţa, nu o poţi primi; nici 
măcar cerşind. Iubirea 

este sau nu este. Ea-ţi dă 
acea stare spirituală spe
cială ce te înalţă deasu
pra josniciei, subtilei, bru
talei, sublimei condiţii 
umane şi te face să mai 
crezi în minuni.

Ştiu că nu mă iubeşte 
încă, îl iubesc fără spe
ranţă dar încă mai am 
puterea să spun: „Chiar 
şj împotriva speranţei voi 
spera11.

INA DELEANU

S ă  ne scrieţi I
eroine sunt sau au fost 
femei.

De asemenea, aşteptăm 
întrebări, să ridicaţi pro
bleme care vă frământă 
şi cărora nu le-aţi găsit 
un răspuns mulţumitor. 
Primim reţete diverse şi 
sfaturi practice, orice alt 
material care le-ar putea 
interesa pe cititoarele noas
tre.

* .i
Iî

•  Politeţea este treapta este absolut: toate ade- t
elementară a respectului văruriie sunt relative. * 
pentru om. Iubirea — cea •  Cu cât ţi-s mai apro-« 
supremă. piaţi oamenii, cp atât te J

•  Elogiile, chiar meri- dor mal tare rănile pe I
tate, mai mult obligă de- care ţi |« fac. *
cât măgulesc. •  $i cel mai liber om*

•  Un singur adevăr Îşi poartă cătuşele sale. «

Dacă doriţi ca în spa
ţiul acestei pagini să apa
ră materiale cu o anumi
tă tematică, vă rugăm să 
ne-o indicaţi. De aseme-; - 
nea, puteţi să ne scrieţi 
despre obiceiuri vechi din 
satul dv., despre întâm
plări de demult, să ne re
lataţi legende sau fapte
ieşite din comun ale căror 
—♦ —•*-*—*-•*—*—»—*—*—*—*
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Cooperativa „Astra” De
va are o secţie de len
jerie (cu 20 de lucrătoa
re), una de optică (deser
vită de 4 femei) şi o ti
pografie, unde lucrează 49 
de oameni. O parte din 
lucrători sunt persoane 
cu handicap, care s-au 
integrat bine profesional 
şi pentru că faţă de pro
blemele lor specifice se 
manifestă înţelegere. In 
planul realizărilor coo
perativa stă bine, „poa
te chiar pe primul loc pe 
judeţ în sistemul şoope- 
ratist11, . apreciază dl ing. 
Daniel Lazăr, responsabil

cu salarizarea — organi
zarea. Cooperativa a fost 
dotată cu ,3 calculatoare, 
ceea ce le-a permis şi in
formatizarea producţiei, 
nu numai efectuarea ope
raţiunilor contabile şi sa. 
lariilor pe calculator. De 
curând şi.a deschis şi 
un compartiment de teh
noredactare.

Şi în tipografie ponde
rea o., deţin femeile. Am 
dorit să prezint, câteva 
dintre ele pentru cititoa
rele noastre. Dl Avram 
Lupu, preşedinte, l-a de
legat pe dl ing. Daniel 
Lazăr să-mi prezinte ce-

„Fete de
le mai bune lucrătoare. 
Prima a fost dna Lucre- 
ţia Bogdan, şffa echipei 
de la legătorie. „Despre 
dumneaei, toate cuvin
tele bune. Se pricepe la 
organizare, are experien
ţă în probleme de legă
torie. Este de nota 10“. 
Din aceeaşi formaţie le-a 
mai remarcat pe dnele 
Maria Tripa, Ana Oprea, 
Floare Tănâsie, Marioa- 
ra Golceru şi Boda Mar- 
git.

nota 10“
La „ştampile*1 lucrează 

doar două dne. Codruţa 
Şorecău „o fată inteligen
tă, bine pregătită profe
sional, cuminte" şi dna 
Gsiki Geta, care deşi no
uă. „dă semne bune11 de 
acomodare şi integrare. 
In secţia imprimări, de. 
spre dna Maria Popa, dl 
inginer afirma că e mul- 
ticalificată, putând lucra 
în orice sector, că este 
un om de cuvânt şi de 
încredere, „o fată de no

ta 10". Calificative ase
mănătoare, cu foarte mici 
schimbări, au fost apli
cate şi dnelor Elisabeta 
Rob, Vioneli Nicola, Vio
rica Flore, Suliok Elişa- 
beta şi Liliana Gheorghe. 
De la birouri au fost men
ţionate,-pentru activitatea 
desfăşurată, dnele Zena- 
ida Moşneag, Marinela 
Lazăr şi Ileana Florea.

Despre calitatea lucrări
lor executate la această 
tipografie auzisem cuvin
te frumoase. Am avut 
chiar posibilitatea să mă 
conving că şi lucrările 
sunt aici de notă maxi

mă. Se mai adaugă aces
tui aspect şi preţurile a- 
vantajoase (fând o coo*

. perativă de invalizi bene
ficiază de diverse scutiri). 
Dar nu numai clienţii 
cooperativei au motive să 
fie mulţumiţi, ci şi lucră
torii. Activitatea fiind 
prosperă, şi câştigurile, 
sunt bune. De asemenea, 
condiţiile de muncă şi at
mosfera în cadrul colec
tivului. Este de-a dreptul 
reconfortant să întâlneşti 
azi şi firme care nu nu
mai că nu au probleme, 
dar chiar o duc bine.
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Rareori travaliul artis
tic fi drumul consacrării 
in poezie au fost atât de 
lungi ţi de ambiţioase ca 
la Nicolae Crepcia. De 
aproape un sfert de veac 
demonul Buterpei a pus 
stăpânire ' pe sufletul şi 
liniştea sa, răsfăţândv-te 
şi chinuindu-le cu volup
toasa şi mereu ' surăză- 
toarea lui înfăţişare. Şi, 
cu, toate acestea, poetul ne 
oferă abia acum, prin vo
lumul „Pe umărul lui 
Rimbaud", o primă se
lecţie şi o inspirată gru
pare tematică din lirica 
să bogată şi neîntreruptă, 
întârzierea aceasta ţinând 
în exclusivitate de rigo
rile celei mai severe con
vingeri estetice. Mereu 
neîmpăcat cu sine şi cu 
nivelul Inăiestriei sale şi 
purtând fidel în conştiin
ţă modelul ■ clasic al res
pectului faţă de cititor, 
poetul Nicolae Crepcia a 
acceptat cu greu întâlni
rea cit publiculconside
rând că momentul acesta 
trebuie să aibă loc nu
mai în condiţiile unei de
pline armonii între scân
teierea gândului şi cali
tatea expresiei lui artis
tice. Numai insuficientul 
este creator, îşi spunea 
mereu poetul, rămânând 
credincios acestui prin
cipiu enunţat de Gocthe.

CRONICA LITERARA

Nicolae Crepcia, „Pe 
umărul lui Rimbaud"

Cine nu a avut din naş
tere sau cine a pierdut 
cu desăvârşire sentimen
tul lipsei interioare, a- 
cela nu va ajunge nicio
dată Să-şi vadă mai de-a- 
proape orizonturile şi con
tururile unui ideal im- 
plinit. Iar când' admira
torii şi cunoscătorii poe
ziei sale îi reproşau cu 
obstinaţie Iul . Nicolae 
Crepcia absenţa cărţilor 
proprii din librării, a- 
cesta U liniştea de fieca
re dată apelând la cele
brul răspuns pe care fi
lozoful şi omul de stat 
Cato cel Bătrân l-a dat 
unui prieten: „Am pre
ferat ca lumea să se în
trebe de ce nu ară Cato 
statuie la Romar decât de 
ce are".

Volumul „Pe umărul 
lui Rimbaud" nu este un 
debut în înţelesul obiş
nuit al cuvântului, adi
că o simplă etalare. pu
blică a unor prime expe
rienţe poetice închegate, 
ci este mai degrabă o 
primă izbândă în lupta 
cu inerţia unei viziuni 
personale care amâna riie-

reu transpunerea tipogra
fică- său care o fixa in
tr-un plan foarte înde
părtat, grija de bază 
fiindu-i rafinarea limba
jului şi a reprezentării 
artistice. Aşa se explică 
faptul că Nicolae Crepcia 
ni se revelează aici nu' 
numai ca un poet ajuns 
ÎA nivelul deplinei ma
turităţi creatoare, dar şi 
ca un liric cu totul ori
ginal, găsindu-şi puţine 
asemănări printre repre
zentanţii genului din ul
timii ani. Căci datele poe
ziei sale aparţin realităţii 
celei mai fireşti şi mai pă
mânteşti, aparţin spaţiu
lui foarte apropiat al au
torului, dar în pofida a- 
cestui fapt limbajul este 
simplu, elegant, accesibil, 
spontan şi instantaneic 
chiar, înlesnind ; comuni
carea şi îmbogăţind ima
ginaţia.

Sub aspect strict concep
tual, ,poezia lui Nicolae 
Crepcia nu este un sim
plu joc speculativ sau un 
refugiu ' intr-o lume a 
dezangajării, ci, dimpotri
vă, ea este un corelativ

indispensabil al existen
ţei, cu valori şi sensuri 
tonice, cu funcţii şi pu
teri care întreţin senti
mentul încrederii în via
ţă. Aproape fiecare pie
să lirică din cele cinci
zeci ş i ' şapte, câte însu
mează volumul, pledea- 

- ză pentru rosturile şi fi
nalităţile constructive ale 
poeziei, pentru dimensiu
nea ontologică şi pentru 
esenţa axiologica a aces
teia. Pentru Nicolae Crep
cia poezia este un remer 

' diu împotriva izolării şi 
d 'singurătăţii (încartiruit 
în singurătate), este sur
să generatoare de ener
gii necunoscute (Numai 
poezia), tărâmul libertăţii 
depline (Dureri de toam
nă), zid şi scut între via
ţă şi moarte (Unde-i ari

pata?), o stare intermedia
ră între vis şi realitate 
(înfloreşte poemul), surâs 
al inimii şi flacără a su
fletului (Zborul rămâne) 
sau predestinare sisifică 
(Către Iduna). Cu alte cu
vinte, poezia lui Nicolae 
Crepcia ne trimite spre 
o atitudine optimistă în 
faţa existenţei, refăcând 
şi restabilind in > noi ar
moniile şi echilibrele a- 
tăt -de ameninţate de 
stihiile naturii şi ale 
vieţii.

SABIN SELAGEA

Statuia amplasată în mu
nicipiul Hunedoara îl pre
zintă pe Iancu în poziţia 
în picioare. Ţinuta impu
nătoare. demnă, figura 
energică au fost surprinse 
cum nu se poate mal bine > 
de către sculptorul Paul 
Vasilescu. Este înfăţişat 
chipul luptătorului predes
tinat să apere creştinătatea, 
să bareze drumul turcilor 
spre Europa Centrală. In 
mod surprinzător, eroul din 
statuie nu este surprins de 
arţist într-o poziţie beli
coasă, ci într-una de aş
teptare, cu privirea scru
tătoare, având sabia sub 
formă de Cruce aşezată la 
orizontală, ţinută în ambele 
măini. Este simbolul oa
menilor acestui pământ ca
re s-au apărat şi au, atacat

0 lucrare monumentală
mai puţin sau chiar deloc. 
Chiar dacă In acest caz 
Iancu de Hunedoara este 
rege al Ungariei şi guver
nator, al Transilvaniei.'', 

Pentru realizarea statuii, 
în 1995 s-a organizat un 
concurs în Bucureşti la ca
re au luat parte cincispreze
ce artişti. Concursul a fost 
câştigat de Paul Vasilescu 
cu proiectul său de mo
nument descris mai sus. 
Turnarea în bronz a sta
tuii de 4.5 metri înălţime 
s-a realizat la Atelierele 
Fondului Plastic din Bu
cureşti. Amenajarea spaţiu
lui de amplasare s-a exe
cutat pe baza unui plan

de urbanism local. -Nici 
că se putea găsi un loc 
mai bun " în Hunedoara. 

Statuia este vizibilă de da 
o distanţă apreciabilă, pe 
cele două direcţii ale Bu
levardului Dacia (zona ho
telului ,.Rusca")- Pentru tot 
ce a întreprins în acest 
sens, Consiliul local Hune
doara, primarul municipiu
lui Remus Mariş merită 
toate felicitările. Iar artis
tului care a realizat lu- 
crarea-un gând bun pentru 
ideea artistică, transfigura
rea sa în bronzul nemu
ririi, în ultimă instanţă 
pentru maturitatea actului 
artistic.

M1NELBODEA

J H a l a d a  m a f i l o i  

z ă t ă n d e m
Parcă-şi duceau biseririte-n spate 
Migrând din.munţii lor spre munţi mai mari 
Să vândâ-R Transilvania pe roate 
Pământ din sate sfinte, de olari—

Veneau din veacuri mari, nedesluşite,
Pe drum bătnt de dacii de demult 
Prin trecători de ceaţă ocrotite 
Suiau din nou, în ritual ocult...

Când înnoptau Ia vraniţi de pădure 
Vegheau intre ulcioarele de lut 
Focul domol sclipea sub cetini sure 
Altar arhaic, veac din veac ştiut.

Căruţele din lemn pietros, cu flori 
Tăiate din cuţit, sub coviltire 
Urmau prelungul drum cc-adcseori 
Ara prin nivelate cimitire.'

N-avură moţii stirpei de olari 
Şi de lemnari/artişti răgaz pe-acasă .
Decât atunci când la bejenii mari 
Schimbau unealta.n paloş, şi in coasă...'

Au străbătut istoria pe jos 
Sub stelele când limpezi, când vrăjmaşe 
Împărtăşind pământul luminos 
Al moţilor, la ziduri de cetate.

Cu busuioc de praf în bolta nopţii 
Şi felinare legănând in somn 
Icoana casei, fiii şi nepoţii 
Din vatra tragicuiui Ţebei Domn...

Prin glodurile văilor montane 
Scrâşnea obada roţii când zdrobea 
în clisă aur, pietre roşcovane —
Tezaurul prădat, ce sângera...

Moţi rămuroşi şi singuri colindând 
Spre un liman mai bun şi in dreptate :
Aşa îi văd şi-acum prin veac tăcând 
Şi parcă-şi duc bisericile-n spate.

Sub tulnice de tei scânteietor 
Tot trec şi-n spate soarele se zbate 
Invârtejat şi roşu. strigător 
Din jertfele de sânge, întru toate...!

EUGEN EVU

A intrat deja in obişnu
inţă permanenţa expoziţi- 
onală hunedoreană la stu
dio „Concordia" (Casa de 
cultură din Hunedoara). 
Cea vernisată recent va 
putea fi vizitată până in 
4 mai a.c. şi aparţine tan
demului Victor Varga, Cor
nel Burlacu. Ambii sUnt a- 
preciaţi prin activitate în
delungată, premii şi parti
cipări la peste 30 de ex
poziţii (la Alba Iulia, Plo
ieşti, Bucureşti, Deva, Bis
triţa, Hunedoara etc).

VICTOR VARGA este un 
artist al: echilibrului inte
rior, preocupat de expri
mări în paste dense, griuri 
uneori crepusculare, care 
dau un anume mister de

Doi pictori
interior chiar spaţiilor na-, 
turale („Inserare", „Peisaj", 
„La mal“, „Oglindiri"). Ii 
este familiar contrapunctul, 
iar în subiecte pretabile, 

•exploatează inspirat dimen
siunile, contopind armo
nios teluricul cu celestul. 
Ca şi Burlacu, oferă un ex
celent grupaj în care face 
elogiul satului românesc 
prin elevate desene din ca
re transpare emoţia: „Ca
să ţărănească", „Pridvor", 
eţe. Un pictor temperat, 
grav, remarcabil.

CORNEL BURLACU nu 
este departe, dar el ocupă 
simeza cu două distincte

direcţii, ca expresie: pei
sajul sau motivul florii 
redate în delicate, minuţi
oase cromatici unde exce
lează ca un colorist prebţ 
cupat de impresie şi, res
pectiv. explozii cromatice 
pe subiecte în care inel- 
frează/ descifrează se»- 
nificăţia : „Podul", ' „Newt- 
turnă", „Livadă", „Scările 
corvine", „Dăbâca", săi 
„Copacul". In ' acestea, mai 
ales, probează certe cali- 

,tăţi inventive. Şi subiectul 
rural îi reuşeşte impecabil.

Expoziţia îmbie la con-; 
templaţie şi respect pentru 
exigenţele ' profesioniste* 
pentru curajul de a ieşi In 
lume cu braţele deschise* 
întru comunicare, prin artă-

Chiar şi pentru publi
cul larg, numele lui A- 
drian Marino nu mai este 
sută la sută un necunos
cut, De aceea, cărţile sa
le — nu spun că sunt aş
teptate cu sufletul la gu
ră -r-, dar când apar sunt 
cumpărate. Pentru că A- 
drian Marino este o so
mitate, este unul dintre 
autorii români care ' au 
intrat de multă vreme în 
Europa, datorită nivelului 
său (european) de gândi- ' 
re, de analiză â fenome
nului cultural-literar ro
mânesc în context conti
nental. Sigur, insă, ceea 
ce i-a adus notorietatea 
naţionala şi internaţio
nală, şi l-a consacrat, au . 
(ost studiile şj • comenta
riile sale defspre) herme
neutică; în. ăc£st sens .aş 
cita „Hermeneutica lui 
Mircea Eliade" (Daria, 
Cluj, 1980), şi „Hermeneu
tica ideii dc literatură*

ADRIAN MARINO: „PENTRU EUROPA66

INTEGRAREA ROMÂNIEI. ASPECTE IDEOLOGICE SI CULTURALE. EDIT. „POLIROM“,

(Dacia, Gluj, 1987), vo
lum tradus în italiană în 

: anul 1994.' Şi, dacă tot 
am amintit aceste două 
cărţi ale sale, mai men
ţionez aici câteva semna
te. de • Adrian Marino : 

: „Introducere în critica li
terară" (Ed. Tineretului, 
Buc., 1968);- „Dicţionar de 

.idei literare" (Ed," Emi- 
nescu, Buc., 1973); „Car
nete europene” . (Dacia, 
Cluj, 1976); „Prezenţe ro
mâneşti şi realităţi euro
pene" . (Albatros, ‘ 'Buc,, 
1978); „Biografia ii de 

- literatură* în 3 ■* volume 
: (Dşrcia, Cluj: vri- j[, MţHlJ 

voi. II, 1992; vpL UI. 
1994). Şl, pentru* a con
tura şi mai clar perso
nalitatea lui Aţlrjan *t&-

COL. „PLURAL", IAŞI, 1995
şl a debutat în volum în 
anul 1965, cu „Viaţa lui 
Alexandru Mecedonski", 

Revenind : cartea „Pen
tru Europa..." poate fi 
considerată cel puţin din 
două puncte de vedere:

rino,..voi spune că o par
te din cărţile sale au fost 
deja traduse şi în alte 
limbi: „Gute Schrifter,
Bem, 1972, antologie; 
„Etiemble ou le compara- 

•tîsme' militant”, 'Paris,

NOTE DE LECTURA

Gallimard, 1.982; trad. 
japoneză. Tokio, Keiso
Shobo, 1988; „Teoria 
della - îettferatura", Bolog- 
na, 'Il Mullno, 1994; „Coih- 
paratisme et Thâorie, de .. 
Ia Litterature", Paris,"
Pyeşses. UnîvCrsiţaires; de 
Frâng?, 1988. 6a daţi? bio- ‘4  
grafice voi spune doar că 
Adrian Marino s.a năs
cut la Iaşi in anul 1921

I
ideii de l i^ a ţu r ă ^  naliteţea^ lui j ^ t  j a  îaji in anul 1921 de interesantă şi te prin ele însele şi în DUMITRU IIURUBA J |

iul

eseistic, şi pamfletar, ge
nuri literare în care au
torul se simte în largul 
său, deŞîonstrându-ne ca
pacitate?)' sa, a- unuia din
tre cei mai subtili . col 
mentatdrf şi stilişti. Chiăr 
dacă foloseşte deseori sti
lul direct, ipcitant şi ca
tegoric, lăsând cititorul 
JSjţfu/" replică, printr-o 
deosebit dc interesantă şi

deplin logică, ordonare 
a ideilor conjuncturale. 
Tonul, nu excesiv de grav 
(chiar dacă ar fi cazul), 
ci mai degrabă ironic 
pâriă la sarcastic, alu
necă uneorţ cu discreţie 
spre un serni-umor negrii. 
Dar, prin extensia . ideii 
voi spune imediat că a- 
cest mod de abordare a 
problematicilor puse în 
discuţie ,eŞJe .specific ma
rilor spirite. Iar fce A- 
drian Marino nici nu-i

r putem irtregimenta in al
tă _ ca tegoriede persoria-

. liţâţit îl rejonjândă ' toa
te scrierile'sale:.. ‘ \  

Eonţinutiil cărţii '' ur
mează o structurare punc
tată de titluri interesan
te prin ele Insele şi In

deplină' similitudine cu 
titlul volumului. Iar ce
lebra de-acum „integrare 
a României" este o notă 
distinctă în cuprinsul căr
ţii : „Românii şi imagi
nea Europei" (p. 11); „In
tegrarea, culturală a Ro
mâniei în noua realitate 
europeană" (p. 51); „Li
teratura română intră în 
Europa" (p, 81); „Lumi
nile româneşti şi desco
perirea feurdpei" (p. 157). 
etc,

Şi nu pot încheia a- 
ceastă prezentare fără a 

■ mai adăugă o frază : „Pen- 
- ţru Europe..." este cartea 

care — cutez să spun — 
ne limpezeşte 'câteva lăi 

4 fu/i .mai înceţoşate ale 
, integrării,' europene. in- 

' .  trând pe poafţa rezerva- 
•' ţă.; cultuni ^  ‘ţîl^âfîaî^-: 
Nu ' numak pentru ‘..acest 
motiv, o recomand cu 
dragoste şi respect-, 

DUMITRU IIURUBĂ
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* Mhi -
LUNI, 29 APRILIE

i'v TVR t
i. 1320 Actualităţi; 1340 TVR Iaşi; UM  

*VB Cluj-N.; *42» TVR Timişoara; 1620 
Actualităţi; 16.05 De luni pâaă luai: 1625 
•fe-am interesat pentru dv»; %1M Em. Iu 
limba maghiară; 18/15 Aventurile şerifi, 
lor galactic* («La* *92» Alba; «20  Rota 

>'« băieţii (S); 20,00 Actualităţii Î&5# Bay. 
,- watch (s); 21,45 Tratvtiocator; 2243 Ziua 
Internaţională a dansului: Oleg Danov- 
Ski (p.l); 2325 Actualităţi; 23,40 Ziua In
ternaţională a dansului: Oteg Danovzki 
<p. II); 0,40 Fragil.

y TVR 2

13.00 Politica între Meat Şl real; 13,30 
Drumul spre Avonlea (s/r); 14,30 C0n. 
fluenţe (r); 15,00 Perla Neagră <s/r>; 15,80 
D.a.; 16,50 Dragostea mea, durerea mea 
(s); 17,05 Măseaua de minte; 17,45 Iu
biri amăgitoare fs|; 1820 tu faţa dvs; 20,00 
Arte vizuale; 2020 Tribun» nofteanformiş- 
titor; 21,Oo TVM Mesager; 2t2o Sfinx (cs);

f  22,00 Santa Barbara (s); 22,45 Mag. spor
tiv; 020 Muzica e viaţa mea.

PRO TV . ; \ ^

7.00 Ora 7, bună dimineaţa f; 8,55 Doar 
0 vorbă să-ţi mai spun., (r); 9,00 Young 
A Restless (s/r); 9,45 Spori {a minut; 10,00 
Paradise Beach (s/r); 1020 Interiors (fir);
12.30 Prindeţi-1 pe Smart! (s/r); 1320
Cheers (s/r); 1320 Accapulco Heat (s/r);
14.30 Verdict: «rimă! (s/r); 1520 Fotbal.
Bez. Anglia; 1620 Paradise Beach ^);
17,00 Povestiri din Bucureşti; 1720 
Young A Bestless (s); 18,15 Sport Ia mi* 
nuU 18,30 Bună seara, Bucureşti!; 10,00 
Cheers (s); 1925 Ştirile Pro TV; 1925
Doar o vorbă să-ţi mai spun..; 20,00 Es- 
cap from Iran (f. SUA *81); 21,50 Ştirile

, Pro TV; 22,00 M.AJS.H. (s) 22,30 Procesul 
i etapei; 0,05 Sport la minut.
i MARŢI, 30 APRILIE

TVR 1
i., tfiO TVM. Tetematinai; 8;30 La prima 
M b 929 Santa Barbara (s/r); 10,05 No* 
Hâzii vântului (do); 1025 Goya (f/r);
©25 Da.; 1320 Muzica pt. toţi; 14/K)

r
tafităţl: *4,10 TVR laşi Şi TVR Cluj- 
15.20 prin ceaţa legendelor — Olan- 
; mu *523 D.a.; 16,10 Fii tu tnsuţil;

M ş3 Convieţuiri; 1725 Cazuri ş) necazuri 
IA dragoste; 1920 viaţa partidelor par
lamentare; 1925 Medicina pt. toţi; 1920 

, «"arian (s); 1925 Urgenţe în agricultură:
99,00 Actualităţi; 20.50 Podul Cassandra 
f t  Anglia *77»; 23.05 Reflector; 2325 Ac- 
m m w -, 2320 Studioul şlagărelor; o2ft 
Gong; 029 Mag. Nătelor Blue.

: TVB 2 V

L V »  La prima oră; 820 TVB Cluj-N.; 
9/29 Ora de muzică; 10,05 Mag .-satelit;

1125 Da.; 1120 Ziua Internaţională â 
dansului (r); 1440 Ala-Bala-Portocaîa I
14,55 D.a.; 1520 Limbi străine (r); 16,20 
Dragostea mea, durerea «nea (s); 18,05 
Iubiri amăgitoare (s); 1820 Hochei pe
gheaţă. CM; 20,00 Cu cărţile Pe faţă; 2120 
TVM Mesager; 2120 Intre da şi nu; 22,00 
Credo; 2220 Hochei pc gheaţă Cit; 232# 
Primii metri (t. Spania’77).

PRO TV
' • } ' ,  ' ■■; . % . • ; ' . : h :-w- <

7,Oo Ora 7, bună dimineaţa I; 825 Doar 
« vorbă să-ţi mai spun., (r); 920 Veung 
A Bestless ‘ (s/r); 9,45 Sport la minut; 10,00 
Paradise Beach (s/r); 10,30 Escap from 
Iran (f/r);; 1223 Arte marţiale; 1225 Şti. 
ttto Pro TV;1320 Cheers D/r); 1320 Pro
cesul etapei (r); l«2© Paradis» Beach (s); 
*7j00 M.A.S.H. (s/r); *720 Voung «6 Best-
‘ ' ' ~ * ".....  ̂ Hun*

*923 
să-fi 
mePro

(s); 1945 Sport la minut; 
seara, Bucureşti 1; *920 Oteer*
Ştirile Prf TV; *925 ROpr * 
mii spun..; 29,00 Spitalul de 
8*20 Secrete da familie (»); 2*20 
TV; 22,00 M.AS.1L (s)i $220 Deşi 
riDbâne!; 025 Sport la minut; 920 
Bez. Bundesliga; 2,00 Muzică.

MIERCURI, I MAI /̂.V

y  . m i
7.00 TVM. Telematinal; 93» La prima 

oră; 9,20 Santa Barbară (s/r); 1025 Moda 
pe meridiane (do); 10,35 Videvcaseta mu
zicală; 1025 Muzica pt. tofi; ILM Iubiri 
amăgitoare (s/r); 1245 Melodii populare; 
132o Visând la Jeanate (s); 1429 Ac
tualităţi; 144Qf Vldeo-Mag. de mai; *729 
Mag. sportiv internaţional; 182» Telcdis- 
cul muzicii populare; 1820 9 a ; 18,40 
„Onoare muncii 1* Realitate sau slogan ti 
*9,0o Fata şi băieţii (s); 2020 Actualităţi; 
2020 Jalna (s); 2225 Balul primăverii, Te. 
ledivcrtisment; 23,25 Actualităţi; 23,40 P.S;i 
Te iubesc (s); o,30 Întâlnirea de ia mie
zul nopţii.

TVR 2

7.00 La prima oră; 820 TVR Timişoara;
9,20 Ora de muzică; 1025 Itinerar turistic; 
*120 D .̂; 12,00 Podul Cassandra (f/r)» 
14,10 Fraţii (s); 15,00 Gong 1 (r); 1620
Da .; 16,20 Dragostea mea, durerea «nea 
Is); 17,05 Iubiri amăgitoare (sţ; 17,50 Em. 
în lb. maghiară; 1820 Hochei CM; 19,30 
Em. în lb, maghiară; 2020 Pro Memoria; 
2020 Turist. Club; 21,00 TVM Mesager;
21,30 Tradiţii; 22,00 Santa Barbara <s)> 
22,45 Hochei CM; 23,30 Jazz; 045 Do.

PRO TV

7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 825 Doar
•  vorbă să-ţi mal spin-, (r); 9,0© Young 
& Restless (s/r); 9,45 Sport la minut; 10,00 
Paradise Beach (s/r); *0,30 TAXI (r); 112» 
Spitalul de urgenţă (s/r); 1220 Secrete 
de familie (s/r); 1320 Cheers (s/r); 132» 
Fotbal; 14,80 Baschet; 1520 tyeşteaptă-te 
române! (r); *620 MjVS.I1. (s/r); 162» 
Paradise Beach (s); 1720 Young & Best
less (s); *720 Sport la minut; tflyM TAXI; 
1820 Bună seara. Bucureşti; *920 Cheers 
(s); 1925 Ştirile Pro TV; 20,0» BanieHe 
Steel’s s HeartBeat (f. SUA *93); 21,45 Doar
•  vorbă să-ţi mai spun..; 922» MA&H. 
(s); 2220 Lego şl ordine (s); 2329 Poveşti 
adevărate; 0,05 Sport la minut; »2» Fot
bal. Bez. Anglia; 12» Danietle Steel’s i 
HeartBeat (f/r).

. JOI, 2 MAI

TVR 1

7,00 TVM. Tdematiaal; «20 |A prima 
ără; «20 Saaţa Barbara (s/r); 1025 Ltaabi 
Străine; 1125 Iubiri amăgitoare (s/r); 12,40 
Desene animate; 13,10 100* audiţii; 
«4,10 TVR (aşi şi TVR Clui-N.; K,40 «ta. 
diţii; 16.00 Actualităţi; *6,1» Cuvinte po
trivite; 1625 La orizont economia de pia
ţă: *725 Aventurile şerifilor galactici fÂMi 
1720 Viaţa partidelor parlamentare; 18.13 
Tragerile Loto; 1825 MUeaium; .1923 Tâ
nărul indiana Jones (s); 20,00 Actualităţi; 
2020 Nord şi Sud (s); 21,45 *53014 bmi 
22,00 Studioul economic; 2240 Interpreţi 
ai muzicii populare: Vota Biriş; 23,00 Step- 

 ̂2|45^Acturiltăţ»s «29 Pritnarul

m i i ,  \ U M

72» La prima u ri; 82» TVB Ctaj-N.; 
920 Muzică pt toţi; *0,05 Caleidoscop; 
19.49 IWMnlreş de la Miezul nopţii (r); 
11,35 D.a.; «2,03 Curcubeu; 1*25 PJS.: Te 
iubesc (s/r); 1440 Reportaj’90; 1425 Uahf 
străine; 15,55 D.a.; M2» Dragostea mea, 
dwesea mea (*}; 1729 Ceaiul de ta om 5; 
1*20 Em. ht lb. germană; 80,00 Cultura 
ia luase; 2029 Enigma (csh 2120 TVM 
Mesager; 212» Filmoteca do Aur; 2*2» 
Goya <t Spania *85> ultima parte); «3,45 
Tenis da masă, CE-finaic (set); 0,15 Jazz 
Alive Show,

PBO TV . ■-

72» Oră 7, bună'dimineaţaI; «23 Doar, 
o vorbă să-ţi mai spun~ (r); 9,00 Young 
Bestless (s/r), 9,4$ Spori la minut; 102» 
Paradise Beach (r); 102» TAXI (r)l 1120 
Danlelle Steel’s ; HeartBeat (f/r); 1225 Şti
rile Pro TV; 132» Cheers (r); 1320 Lege 
şl Ordine (s/r); 14.30 Gillette — lumea 
sportului; 1520 Beverly Hills (s/r); 1620 
M.A.S.H. (s/r); 16,30 Paradise Beach (s);
17.00 Young A Restless (s);* *720 Spori 
la minut; 18,00 TAXI; 18,30 Hună seara. 
Bucureşti; 19,00 Cheers (s); 19,25. Ştirile 
Pro TV; 20,00 Doctor Detroit (co. SUA 
’83); 21,45 Doar O vorbă să-ţi mai spun,.;
22.00 M.A.S.H. (s); 2220 Agatha Cristie 
(s); 23,30 Rătăciţi în tranziţie; 0,05 Sport 
la minut; 0,30 Robocop (s); 1,30 Doctor
Detroit (f/r).

. • VINERI, 3 MAI .

tvb i
720 ŢVME. Triematinal; 820 La prima 

oră; 9,20 Santa Barbara (S/r): 1020 Limbi 
străine; 112» MTV; 1120 Iubiri amăgi
toare (s/r); 12,40 1001 audiţii; 132» TVR 
Iaşi; 1445 TVB Ciu)-N.; 1425 Profiluri 
poloneze; 1525 Lege şi fărădelege; 1525 
Agenda consumatorului; 16,00 Actualităţi; 
16,10 Ieşirea din cerc; *620 Em. In lb. ger. 
mană; 1720 Pro Patria; 1825 Viaţa partide, 
lor parlamentarii; 1825 Alia (s); *925 Ur
genţe in agriculturi; 20,00 Actualităţi; 
8020 Tezaur folcloric; 2*20 Timpul schim
bărilor (t SUA *93); 23,05 Actualităţi:
«325 MTV. Euro Top 26; 0,25 Phyilis Di- 
uey (LSUA).

TVB» :-
72» L« prima ori; 82» TVB Iaşi; 92» 

Muica Pt toţi; 10,05 Mag.-satelit; 1120 
Da.; 1220 Ferestre spre lume; *220 TVB 
CluJ-N. şl Timişoara; *320 Limbi străine (r):

14.00 Cafeneaua literară; 15,20 Convieţu
iri; 16,15 Dragostea «nea, durerea mea (s):
17.00 Gimnastică. Câmp. Intemaţ. ale Ro
mâniei; 18,50 Hochei CM; 2020 Concertul* 
Orchestrei Naţionale Radio; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Hyperion; 22,45 Din viaţa 
romilor; 2345 Santa Barbara (s); o,00 Bu
curiile muzicii. ■-

PBO TV

720 Ora 7, bună dimineaţa!; 9.00 Young 
& Restless (s/r); 9,45 Sport Ia minut; 10,00 
Paradise Beach, (ş/r); 10f30 Doctor De- 
triat (co/r); 1225 Motor Sport Mag.; |3,0o 
Cheers (s/r); *320 Cracker (s/r); *420 Am 
latilnft si români fericiţi (r); 15,00 Rug- 
by; *620 Păcălim Beach (s); 17J» M.A.S.H. 
' D/r)f *7,30 Young A Restless (s); 18.1S Robo. 
ÎM» ţs/r): 192» Cheers ţs); «25 Ştirile 
Pro TV; 202» Dosarele X (s); 2*29 Dle 
Dă*» 2 (f. SUA *90); 2320 Aventuri In 
Casa Morţii (s); 0,05 Sport fa minut; 0,30 
Erotica (s): 120 M Greco (f. biografie F 
ÎL *66); 3,30 Baschet NBA <«b.

SAMBATA, 4 MAI 

TVR f

72» La Prima orii 825 Ba Da ( Ba Nu 1; 
«25 DfUmut opri Avonlea W; «25 Ma
tineu muzical; 1125 Pas ca pas; *245 £- 
cranul; 13,05 Pleiadv. 14,09 Actualităţi; 
*44» Tranzit 197; «45 Tetoenrictopedia; 
2029 Ariualltăţi; 8020 Culise Petitice; 
Castelul din Cărţi (!); 2225 Karaoke Show; 
2325 ActuaHtăţi; 232» Paria Neagră (s); 
025 Ui* cântec pentru fiecare; 14» Varie
tăţi totmwaţtoaale. - ■ >; . •

, TVB e

, 7,00 întâlnirea de sâmbătă; 12,60 MTV. 
Dişco Dance; 13,00 TVR Timişoara; 1320 
Est Meridian Mag.; 1525 Războiul robo.- 
ţilor (dA.); 1*2$ Dragostea mea, durerea 
mea (s); 17,05 Itinerare spirituale; 17,30 
Serata muzicală TV; 20,30 Pariaţi pe 
campion ! (cs); 2120 TVM. Mesager; 2120 
Planeta Cinema; 22,00 Trofeul „Carpaţl la 
handbal masculin : România — Danemar
ca; 2220 Santa Barbara (s); 23,15 Alfa şi 
Omega; 0,15 Colecţia Fragil.

. DUMINICA, 5 MAI 

' i TVB 4

8.00 Bună dimineaţa!; 9,00 Domino;
10,00 Arabella revine (s); 10,30 Lumină 
din lumină; 1120 Mag, sportiv; 13,30 Via
ţa satului; 1420 Actualităţi; 14,40 POşta 
TV; 1420 Videe-Mag.; 1725 A doua alfabe. 
tiza re; 17,50 Star Trefc (s); 18,45 A doua 
Românie; 19,15 Robingo (cs); 28,00 Actu
alităţi; 29,50 Inimă îndurerată (t SUA 
*86); 2225 Duminica sportivă; 2325 Ac
tualităţi; 23,40 MTV. 3 from 1; 0.40 Noe. 
turna lirică.

. \ :v  ; 'Tv b b

7.00 5x2. Mag. duminical; 13,00 MTV 
Greatest Ilits; 1420 Războiul roboţilor 
(d.a.); «20 Un zâmbet pt vârsta a treia; 
*5,05 Dragostea mea, durerea mea (s); 
152» Repriza a treia; 182» Varietăţi mu
zicale; 1920 Puterea, pasiunea (*): «»2» 
Maeştrii; 21.0» ŢVM Mesager; 2120 Oraşe 
şi civilizaţii; 222» Ritmuri muzicale; 2245 
«A puterea a doua; 232» Sania Barbara 
(s); 23,43 Trofeele modei 1995 (CFt).
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- :  CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI LUPENI

Organizează licitaţie de concesionare a trei 
trupuri de terenuri în oraşul Lupeni — Zona 
de agrement STRAJA, pentru realizarea de 
căsuţe de vacanţă, după cum urmează:

1. TRUP I, în suprafaţă de 28 000 mp,
situat în zona Cabana veche, - in vederea rea
lizării a 15 căsuţe de vacanţă şi în vederea 
punerii în legalitate cu terenul a 23 parcele 
ocupate. <

2. TRUP' II, în suprafaţă de 35 000 mp,
situat în zona întoarcere telescaun, în vede
rea realizării a 33 căsuţe de vacanţă şi în 
vederea punerii în legalitate cu terenul a 100 
parcele' ocupate. .-tam-

3. TRUP HI, în suprafaţă de 7 900 mp, 
situat în zona Stâne, în vederea realizării a 
15 căsuţe de vacanţă şi în vederea punerii in 
legalitate cu terenul a ' 18 parcele ocupate.

Concesionarea terenurilor se face pe o du
rată de 50 ani, cu o taxă minimă anuală 
de 2500 lei/mp teren. - >

Informaţii suplimentare şi consultarea 
planşelor se poate face zilnic îiţtre orele 8 — 
10, la biroul urbanism al Consiliului local al 
oraşului Lupeni.

Documentele licitaţiei se pot ridica contra 
cost,, de la Consiliul local al oraşului Lupeni, 
camera 8, începând cu data de 1 mai 1996.

Ofertele se depun până la data de 14 mai 
1996, ora 10, la sediul Consiliului local al 
oraşului Lupeni, camera nr. 8.

Garanţia de participare'la licitaţie este de 
200 000 lei.

Taxa de participare la licitaţie este de 
75 000 lei. - ^

Licitaţia va avea loc începând cu data de 
16 mai 1996, defalcat pe trupuri, astfel:

TRUP I pentru parcele libere, în ziua de 
16 mai 1996, ora 15.

TRUP I punere în legalitate a terenuri
lor ocupate, în ziua de 17 mai 1996, ora 15.

TRUP II pentru parcele libere, în ziua 
de 20 mai 1996, ora 15. ' -

TRUP II pentru punerea în legalitate a 
terenurilor ocupate, în ziua de 18 mai 1996, 
ora 10.

TRUP III pentru parcele libere, în ziua 
de 21 mai 1996, ora 15. .

TRUP HI pentru , punere în legalitate a 
terenurilor ocupate, In ziua de 22 mal 1996, 
ora 15.

I
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N O U L  M A G A Z I N

Str. Avram iancu, Bl. HI, parter
VĂ OFERĂ:

INSTALAŢIl RECEPŢIE SATELIT 
; Şl COMPONENTE

ŞI CAMA COMPLETĂ A PRODUSELOR

NEJ
*  'Televizoarecolor cu di ago nalain tre 34 o3 m.
* Televizoare a!h-negru
* Combine muzicale.
*  Radiocasetofoane stereo cu şi fără CD
* Frigidere, congelatoare şi combine frigorifice
* Maşini automate de spălat cu încărcare 

frontală şi verticală
*  Aspiratoare

TOATE ACESTE PRODUSE LE P U T fŢ I CUMPĂRA  

CU PLATA ÎN 1 2  RATE LUNARE PRIN  

OEVASAT Şl BANKCOQP, 
AVANSUL FIIND DE 30%

ACESTE PRODUSE
LE PUTEŢI GĂSI ŞI LA MAGAZINELE DIN: 

HUNEDOARA: B-dul Libertăţii, nr.2 
BRAD: Str. Republicii nr. 19 

ILATEG: P-ta Unirii nr.l, BL P 33, parter

m m mm
i BANCOREX

BANCA ROMANA DE COMKRŢ EXTERIOR S.A. 

DEVA

Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, bloc 7 
parter, organizează

f
cu strigare, conform Legii 58/91, H.G. 34/91. H.G. 
545/92 şi H.G. 758/91,- pentru vânzarea activului; 1- 
mobil compus din casă, formată din 2 corpuri, a- 
nexă şi curte, liber de sarcini, situai in municipiul 
Orăştie, Piaţa Aurel Vlaicu, nr. 3.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 132 563 000 
lei. . .

Licitaţia va avea loc în data de 15, 05. 1996, ora 
10, . Ia sediul Sucursalei BANCOREX Deva.

Dosarul de prezentare a activului şi criteriile 
specifice pentru selecţionarea participanţilor Ia Bei» 
taţie pot fi consultate zilnic între orele 8,00—15,00 
la sediul Sucursalei BANCOREX Deva.

Pentru selecţionarea participanţilor la licitaţie, 
ofertanţii vor depune la sediul Sucursalei BANCOREX 1 
Deva ipână la data de 10. 05. 1990 documentele pre
văzute de H.G. 758/1991.

Ofertanţii selecţionaţi vor depune pftnâ la data 
de 14. 05. 1996 Ia casieria BANCOREX Deva Urmă
toarele: ;:"vi: 3 ;.i: ^  : y-j

- — taxa de participare la licitaţie: 50 000 lei.
—- garanţia dc participare: 1 325 630 lei.
tn caz de neadjudecare a licitaţiei aceasla .se reia 

după 15 zile, respectiv după alte 5 zile de la cea | 
de-a doua licitaţie. -

Alte relaţii privind activul ce urmează a fi vân. 
dut se pot obţine zilnic la telefoanele: 054/226349 şi 
054/230183.

UZINA MECANICA ORA ŞTIE 

Str. N. Titulescu, nr. 60

ÎNCADREAZĂ:

■  FORJORI, categ. II—IV.
Informaţii la serv. R.UJB.M., tel. 054/ 

641040, int. 233.

V 1 j  D E
* t. . KAI ■ dfa Oriaie, 
mril.tWaăm 017400:

•  TELEVIZOARE COLOR: NS2, OWON̂ HILIPS, 
&ANTO,GOLOSTARJ3AEWOO <90j*uSrwne,te-

4 firi *>i***»»̂
•  TELEVIZOARE AL&NEGKU
•  FRIGIDERE SI OONGEUXQABE
•  ARAGAZE - Se»>Marc
•  MAŞINI DE SPĂLAT - C*&e
•  BK3QLEIE PORTOSA-18 VITEZE
•  CX>VOARE44QCHgIECtefiAr,Alh> Mm
•  GRESIE SI FAIANTÂfnodei Raliu
•  VOPSEA,CHTT SI DILUANT AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU FUI DC GĂINĂ
0  ADIE PRODUSE eloctroBicc 4  electrocamice: 

fibre nrfrT.rilPţtr t in hir .
rc fcqctê Mpgatnarr,hoikrc pe gaţpttte pe ga*,

GARANŢIE tptre 1-3 «nl 
CELE HAI MECI PRETURI !

Hunedoara aţ

IN CELE MAI AVANTAJOASE 
CONDmi DIN TARA. :
C? Avans-numai 2 5  %

f  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
I  D E V A

| f i w w t /
I

l
l

i

Organizarea unui concurs, în data de 8 maaj 
pentru ocuparea următoarelor posturii

1. Consilier juridic.
2. Inspector de specialitate In cadrul’ Ser-!

viciului Urbanism şl Amenajarea Te-j 
ritoriului. I

3. inspector de specialitate In cadrul Ser-J
viciului Administraţia Publică Locală |  
şi Protocol. I

4. Inspector de specialitate îij cadrul. Sţr-I 
viciului Buget, Contabilitate, Salari-1

i , zare. :• ŢŢ: •_ ii
ly Informaţiile privind bibliografia şi condi- Ij

Iţiile de înscriere la concurs se pot obţine de & 
ia Serv. Buget, Contabilitate, Salarizare, cam. 3 

§12 şi 17, tel. 613435, 616916 şi 616718, zilnici 
|între orele 8—14» -1

S.C. RETEZATUL S.A.
D E V A

cu sediul iu Deva, str. Depozitelor, nr. 11

ft

I
| U N Ţ
_ Vinderea prin LICITAŢIE a unor mijloaceI 
I fixe conform listei afişate la sediul societăţi*.

I

— I^v**^m^-*^*^+*^*^*'*+—♦ —+-***4***̂ +**** ..........
?■i; -r?M \

S.C. APROTERRA S A. SIMERÎA T
. . •  Informează clienţii că a deschis în ca- [
1 drul Complexului EUROVENUS din Sîntuhalmi 
[ un magazin prin carp se vând anvelope, acu-4 
! mulatoare, piese de schimb pentru autoturisme »
■ DACIA şi ARO, diverse accesorii, la preţuri j-
[accesibile. V _ f

•  Vinde din stoc, la preţuri avantajoase, *
■ __ anvelope de toate tipurile; f
< />.— acumulatoare de 55, 66, 88, 150 şi 180 ţ
AH; . • • f

| — folie de polietilenă de 10 m lăţime; J
j ''¥*■- piese de schimb auto, tractoare şl ma- ţ
j sini agricole; f
j — rulmenţi, curele trapezoidale de toate ţ 
| tipurile; r
[ — carbid, electrozi etc. f
f ............................................... ....... ................■  ' ■ ;
î SOCIETATEA COMERCIALĂ T
I „TRANSLOC" S A. DEVA {

cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr. 2 * 
înregistrată Ia Registrul Comerţului subi 

nr. J. 20/178/1991, cod fiscal R. 2112825. i 
Anunţă intenţia de majorare * tarifelor |  

I de transport şi prestaţii de servicii din mo- * 
f mentul creşterii preţurilor la carburanţi, pie- ţ 
i se, materiale, ener^e electrică etc. Beneli- [ 
[clari: persoane fizice, agenţi economici cu!
[ capital de stat şi’privat*

S.C. TRANSLOC S.A.
D E V A  •

Convoacă pe toţi salariaţii, foştii salariaţi, { 
[pensionari din cadrul societăţii pentru a par-J 
I ticipa Ia adunarea generală, tn vederea consti- i 
1 tuirii asociaţiei salariaţilor şi membrilor! 
[conducerii, conform Legii 55/i995 
[58/1991:

şi închiriază spaţii.
- De asemenea, vinde prin licitaţie 1 trac-1 
|to r cu remorcă şi 1ŢV Ia Unitatea’ Deva şi ÎS  

TV la Unitatea Petroşani. * |[
Licitaţia va avea loc astfel:

I® •  Deva — vineri; Petroşani — joi; Brad
—■ marţi; Hunedoara •— miercuri.

I .  k  caz de neadjudecare, licitaţia se repetă..
lin fiecare săptămână, în zilele de mai sus, pe 1]
|  localităţi. ■

I TaXa de participare la licitaţie este de 5 099* 
* ♦ ’ • =?

I
I
I
I
I
1
I '
I
I

kL

BANKCOOP S.A. 
FILIALA HUNEDOARA

i

i

I
VINDE LA LICITAŢIE UR MATO AR ELE-̂ f

Casă, comună Boşorod, sat Chitid, nr. 82; J 
preţ de pornire: 15 000000 Ici. e J

Casă de locuit, situată în Hunedoara, str. »' 
Alexandru Odobescu, hr. 5, compusă din 1; 
3 camere plus curte, plus grădina; preţ? 
de pornire: 30 000 000 lei. J

I

Casă de locuit, situată în Cinciş-Cerna, co
muna Teliuc, nr. 25, compusă din 3 ca
mere,, plus hcd, plus bucătărie, plus piv
niţă; preţ de pornire: 20 000006 lefc

Apartament 3 camere, plus dependinţe, în | 
suprafaţă de 43 mp, situat în Hunedoa-* 
ra, str. Intrarea Lanului, n». 4, bloc C 8,| 
ap. 13; preţ de pornire: 2 000000 lei. ■

Şi Legii [ 
*

t
— în data de 6 mai 1996, ora 7, la Deva,'

strada Depozitelor, nr. 2.
— în data de 7. mai 1996, ora 7, la Brad, *
. strada Vânătorilor, nr. 51. 1
— în data de 8 mai 1996, la Orăştie, stra

da Pricazului, nr. 7.

1
S.C. TRANSLOC S.A.

D E V A  ţ f  J
Comercializează piese auto pentru auto-l

SAVIEM şlî
(9033) |  I

* vehicule din 
I execută reparaţii auto,

gama RABA şi

I .
1 
I  
Ir
I
I .
I
1

i-
I 
I 
I
J licitaţia va avea Ioc în data de 29. IV. J

11996, Ia Judecătoria Hunedoara, biroul exe-1

Apartament 3 camere, situat în Huncdoa-| 
ra» str. Batiz, nr. 5, bloc C 6, ap. 19; preţ* 
de pornire: 2 000 000 lei. I

Apartament, str. Gcorge Enescu, nr. 4, sca f 
ra B, ap. 17, apartament cu 3 camere plus : 
dependinţe; preţ de pornire : 10 600 0061
Iei» */ • ...' / . • ;.|v:
Casă de locuit, compusă din trei ca -1 
mere, pluş hol, plus pivniţă, p lu s ?  
două ga ra j e ,  plus baie, plus bu-| 
cătărie; preţ de pornire: 20 000000 lei,f
casă situată In Hunedoara, str. Rovine,? 
nr. 4. ft

cutori judecătoreşti, ura 10.
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CUVÂNTUL LIBER
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9,8 milioane. 
71X247.

Telefon

(7840)

VANZABI —
CUMPĂRĂRI

. : •  , Vând microbuz Mer
cedes Diesel 18 locuri. 
Tel. 628601.

(7187)
i . •  Vând garsonieră, 
Deva, str. Mărăşti, bl. 80/ 
I, ap. 8.

($413)
•  Vând teren intravi

lan Archia, 400 mp. In
formaţii 627577.

(8235)
•  Vând Daeia 4300, fa* 

bricaţie 1978, preţ avan
tajos. Tel. 617976.

(8236)

•  Vând maşini de 
îngheţată. Relaţii la 
tel. 059/341626; 060/
614786.

, (8408)

•  Vindem ,câine lup, la
preţ convenabil. Telefon 
618755. (8407)

•  Vând casă, In Băcia, 
nr. 158. Informaţii la 
Nănuu Oii, nr. 112.

(8380)
•  Vând Dacia 1310 T33, 

an fabricaţie 1987. Tele
fon 223257, după ora 20.

(8402)
•  Vând casă două cor

puri, atelier mecanic 75 
mp (sau spaţiu comer
cial), garaj, grădină, tri
fazic, gaze. Deva, Horea, 
•243, tel. 218383, după ora 
16. (8401)

•  Vând tractor U 650
cu plug şi remorcă, preţ 
convenabil. Tel. 770529 : 
170674. (9098)

•  Vând Oltcit Club, sta
re bună, preţ ,3,5 mili
oane. Tei. 626391.

(8233)
•  Vând Skoda 120 

Lux, stare excepţională, cu 
piese de schimb. Tel. 
620013 sau 217296.

(8403)
•  Vând 30 ari teren a-

*ebil in localitatea Orâş- 
Ue. Informaţii în Deva, 
teL 629226. (8379)

•  Vând SRL înfiinţat 
1994 (producţie), fără ac
tivitate. Tel. 629610.

(8393)
•  Vând autoturism Tal-

bot, 1500 cmc. 1982, în
matriculat, stare bună de 
funcţionare. 2800 DM. Tel. 
620093 616952.

(8226)
•  Cumpăr apartament 2 

camere în Deva. Telefon 
712438.

(7627)
•  Vând cavou două per

soane în Simeria. Informa
ţii, zilnic, tel. 661189.

(8230)
'• Vând teren extravi

lan la şoseaua naţio
nală. între Simeria Veche 
şi Spini, 1,78 ha, 50 m 
deschidere la şosea. In
formaţii telefon 661626.

(8392)
•  Vând casă, Geoagîu, 

nr. 9. Informaţii telefon 
239/A, preţ 15 000 000, 
negociabil.

(7916)
•  Vând apartament 3

camere, plus garaj şi 
pivniţă. Orăştie, telefon 
642434, informaţii între 
orele 17—19.

(7917)
•  Vând dozator suc

. Siemens, trei capete, in-
Şformaţii telefon 651107,
" după ora 16.

(9151)
•  Vând antenă sate

lit, nouă, preţ convenabil, 
ou telecomandă. Telefon 
.738I6G

(8251)
•  Vând apartament,

magistrală, etai IT. preţ
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•  Vând urgent şi 
Convenabil SRL 1994, 
scutită de impozit. Tel. 
762154, după ora 20.

(7039)

Un pios omagiu pen
tru

gottschling
EVGHENIA
(GHINUŢA)

la împlinirea a şase luni 
de la deces — sâm
bătă, • 27 aprilie, ora 11, 
la cimitirul Bejan.

Dumnezeu s-o odih
nească în pace, ! (397897)

•  Iată că 2 ani se duce/ 
De când tot venim la 
cruce/La cruce şi la 
mormânt/ Sâ 
Domnul Sfânt/ Sufletul 
să-ţi odihnească/ Şi me
reu să te iubească /  A'şa 
cum noi te-am iubit/ Lân
gă noi cât ai tăit.

•  Vând cafe-bar Co
roana, Piaţa Dunărea, 
strada Traian Ciorogaru, 
2. telefon 728370.

(7831)
•  Vând loc casă, teren

arabil şi pădure. Telefon 
720403, între orele 17— 
20. (7847)

•  Vând BMW 318, fa
bricaţie ’ 1983, drept de 
circulaţie octombrie 96, 
genţi aluminiu. Telefon 
713344. .

(7848)
' •  Vând casă cu etaj, 

confort pentru două fa
milii, în zona Chizid. Tel.' 
718101.
. (7850)

•  Vând casă, grădină,
anexe, gaz, Săuleşti,: nr. 2, 
telefon 716313. ’

(7849)
•  Importator direct vând 

haine import Austria şi 
Germania, nesortate, preţ 
4000 lei/kg. Relaţii Sebeş, 
bdul . Lucian Blaga, nr. 
II, telefon 058/732296.

(8399)

DIVERSE

•  Asociaţia familială 
„Someşana" Orăştie a- 
nunţă înfiinţarea asocia" 
ţiei şi desfacerii măr
furilor şi produselor agri
cole.

(7918)
•  Ofer spaţiu amenajat

pentru depozit en gros, 
36 mp (cartier Oituz). Tel. 
622137. (9035)

OFERTE 
DE SERVICII

Executăm
TRANSPORT MARFA 
cu camioane închise 

de 2,5; 8 şi 14 t 
Tel: 647529 orele 8-17

•  Asociaţia de locatari 
nr. 97 caută firmă pen
tru acoperirea blocului 
40, cu tablă, telefon 
626456, după ora 16.

(397884)
•  Solicit doamnă pen

tru menaj. Scrieţi la Popa 
Gheorghe, strada Cloşca, 
nr. 6, bloc 4, se. E, ap 
61. Alba lulia.

- • (7914)
•  S.C. Crolux SRL an

gajează un muncitor me
canic auto. Informaţii la 
tel. 212100. (8237) -

•  Executăm la coman
dă diverse tipuri mobilă 
bucătărie cu furnir de 
nuc, stejar, la preţul de 
496 000 lei, biblioteci la 
preţul de 1 650 000 lei. Tel. 
618755 (8407)

•  S.G Şoldan Comp. 
SNG Deva angajează mun
citori pentru spălătorie 
auto, lângă Brutăria 
Neamţ. Deva, tel 618720.

(8406)
•  Transport marfă 1,5 

tone şi vând casă — 52 
milioane. Tel. 616366.

(8227)

COMEMORĂRI

MOISE CIOBAN
Nu-ţi vom uita nici- 

od drag ste i şi bu iă- 
tatea cu care ne-ai în
conjurat. Familia.

(8405)

•  S-au aşternut 4 
ani de tristeţe peste 
lespedea rece a mor
mântului mamei, so
ţiei, bunicii şi străbu
nicii noastre dragi

ELENA BUDA 
Bunul Dumnezeu 

să-i dea odihnă veş
nică. Parastasul de 
pomenire va avea loc 
duminică, 28 aprilie 
1996. la Biserica or
todoxă din Bozeş. Fa
milia.

(8424)

DECESE

•  Cu adâncă dure
re in suflet, soţfia 
Carmen, tatăl Augus- 
tin, socrii Rozalia şi 
Amos anunţă încetarea 

. din viaţă a, celui pial 
bun soţ, fiu şi gine
re

MICU AUGUSŢEN 
. In vârstă de 4£ ,gnl. 

înmormântarea sâm
bătă, ora 13, Gliriîţl- 
rul Eminescu. de la 
Casa Mortuară.

(397900)

•  Salariaţii .‘5.0. 
Vinaleool- Deva sunt 
alături de colega lor 
Carmen la greaua pier
dere pricinuită de 
decesul soţului'

MICU AUGUSTIN 
(GUŞTI)

.şi transmit familiei 
îndoliate sincere con” 
doleanţe.

(8429)

•  A încetat din 
viaţă, după o lungă 
şi grea suferinţă, 
farmacista pensionară

CINCORA 
HORTENSIA 

în vârstă de 82 ani, 
din Simeria. înmor
mântarea vineri, 26. 
aprilie, ora 13. O plâng 
nepoatele Eta şi Jana.

(397899)

•  Părinţii Emil şi 
Nuti anunţă cu su-: 
fletele' îndurerate 
moartea fulgerătoare a 
unicului fiu

TURCIN DAN 
FLAVIUS

în vârstă de 32 ani
înmormântarea are 

loc în ziua de 27 a- 
prilie, ora 14, în co
muna Băiţa. Nu te 
vom uita niciodată! 

.Dumnezeu să-te odih
nească în pace!

(8417)

. •  îndureraţi de
plângem moartea ful
gerătoare a dragului 
nostru nepot

TURCIN DAN 
FLAVIUS

din Băiţa. Va rămâ
ne mereu în aminti
rea noastră. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace .! Tuşa Mimi 
şi unchiul Dinjitrie.

(8427)

•  Soţia Marioara, 
fiul Romică, fiicele 
Carmen şi Gabriela, 
ginerele Mărgărint şi 
nepotul Alin deplâng 
dispariţia timpurie a 
celui care a fost un 
bun soţ, tată, socru şi 
bunic

TITI PLOTOGEA
Înmormântarea are 

loc azi, 2& aprilie 
1996 la cimitirul Be
jan — Deva. Nu te 
vom uita niciodată. 
Dumnezeu să te o- 
dihnească în pace !

(8412)

•  Gu durere în su* 
flete cooperatorii de 
la Societatea Mureşul 
SOCOM Deva regretă 
trecerea în nefiinţă a 
celui care a fost un 
bun coleg,

TITI PLOTOGEA
şi transmit pe a- 

ceastă cale sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate. Dumnezeu 
să-l ierte I

(8414)

•  Cu inimile zdro
bite de durere, soţia 
Sabina, fiul Lucian, 
fiica Ligia, ginerele 
Petre şl nepoata Lia
na anunţă trecerea în 
nefiinţă a celui care 
a fost un minunat 
soţ, tată, socru şi 
bunic

LAZAR IOSIF 
52 ani.

Înmormântarea va 
avea loc în , data de 
27 aprilie 1996, ora 
14, în Brănîşca. O- 
dihnească-se în pace!

(8425)

•  Colegii de mun
că de la E. M. Deva 
aduc un ultim oma
giu celui care a fost

LAZAR iosif
şi transmit familiei 
sincere condoleanţe.

Dumnezeu să-l odih
nească!

(8419)

•  Nu sunt cuvinte’ 
să exprimăm regre- 

şi o.»rt- <-1 pentru 
stingerea ,ir« viaţă 
atât de devreme a 
celui care a fost un 
foarte bun prieten 

LAZAR IOSIF 
Sincere condoleanţe 

h miliei *1- loliale.
Dumnezeu să-l odih

nească în pace! Fa
milia Lazăr Teodor şi 
Liliana.

(8426)

•  La prima şe
dinţă a Consiliului 
local Brănişca, un loc' 
rămâne liber, ■ locul 
celui care a fost un 
bun coleg şi prieten, 
.•vi.,-,,),* ţ ‘

LAZAR IOSIF 
îi regretăm dispa

riţia prematură. Sin
cere condoleanţe fa- 
mjliei îndoliate. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace I Consilierii 
Consiliului local Bru
ni? ca. (8426)
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UN SERVICIU CAPE RĂSPUNDE Zl SI NOAPTE 
SOLICITĂRILOR SI NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ

TARIF: 666 LEI/KM

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

Tel:222222

BANCA AGRICOLĂ S.A.
FILIALA HAŢEG

str. Bisericilor, nr. 2, telefon 770492 
Anunţă licitaţie publică pentru vânzarea 

următoarelor bunuri-*
1. Combină de recoltat furaje E 281
2. Remorcă de 3 600 1 (cisternă)
3. Tractor U 650
4. Tractor U770
5. Semănătoare păioase, 2 buc.
6. Tractor TIH
7. Remorcă tractor, 4 t.
Licitaţia va avea loc Ia sediul Filialei

Haţeg, a B.A., la data de 29 aprilie 1996, 
ora 9.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
Vinde en gros mochetă Belgia, de dife

rite culori şi dimensiuni.
Preţuri avantajoase. Tel. 218Q66.

(9037)

S.C. „MUREŞUL" S A. ŞOIMUŞ 
Vinde materiale rezultate din casări, mij

loace fixe, piatră, cărămidă, lemn de con
strucţii la preţuri negociabile.

Informaţii la telefon 625886. :

9  .Vineri, 2G aprilie 1996


