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Staţiunea Geoagiu Băi precizat vicepreşedintele I 
a găzduit. Ia hotelul SCI, dl Dan Jalbă, nu a ’ 
„Diariâ", fH.-perfoadB. \1-ţ. îafefr? fcifâârtplâtor aleasă I 
25 mai a.c„ simpozionul — „EGnitafein diversitate11 J 
naţidraf „Unitate în dp —, 'îpttocât se adresea- i 
versitate", organizat de ză diverselor culturi exis- I 
către Service Cfvil Inter- lepto iii1 ţara noastră, iar ! 

^ naţional. —**■ Grupăl Ro- ceea 're 'este comun în- I 
mânia.  ̂ .. ■ . ',Ş ' trp aceste Pilituri trebuie j

Lansarea programului descoperit şi valorificat în | 
de dezvoltare a relaţiilor interesul comunităţilor. * 
interetnice în România al Desfăşurat pe o peripa-, | 
Service Civil International dă de o săptămână, se- » 
— „Unitate în diPersita- minarul de la Geoagiu I 
te" — vizează instituirea Băi a reprezentat un mo- * 
unor -relaţii de armonie ment important şi pen- I 
între diversele comuni- tru oaspeţii din Irlanda • 

«taţi etnice din România, de Nord în cunoaşterea > 
precum şi’ între acestea realităţilor româneşti, ca- I 
şi majoritatea română. re nu de puţine ori sunt j
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CONFERINŢA DE PRESA

„Nu suntem un partid
al elitelor««

' ' Partidul Noua Românie 
a apărut de puţin timp 
pe scena politică româ- 

' nească, făcâiidu-şi simţită 
' prezenţa doar / în actuala 
campanie electorală.

Marţi, 21 mai preşedin
tele organizatei judeţene 
a partidului, dl avocat 
Traian Dumitrescu, împreu
nă cu dl Petru Iacqb, can
didatul partidului la func- 
•ţiş de • prirtTar al munici
piului Deva, i-au avut ca 
invitaţi pe reprezentanţii 
măi multor mijloace 
informare locale şi centra
li, "intr-o conferinţă de 
: >resă.
' rţfCti suntem un partid 
ai* elitelor —: spunea dl 
Dumitrescu —. clar avem 
■/li'.' rândurile noastre oa
meni de valoare, care se 
pot angaja la transforma* 
reii societăţii româneşti. 
'Preşedintele partidului este 
'profesorul universitar O- 
vtâitt Trăsnea]'. .

Gazdele . i-au informat 
pe ‘ ziarişti asupra struc
turilor partidului, progra
mului şi intenţiilor sale 
electorale . Are candidaţi 
In circă 30 ia sută din 
circumscripţiile electorale 
la funcţia de consilier şi 
îlh singur candidat la 
funcţia de primar, la Deva.

Programul pe care şi-l 
propune candidatul PNR 
la funcţia de primar este 
unul bogat şi axat pe pro
blemele stringente şi de 
perspectivă ale municipiu- 
Iili. Bogat şi divers a fost' 
şi dialogul ziariştilor cu 
domnia sa.

întrebările noastre, mai 
multe la. număr, s-au a- 
dresat atât .liderului ju-

i )a ORĂŞflE Şl DEVA

După cum ne-a infor
mat dl Ovidiu Jurca, vice
preşedintele Organizaţiei 
judeţene Hunedoara a PD, 
mâine, dl Petre • Roman, 
preşedintele Partidului De
mocrat. deputat în Parla
mentul României şi can
didat la funcţia de preşe
dinte al ţării, se va afla 
in. judeţul nostru, în cam
panie electorală. între o- 
rele 12,30—17. ’ va partici
pa la câteva nfemifestări 
organizate în municipiul 
Orăştie, unde, - la ora 16, 
va avea Ioc şi" o confe
rinţă de presă, iar la ora 
17,30 se va întâlni, la (3a- 
sa de cultură Deva, cu 
electoratul PD şi PSDR 
(USfij din'municipiu. (D.O.)

deţean-,; cât Şi candidatului.;
— De ce Noua Românie

şi nu altă denumire pen-* 
tru paAid, dle preşedinte ? 
£sie vorbă de oarecare |
nuanţă naţionalistă ? >

. Nicidecum, Suaterd, y n ? 
partid de centru dreapta, 
de orientare liberală, fă-' 
ră nici o nuanţă de naţio
nalism.

— .Dle Pejtru lacob, ejc- 
punându-vă programul, aţi 
nominalizat , mai multe i 
pârghii pe Carp intenţio
naţi să vă sprijiniţi în rea- 
Uzarea Iui. Nu aţi no mina- ? 
Uzat şi capitalul privat. 
Este acute o forţă in ora
şul unde candidaţi. Pe ă- 5 
cesta cum intenţionaţi să-l

Dialog iii „patru timpi *
Prima fază a prdgramu- prezentate trunchiat, ten-

Cu puţine zile înaintea prezentării electo
ratului la urnele de vot —. la 2 iunie 1996 —, 
am adresat unor candidaţi la funcţia de primar 
următoarele patru întrebări: ’ * :

1. Vreţi să vă prezentaţi pe scurt?

2. Şperaţi în reuşită?

3. Cu ce atuuri veţi atrage electoratul?

4. Ce părere aveţi despre adversari şi de
spre argumentele lor? ^

lui a reunit la Geoagiu denţios de diferite mij- j 
Băi participanţi -cu ex- loace de informare. „Ceea I 
perienţă în domeniul ac- ce m-a surprins în Ro- j 
tivităţilor de promovare mânia, ne-a mărturisit d^| 
a relaţiilor interetnice din Noland Stephen, * unul J 
Buzău, Deva, Cluj-Napo- dintre cef doi profesori , 
ca, Tg. Mureş, Bucureşti, irlandezi, în pofida fap- I 
Braşov şi Satu Mare, re- tului eă în afară de ro- " 
prezentând etniile ma- mâni există o muititu- I 
ghiară, germană, rusă, e- dine de comunităţi etnice, J 
vreiască, precum şi co- există şi multă înţelege- » 
munitatea majoritară ro- re şt nu apăr incidente I 
mânească, la care S-a propriu-zise, conflicte./!

|  adăugat, prezenţa :sţ doi Deşi âjn venit aici ca,|........ a- .- . - e. . - - “ ■* '

I

AZI NE RĂSPUND CANDIDAŢII :
Mă, numesc DARA* bligaţii şi pot «avea o po-

BANT IOAN, am 51 de 
ani, sunt inginer agronom, 
'ocup funcţia de şef de bi
rou la DGAIA Hunedoara- 
Deva, locuiesc în Deva Şi 
candidez la funcţia de pri-

TRIBUNA ELECTORALĂ

puneţi iii valoare, în fo- 
kisul oraşului ? .

— Facilitând acele ac
tivităţi care sunt în direc
tă legătură cu interesele 
populaţiei Oraşului. Pe mi
ne mă doare că lucrările 
începute la stadion stag
nează, de mulţi ani, din 
lipsă de fonduri; că . zona , 
de agrement Bejan nu este 
ce se prevedea a fi, tot 
din lipsa fondurilor. Cred 
că ajutând iniţiativa par
ticulară să "se dezvolte, voi 
putea pretinde să se facă 
ceva pentru oraş şi altfel 
decât prin sistemul impo
zitelor .şi taxelor.

"* ION CIOC LEI

mar al municipiului reşe
dinţă de judeţ din partea 
Partidului Democrat Agrar 
din România:
- 2. Mult timp am ezitat 

să-mi depun candidatura;" 
meditând In principiul, o- 
limpiadelor şcolare, potri
vit căruia „totul e să par
ticipi". Iar dapă m-am ho
tărât, spCr să intru în tu
rul al îl-lea şi să câştig.

3. îrtsăşi propunerea Fi
lialei judeţene a PDAR 
Hunedoara-Deva este un 
atu pentru mine. deoare
ce este un partid de cen
tru, cu o politică echili
brată şi fără obligaţii de 
vreun fel faţă de cinâva. 
Deci. eu sunt liber de o-

ziţie principială, obiectivă, 
faţă de price situaţie sau 
problemă apărută. Cred că 
propunerea a vizat cali
tăţile 'fhele de organizator 
şi conducător, - experienţa 
ddbândiţu . în relaţiile cu 
oăHîîbtii; indiferent de 
funcţia sau de poziţia lor 
socială. Şi mm am, zte eu, 
capacitatea de a-i asculta 
pe ceilalţi şi de a prelua 
de Ia ei ceea ce* este bun. 
Ajungând' unde mi-ara pro
pus şi gândind la. struc
tura consiliului local, al
cătuit , din . reprezentanţi 
ai mâi multor partide, 
sper să-i pot uni într-o ■ 
adevărată echipă, care 
să acţioneze fără im
pulsul formaţiunilor poli
tice pe care le reprezin
tă, încât să-i acordăm De 
vei respectul, şi înţelege
rea pe care le merită.

4.. Nu am avut întâlniri 
cu ceilalţi candidaţi,, deci 
nu-i cunosc prea bine şi 
nu le ştiu nici programe-

DUMITRl’ GIIEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

specialişti cu experienţă profesor, ani găsit multe » 
pract|că în domeniu] co- lucruri interesante pe ca- | 
miinîcării şi reconcilierii re le vom folosi şi noi;*

I întercomunilare din Ir- acasă. Cu toate că exis- I 
landa cje Nord — Karen tă multe etnii, oamenii . 
Lysaht şi Stephen No- pot trăi în pace şi în- 4 
land, de la International ţelegere, însă de nenu- *

, Voluntary Service. mârate ori politicienii •
Programul „Unitate în extremişti încearcă - Să I 

* diversitate" este finan- creeze artificial conflicte J 
ţat de către Fundaţia re- acolo de fapt unde ase- J 

* gelul Baudouin, Fundaţia menea lucruri nu există, I 
I SorSş pentru • o socipta- făcând din acestea ,;a- . 
î te deschisă şi Fundaţia tutiri personale", , #1
I ’ britanică Chârty Know Seminarul s-a cafaete- '
* How şi se va derula pe rizat şi printr*: 'dorinţă |
) parcursul întregului an, acută. a participanţilor de > 

cuprinzând înţre altele a crţa o societate care |  
j o tabăfă multiculturală are respect pentru drep- ,
I pentru adolescenţi, din turile omului, pentru ţ 
'  diverse comunităţi, pre- drepturile ' minorităţii, J 
Ş cum şi o vizită de stil- pentru egalitate între oa- t 
- diu în Irlanda de Nord meni — a mai precizat I 
| la organizaţii' active î»* oaspetele din r Irlanda de .
* domeniul reconcilierii in- Nord I
I tercrimuniUme. //;;./■■■/■■<'/ ■./■//■/ v*:
* ■ Tema programului, ne-a CORNEL POENAR |

2t, 25, 26 m<'ii
I dolar SLA 
1 marcă germană 

100 yeni japonezi 
1 liră sterlină *
1 franc elcveţian 
1 franc francez 

•  100 lire italiene - *.
C u rs u r i de re fe r in ţa  a le  n ă u c ii N a ţio n a le  

a R o m ân ie i.
. ,. . . . .VrtVZ.V.W.V.VZZ.-.VZtWW.V.SVZZ

— 2946 lei:
— ten iei;
— 2752 leii
— 4449 lei i
— 2323 iei ;
— 564 lei.
-t. .189 tei;

dnii Virgil Anastasiu — MUNICIPIULUI DEVA. 
vicepreşedinte al Bursei Se face apel către retă- 
de Valori si Daft Bunea ţenii municipiului Qeva ca- 
— director, de operaţiuni re domiciliază pe străzi
la SITA FIN ANCE'SA a câr0r denumire s'a 
(D.G.)•  „BURSA DE VALORI

PIAŢA DE CAPITAL". , # CONCURS DE MA- 
Incepand de mame, 2a TEMATICA INTERJUDE-
mai, şi 
29 mai,

pana miercuri, 
în Staţiunea ŢEAN. Elevi ai claselor 

a Xl-a din judeţele Arad,

schimbat, să se prezinte 
la sediul poliţiei din str./ 
Octavian Goga — BiroiU 
evidenţa populaţiei — cu 
buletinul de identitate şi 
certificatele de stare ci-

ŞT fa Călău Se lucrează Ta repflrârea- străzilor.
FofoT LATA

Geoagiu-Băi, la Gomple- Garas-Severin, Hunedoa-’ viIă- în ^derea înscrierii 
xul Turistic „Borza" Im- ra / Tjmiş yor partlci. menţiunii privind schim-
pex SNG, -se va desfăşura pa sâmbătă, 25 mai a.c, barea deîîîlmirlJ s!ra' 
un curs de pregătire la concursul de materna- , . aQ :
pentru agenţi de valori tică „Renăscensses*', Ce tor ,d|^e " J  1 ^
mobiliare cu tema: „Bur- va avea loc la Timişoara. cenJltate este necesara 
sa de valori — piaţă de La ediţia de anul trecut, 'f ‘ntru preîntâmpinarea 
capital". Organizat sub locul I (şi o importantă ^  Lctlfle dl vofârf 
egida Camerei de Comerţ suma de bani). a fost 
şi Industrie, a României -câştigat de Ciprian Ti- 
şi a SVM-SITA FINAN- cula, elev ‘ al Liceului 
SE SA Bucureşti, cursul „Decebal" din Deva. (G.B.) 
va fi susţinut de specia
lişti în domeniu, precum DE LA POLIŢIA’ ':fT'!::;V '

V A m w W .V .V .V .V .V ,‘.V.V.'. ,W W ,W AW ZW /.W W A'.V/AVW ,V/.V//.
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. Asistăm eu detaşare aşa da rezultate în cam' 
cum agitaţia şi febra e- pania electoral», 
lectorală cresc pe măsură Dâr să privit» ş i să 
ce te apropie vara cu vedem ce se  întâmplă 
căldura ei toridă şi data şi dincolo de aspectele 
alegerilor locale. Fiecare .relatate. N-am sesizat că 
candidat încearcă prin fel dintre avalanşa de cân- 
şi fel de mijloace, ane- didaţi sâ fie  dispuşi unii 

l le chiar perfide, să a- să bată străzile pline cu 
1 tragă cât mai multe vo- grOpi ale oraşelor, să gă-
1 turf, să-şi strivească ad- sească soluţii de astupa-

versârii şi să câştige, cel re tor, să viziteze Câr- 
ţ  puţin pentru momentul tierele mărginaşe, unde 
7, decisiv, Ipcrederea mase- trăiesc majoritatea oame-: 
V, lor, adică a  electoratului, nilor cu adevărate pro- 
A In acest context, ve- bleme nerezolvate sau să
ţ  V den», cum bătălia .pentru se deplaseze la  locurile

£

NOI*E*RECURI M E  AirrOTURiSMelOCt 
D A C I A

Zvonul precum că auto
turismele Dacia se vor 
scumpi din nou din luna 
mai s-a adeverit. începând 
de sâmbătă, 18 mai, noile, 
preţuri cu amănuntul ale 
autoturismelor Dacia sunt 
următoarele i Dacia 1310 
Berlină S — 11015 700 de 
lei, Dacia 1310 Berlină L 
— l l  622 700 de lei. Dacia 

1319 Berlină T — 11 365 500 
de lei, Dacia Breafe CS 
— 11 761000, -Dacia Ertak- 
CL — 11790 400 de lei» 
Dacia 1304 Break CF — 
12140 206 de lei, Dacia 

1304 Pick-up w.. 12 363 306 
de lei, .Dacia 1309 Fjick-up 
T — l30ift«30 de lei, Da
cia 13<H Kfbft CAB ® — -lei. «C.P>

17993 600 de fel, Dacia 1304 
Drop Side W — 12 845 800 
d e le*. Dacia, 13*7 *  —  
13131800 de tei, Daeia 130* 
FP 12015 400- de iei, Da- 

. «ia LfBerta S  — 11 *89100. 
de lei. Dacia Libert» I»
— 11 816400 de lei. Dacia 
Liberta ’S — 12 151 IM de 
lei, Dacia autosanitară CL
— 11346506 de lei. - 

CWd mal mart preţuri
le-a Înregistrat Insă Dada 

Nova £, al cărei pr^f a  
crw eoed e la 127376»» de ■ 
lei, la 15 053 000.de lei,

- pteeoae *k D eda M e«a ̂ -d a 
la 12 817 700 de {ei, ve- ■ 
chiul preţ, la 1#|S7600 de-

îi jrtro
V (Urmare dto fag. 1>

- ...I ~'V

le mai concret. Sunt con
vins insă c& şl ei sunt 
oameni cu bune intenţii, 
că Vi» cu pţagrame bo
gate şt interesante pentru 
mal binele mnmcipioiui 
Deva şl al oamenflor care 
trăiesc aici. Depinde Sn»i 
cum vor şti sâ le mate
rializeze. Şi ca să mai

S| t  op gând a l fheu este J 
Cine va câştiga va pier- j 
de, iii sensul că va- ajun-- 

ge o permanenţă sub lupa! 
opiniei, publice, care-i ju*j 
decă întotdeauna cu as
prime pe cei de sus. Chiar' 
şi dacă aş pierde, vreau j 
să câştig şi să-mi pun In 
aplicare sloganul: „Să fa-; 
cern împreună din Deva j 
un’ oraş cu adevărat euro*! 
pean”. <

I  • •  » •

aglomerate, respectiv prin câmp, să vadă cu ce greu- \

\
---------------------------------- ----------------------------------------v

t
REFLECŢ II ELECTORALE Ş I  N t î  N U M A I

i■ ■■ ; ■ '■ , ■ j
pieţe, prin parcuri, pe tăţi se confruntă produ- \ 
la unele firme, unde Oa- cătorii, să constate ce se ţ 
menii sunt dispuşi s-o poate face in vederea ob-1 
lase mai moale eu iu- ţinerii, belşţţgtdui da pro- 1 
vrui şi să asiste la un duse mult aşteptate pe 
„miting1* electoral. tarabele pieţelor şt în

O asemenea tactică, magazine, pe mese şi în 
consideră fiecare este case.
mai productivă, oamenii Desigur că este uşor 
*imţindu-i pe viitorii a- să promiţi acum că va 
Ieşi mai aproape de ei, curge lapte ş i  n ţtefppe  
«dialogând d irect. despre toate drumurile^ că pâinea 

# ^promisiuni, gânduri, i»e- şi carnea nu se vor mai 
«voi şi cerinţe^ important scumpi (asta' numai până 
Ieste —; sdcoţesc candi- la viitorul val de majo- 
dăţâ‘ şfi tmdă a l ^ -  rări —- mn-b că pnetec-;. 
torid' că cineva le poar- ţia socială va; fi totală, V 
tă db grijă, a  ascultă şi, fiecărui cetăţean-alegător ' 
de ce m», le vor veni îrv-asigurându-i-se toate drep- 1 
ajutor la .necazuri. Pe ci- turile posibile la oşle \ 
ne- oare îl doare acum mai înâlte standarde' în ; 
gura să spună că va ura- materie. Ca. se -vor im- i 
ple piaţa cu d e  toate, că ‘plini sau nu dezideratele 1 
vor fi mormane de mâr- respective', asta mai. fiu- \ 
furi şi de alimente pe ţin contează^ rînbr-o ba^- .

, aîesej. multe venite din panie electorală în , care 
producţie, indigenă sau din scopul scuză mijloacele, ţ 
import, foarte ieftine, pe Dar mai înţelept este, i 
gustul şi punga fiecărui cred, că dacă nu-i putem i 
cumpărător. Aşa ajung a- ajuta cu nimic pe- oameni, V 
legătorii să li se împuie cel puţin să nu-i mai ţ 
capul: cu vrute şi nevru- amăgim şi să nuri aba- i 
te, sft li se aducă feti- -tem" .de la activităţile, şi 7 
eirea cu carul şi să li interesele lor cotidiene. 1 
se bage: cu forţa in ca-  ̂* V ; X,, y
se. Aşa da preocupare,- NICOLAE TtR © 0B~ ţ

Mişcarea de Integrare 
Spirituală în A b s 'o lu  t 
(MJ-S.A.) face un apel că
tre toţi cei care vor şi 
pot, curaţi în cuget şi-n 
simţire, sâ se unească ţn- 
tr-o acţiune comună peH- 
tru redeşteptarea Sufletu- 

. lui Naţional \
Această acţiune se va 

desfăşura duminică, 2» mai. 
a.c., între orele 15,40— 
16,50, ia Sarmizegetusa 
Regia, în Munţii Orăştiei. 
Se va urmări o punere la' 
unison cu cele mai pro 
funde şi spirituale aspecte 
ale Sufletului Naţional Ro
mânesc. *

Redinamizarea focarului

spiritual -care există de 
milenii în incinta sa d ă  
de Iâ Sarmizegetusa va de
clanşa, prin simpatie, reat» 
tivarca şl a altor focate 

, spirituale de pe teritorii!, 
ţârii şi va trezi puternide I 
ecouri în sufletele roml- 
nitor de pretutindeni.

•• •• ’ '■ .. • 
Societatea db Yoga 

Şi Parapsihologic din 
ROMÂNIA (""

NOTA REDACŢIEI: pre
zentul material corectează 
datele greşite din infor
maţia publicată miercuri, 
23 mai a.c.,. având ca sur
să AM PRESS Bucureşti

Duminică: vremea va 
fi instabilă,, cu cerul tem
porar noros. Pe alocuri,

.măi' ales ih Crişana, se
TIMPUL PROBABIL vor semnala aveme' de

PENTRU INTERVALUL ploaie ' însoţite de. frec-
. .  vente descărcări electrice 

Vmeri şi sâmbăta : şj posibil grindină Vânt 
vreiţiea va fi frumoasa . , ~ . ^ '
si se va încălzi treptat. *n general moderat. Tem-
Cerdl va i i  mai mult Se- W im e  : * ~ î4 •
nin. Vânt în general slab. f ^ de ? ’ “ T O ţ l  2? -  

Temperaturî minime: I I -  26 grade^ ’ “  Blhbf ’ « f  
16 grade C, m axime: m rest 2Ẑ  - grade C- 
26—31 grade C. (Maler IldikS).

. 1. Sunt RADU PETRU 
’ PĂUN ' JURA,, am .47 de 
- gini, steft absolvent > âl în- 
»4tonului de Minc petro, 
şani 'şi al - l ’acultăţii de 

.Drept din Btteărăşb.1 Până 
îri .anul 1990 am lucrat ca 
jurist..şi «msRieîr.ilttidiei 
ia# dHn W90- su n t' primar 
al oraşului Simeria. Can
didez pentru un nb» » i » ,  
dat, ca independent, sus
ţinut de şase formaţiuni 
politice.

2. Ghlar «ftcâ \a  părea 
Că bravez pwţjn, de data 
aceasta sune sigur de re
uşită.
. 3. Altoirile mele princi. 

pate sunt date de faptul 
eâ ştiu foarte bine proble
mele oraşului, cunosc so
luţiile şi modalităţile de

*~*1tm**.~. — A

rezolvare a  lot: Am capa. 
citatea necesară pentru re-; 
apivareţ» acestora, In «are 

, se. adaugă şl rezultatele »n. 
teridare, evidente pattru 
tocttaf lmnea, precum şi ca
litatea deosebită a persoa-, 
aetes eare mă susţin. ' 

4» Unii dintre cemraean-; 
didaţi sunt persoane sti

mabilei, dar fără anvergtK 
ră necesară funcţiei la ca -' 
re râvnesc. CamUdatur» al- r 
tora este, pur şi simplă o 
sfidare la adresă cemciţ»- 
dinilor noştri Despre a»-j 
gumentele lor, ce pdt să! 
spart : promlsitmi ed peste 
to t Sunt sigur însâ că Ia 
Slmeria m  $e potde ajun- ţ 
g ţ  pWinar eu peveştj dei 
adormit copiii.

CORN BL rOENAR j

ş i

Di C. Eugen, pensionar, ' 
aflat acum fa  staţiunea 
Geoagiu-Băr, pentru odih
nă ş i tratament, are o ne
mulţumire intru totul în
temeiată, Chiar dacă do
reşte să aibă parte de li
nişte deplină şi să se de
conecteze, lăsând pe un 
plan secundar, pentru o 
vreme, orice sursă de in
formare, din când în când . 
simte nevoia • să comunice 
CU cei rămaşi acasă. Aşa 
se face că, periodic,. este 
nevoit să apeleze la ser
viciul telefoanelor. îmi 
spunea că nu totdeauna!
are insă şi. succes, când
merge la unul din cele 
patru posturi telefonice 
publice, instalate la poş

ta din localitate. D« ce j 
se întâmplă aşa 7 Pentru I 
că, in final, cum i-a spus \ 
un meseriaş, venit sâ res- 
tabilească legăturii* care 
se întrerup destul de des, 
în timptil convorbirii, când | 
te aştepţi mai puţin, te- 1 
lefoanele instalate (nu nu- i 
mai aici) au aceeaşi soar- ! 
tă, adică sunt vechi ş» de- j 
Secte — cum i-a spus bk> j 
seriaşul.

Poate în cadrul vastu
lui proces de modernizare 
ce a cuprins ROMTEL& 
COM-ul se va remedia cât 
mâi repede şi definitiv a- 
pesţ neajuniş, ce Creează dtt- 
reri de cap chiar şi celor 
aflaţi la odihnă şi trata- i 
ment. (N.T.).

V.W/W.V<VWAVWWA
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St SUMiTRU C-H£0NEA, îsjudint» ţtsdadar ştii 
St ItStRIU iSiftâlt, «Htpuştâinl» <f#d<stteî ştr sij.i 
St SaSI.N ttR6U, MiNU SOOiA, NK0U1 TÎ8W9. sw in  

Adrpsa t-iaditi: 2700 -  D«ta, st- 1 St-;*w9r!*; »' 
35, îudfl’sl Hunedoara, Tdtluans: 2i 1275; 212:57, "1124Î: 
625904 (coî<K‘Mra), fax: 218061.
O Jaîrîaga ţasputiltr» jitnlru ţenfîntitttl articaialar t şaarti
aiiîSf':' «««)««•
o Kedsijic nu ««s morf- îrtssdti»
iHssnnattsla irtatiM ziandat din şrop-la Mflstîv» a «a!afcnr»t»dlar. 
O Wanwttrisei» p̂ubsicot» sau au; au sa iKiaa'aia asîJ-Oa-

Ţipatul executa! la S.C. „PaiuSaua" >.A. D»u«

_ _______ ie  fcicru cu pubJipul: zilnic, de
luni până vineri. Intre orele 8—18, la sediul 
redacţiei şi l e  telelenul 211275, . '

BUCUREŞTI, SECTOR'
B-DUL MAGHERU NR 1-3, ETAJ"
TEL 01/615.68.27 FAX 01/615.68.2V

Singurul efebibuitor ZANOTTI, distrftjuitor of firmelor Refrigeration, A m eg, M x jx .O la fc ţ

—Ş Agregate frigorifice cgmerciate si industriale pentru echiparea camerelor, depozitelor.
“ \ autoizoterpielorsi cenţrafetertrigorfficesi pentru racirea agenţilor intermediari  ̂ ;

Camere frigorifice din panouri demontabile pentru vz comercial si industrial ■ '
intr-o gama targa de~ dtmetrsfuni, constractîi Integrata din panouri termoizolante

^^Mtrina frigorifice orizontale si verticale, dulapuri si lazLfrigorifice, mobilier pentru
supermarket-uri si magazine de dripe dimensiune si profil, t&âte intr~o gama variata <ie modele ii

-Se asigura montajul; proba şi a s is te n ţa T R A H $ ftV A N fA  Tei;.064/15.66 t7  
tehnica pe perioada d i garant* de 12 luni Fjfiate MOLDOVA r Tei 036/46.99.12
-Se oferă piese de schimb si am tm a  00BROGEA' Tel‘ 041/61:20 76
tehnica pentru perioada d ţ poşt^ţanţie . . /  >; , 69 28 0 7

: ■■■ **!. *'V' •: K'vw&y'-' ■

U L A  S T A N D U R I L E  0 S 8

Anul VIII ^ T l6 4 1
rnmmmm. llh ert,



'ANGAJAM

AGENŢI COMERCIALI

dinamici, cu iniţiativă,'iNârstă 
tnaximă 35 ani, preferabil au
toturism,

'Oferim posibilităţi nelimi
tata de câştig: salariu +  comi
sion 4- alte cheltuieli.

Pentru -.informaţii sunaţi la 
tel. 219167, zilnic între mele 
12—16, (9587)

Ocolul

Două containere şi mul
te reziduuri depuse în 
p m  Jor erau, în armă 
ca eâteya zile. Intre Uo- 
curtle 16 şi 36, de pe stra
da Scărişoara, din Deva. 
Iţe Întrebam atunci de ce 
unii se complac să tră
iască cu gunoiul Ia feres
tre şi nu găseam o 
explicaţie plauzibilă -Uite. 
rtor, stând de vorbă cu 
factori de răspundere 
din acest sector de sethKL 
ta*e, problemele au fost 
elucidate.

laţâ ce ne-ş spus th  
vw no uowtaa, preşe* 
(jBntete Asociaţiei de «lo
catori nr. 25, oca « a i  
mare «Un -Deva, după 
cum spunea dânsul, In

Aceeaşi părere o îm
părtăşea şi dna Carmen 
Pricep, administrator la 
aceeaşi asociaţie.

■Cum era firesc, J-am 
abordat pe ®  . Viorel 
Sctaaararezer, şei . secţie 
prestări servicii în ca
drul RAGCL Seva. ca
re ne-a prezentat . docu-

\  i-v H*r+n'y>" v  •*!*;

Tinerii în p rocesu l de conso lidare  a  dem ocraţiei
La Deva re avut loc pri

ma conferinţă de presă a 
Comitetului „Vot W*. Grup 
de acţiune civică, «are îşi 
propune să conştientizeze 
tinerii de necesitatea vo- 
tt*ul al sări raobfiizeze în 
vederea « a lier ilo r  ■ locale 

. din acest an ;
Din cele spuse de Tori- 

np Bocănipiu. Mircea Mun
tean şi Constantin Bh#ga 
— reprezentanţi în muni
cipiul DeVsa ai'acestui or
ganism —, aţa reţinut d  
acţiunile ţrdţiăte sunt iro
dul colaborării dintre co
mitet şi Institutul RepublL 
can''internaţional, o orga
nizaţie americană nonpro- 
fit, oa sediul in. Washin
gton, ai cărui domeniu de 
activitate îl constituie pro
gramele de democratizare.

Scopul Comitetului deci 
şi al punctului de lucru de 
la Deva (unul din cele şap
te cane au fost alese din 
ă< cm câte s-a pornit io 
nivel naţional), este acela 
de a-i determina pe tine
rii cu drept de vot să par
ticipe ta procesul electoral 
din Ruamnia, nu de #-i îm
pinge « r e  un naurnk par
tid.

Prin acţiunile specifice 
organizate (discoteci, pro
pagandă vizuală) se speră 
pe influenţare^*' a 2—3000 
de ţineri penttu a parti
cipa la vot, m al «fes că 
din sondaje a reieşit fap- 

«â, î» actoşln caanpa-: 
ide electorală, participarea 
tinerilor ar fi mâl slaba.

ca ia precedenta, «eea pe ar 
fi un.lucru graV. -  ■

"în Câdftll coriferînţeî de 
presă s-a mai arătat' că 
Institutul Republican Inter, 
naţional are reprezentanţi 
3n. 36 de ţări, in unele ob
ţinând rezultate deosebi
te. S-a exemplificat oraşul 
Sofia, unde tinerii aU par

ticipat Ja vat în jpmporţie 
de 96 la sută. S-a apreciat 
apoi faptul că prezenţa ti
nerilor Ia procesul electoral, 
va gv©a un rol esenţial în 
menţinerea şi consolidarea 
democraţiei în ţara noas
tră.

VALENTIN NEAGU

Aspect din cadrul Con-ferinţei de presă a Comitetului „Vot *96"

na «a într-un an acest 
container să fie ridicat 
numai de 6 cri, deci o 
dată la  2 ]m i. Desigur, 
spunea dumnealui, © ata
re situaţie este de necon. 
ceput, având in vedere 
că ti» container »e poa
te umple uneori fa câte
va ore. ,/Singura soluţie

mi.
blocurile menţionate: 
„Lipsa interesului pentru 
curăţenie ţine, in primul 
rând, de educaţie. A  P *  
dai© conştiinţe de ia  o 
anumită vârstă este «MU 
mal «reu şi tnteeri im- 
paarbil dusă şcoala f i  fe- 
nttlia nrea reuşit să facă 
acest facru la timpul pe. 
trivit. In ceea ce priveş
te «AGCL. pre stările 'Mi
la trebuie să f i e ; 
şi sigure, pe

mentat situaţia privind 
ridicarea gunoiului de pe 
platformele din munici
piu. potrivit calculelor 
făcute,

contractelor încheiate eu

. sem eni

beneîiciarii, un container
având 4 ,mc.'

Luând ca exemplu 
strada Minerva, unde 
sunt 23 de persoane pap- 

, tractante, reies 512' lei} 
parspană/an, la ora ac
tuală, ceea ce ar Insera»

, pentru o curăţenie per
manentă constă in revi
zuirea contractelor cu 
beneficiarii noştri. Deja 
ain lucrai 3a noile pre
ţuri care vor intra io 
vigoare, stranele de până 
acum turnând să crească 
ctf 16 la sută. Practic, a- 
ceastă majorare este ne
semnificativă, fiind doar 
d© 31.24 de ţel, echiva
lând ia  finaţidiîpS toate 
călduţele cu * 124 lej/per. 
soanai/ati*, şpanea dânstfl. 

Ca întrebarea «'noastră

dacă pe strada' Minerva 
n-ar f i  necesar încă un 
container pentru schimb, 
dl V. Şchm®ranzer a răs
puns că aceasta ar pre
supune o ridicare şi mai 
rară a gunoiului, ta ac
tualele: preţuri prevăzute 
10 contract. *In funcţie 
de sppulările din con
tract, gunoiul poate fi 
ridică* chiar la câteva 
sale, bineînţeles cu un 
cost mai ridicat", încheia 
dânsul ideea.

La q altă Întrebare, Ş» 
anume „de ce nu se rj» 
dică gunoiul şi de pe 
lângă containere", dum
nealui a făcut iarăşi re
ferire la contractele în
cheiate cu beneficiarii, 
spunând că n.au această 
Obligaţie, eansiderându- 
se a depăşire a cantităţi
lor stipulate In contrai*, 
ia preţurile actuale.

Dar să încheiem In
tr-o notă optimistă, . de- 
qarece dl V.firtllBaran- 
zjer a promis că, înce
pând chiar, d ea  tioua *1, 
v» acţiona cu toate for
ţele din subordhţeg; mo- 
bilizându-le pefttftf W®-;- 
turarea gunoiului, ceea 
c« a Şi făcut în Micro Î5. 

' în Daoia fhndordine pe 
tunde-am fost.

v a l e n t in  b r e t o t e a n

'• v t

|  ; FJLLALA SILVICA DEVA

I ♦  SCOATE LA UCITAŢIE MASA LEMNOAS 
I PICIOR

Î , Licitaţia este deschisă şi va avea loc în ziua de 
36 mai 1996, ora JijOt. la sediul Ocoluhlî Silvic 
|  str. Libertăţii nr. 1, oraş Petriia, .

< JVfasa lemnoasă scoasă la licitaţia este de la 
Silvic Petriia. '
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ÎN BIVIZJA A

Jiul Petroşani -  Foresta
fl-0)

In-faţa  a circa SAftQO fortâbil de 8 puncte fa-1  
spectatori ce s-au bucurat. ■ ţă de Foresta şi m ecillll 
de intrare gratuită Jiul de mâine, la FC B£icovi-| 
Petroşani a tPecut cu 0a, Va fi o simplă formâ-1 
brio ren examen dificil mate: JIUL PETROŞANII 
W â,cheie“ eu F©* ^  PROMOVAT PE PKI-I
resta Fălticeni, din penul- m a  SCENĂ FOTBALIS ■a  Si iKr, “ » ° S |
dows, învingând' cu ko- ^ “ţ S S t w f lS l
rui «de 1—« puternica trenor lor U Jucatoillor;|
formaţie oaspete, prin go- care aU readus bucuria fa;“ 
lui realizat în mip. 72 rândurtle stporteril©^. 
de Baicu. reuşind • S* populeze din

înaintea-ultimei etape, nou frumosul stadioe diz» 
Jiul are un avans con- Petroşani, |

UNJRELA DEJ —  COR V IN U L HUNEDO ARA I
- 3 — 2 *

IN DIVIZIA B

,în «tapa intermediarâ 
de miercuri (penultima 
din acest campionat), fot
baliştii de la Vega Deva 
au învins cu 3—0 pe Mi
nerul Certe j. Golurile au, 
fost marcate de Tănasă

I 
I 
II  l i

Duminică, Vega Deval 
se deplasează la Min. Mă. J 
tăsari, iar Min. Gertej pri-l 
meşte replica echipei ■  
ICIM Braşov. J
gazdele în min, 34 când* 
Ritter centrează de p e l

ÎN PRIMUL MECI DE BARAJ

cu parchetele cc se scot la licitare.
|  sulta la Ocolul «Silvic Petriia

m ** Agenţii ococ»micl earo au debltc neaebitate nu 
JTi acceptaţi ia licităţie.

Scorul înregistrat la 
sfârşitul meciului de ba
raj de la Timişoara creea
ză impresia pentru cei 
care n-au văzut partida 
că din prima repriză gaz-' 
dete s-au impus, eă au 
avut oarecum jocul Sa 
discreţia lor. Nu a fost 
aşa. partida © fost echi
libraţii Deşi gazdele în
cep în forţă şi chiar In 
min. 2 Bulimar vede car
tonaşul -,galten,-:âfeâ»: la  
min. 12 Ritter işi face a- 
pariţia in faţa porţii Iui 
Dumitrescu. în acest răs
timp după. a-cnea. cei 
care au atacat mai mult 
au fost oaspeţii şi în min 
iS Zaaeş reia de puţin 
.peste litsa  transversală, 
jientru ©a up sntout mai; 
târziu Bulimar şa trimi
tă o ghiulea peste bară 
in  «tm.5 22 DUraltPea^a: 
«Hecutâ « lovtotoB Ufcetrfi 
de pe părtea dreaptă (la- 
teraî) portarul respinge 
cu,' greu' «de ■ la ‘ râdăcina • 
barei, pentru ca tot el să 
mai execute o lovi-' 
tură libejrâ, de la 2P- 
metri; pe lângă poar- 
îă. , A venit ren....mi
nut (32) care putea să 
dea cu t°tul altă întor
sătură meciului:
(care a făcut_ proba v<i- 
iorii sale în această par-, 
tidă) face o cursă pe 
dreaptă, trece ca fulge
r i  printre' apărătorii ad- 
ve'rşi şi portarul . vrea .«&4 
iasă -în întâmpinare şi 
„centraiul" Daciei ifage 
în cojţul Iţtng, mingea „se 
îndreaptă . spre poartă. 
Cfurâ ezitâ\ să sprintezg 
pentru a împinge ’ mal 
pepode. baiopyi. tp plasă 
şi, «a din" pământ, repa
re .Buliman, care scoate 
dg p e liniă porţii. Şi ceea 
ce n-au reuşit oaspeţii In 
câteva ocazii clare, o lac 

16, Popa ’35 şi. Ră- 
77.

stânga şi Mureşa 11, liber |
in 6 m, înscrie cu «âpttl « 
1—•. Şi în min. 44 "
tei, In careu, în loc
degajeze, ecmduee fealo-l 
nul pe care încearcă sâ-1 * 
„fure" Ritter, uşor agâ-fl 
ţat de apărătertll oaspete* 
şi arbitrul decide 11 «bl 
tovttură-execntată de Vo-* 
losciuc: 2—0. I

Penteu scurt timp pau- * 
Za a fost de bun augur I 
oaspeţilor, Eşanu in min * 
50 „croşetează" .In careţii 
adversaraiui şi este faul- J 
tăt de Sorescu, iar lovi-I 
tura de la U ra  esteJ 
transformată de . Dumi I 
treasă: 2—1. După numai *
5 mkrute, la © excelentă ! 
centrare de pe stânga. ■  
Zalorair $4 înalţă şi îşt I 
plasează lovitura cu ca- * 
pul in plasa porţii: 2—2! 
Bucuria nu «ce marginii 
în rândul 'Ininaoase i 
terii din <3r&pierei 
araaţete renasc; şf 
ne aşteptam cp oaspeţii ?
să apese pe acceleraţie. »

«el cedează îhlţi'âfîVa gâz-1  
delor, care, prin demafrt i  
câri rapide în atac, ,wt I 
incepuţ .s.ă-şi creeze oca- S 
zii de gol, la câteva s-a | 

■opus cu dârzenie bravul Z 
portar Dumitrescu, dar I 
gazdele pfofită de câm- „ 
pul iarg de acţiune lă- I > 
sat CU Uşurinţă, de apS- > 
rători şi înscriu de 3 ori I 
prin ‘ Ritter ’60 şl *82 şi j 
E. Kovâcs *00. I

Â arbitrat «foarte „«bine |  
1̂  centra Sorin Gorpo- |  
dean (Gena-Mure^. ■ - |

' DACIA: Dumitrescu, I
Ştefan/ Asaftei, Zaneş. | .
Jolvinsâ^ Mureşân, Cfc-1
puşân f ^  Piru), bunii- 1 
treasă, Chira (53 Contor), I 
EŞanu, Zaterair. I

Returul, dmhinică 261 
mai,' la DdSştle, I

SAiiJN CEOJ1U |
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Partidul Democraţiei Sociale din România
DEVIZA

NOASTRĂ: C U  F A T A  L A  C E T Ă Ţ E A N

încă de la începutul campaniei elec
torale, conducerea Partidului Demo
craţiei Sociale din România al judeţu
lui Hunedoara şi-a propus, în competi
ţia cu celelalte partide, să vină cu pro
grame bine stabilite şi cu candidaţi va
loroşi: „Candidaţii anului 2000“.

în arena confruntărilor electorale, 
conducerea PDSR a judeţului Hune
doara nu a dorit şi nu doreşte să uti
lizeze atacuri la persoană sau să folo
sească un limbaj suburban.

Alegerile care au loc acum vor în
mâna celor aleşi un mandat pentru pa
tru ani, cu caracter special, pentru a 
•trece pragul mileniului următor. Sunt 
ani decisivi pentru judeţul Hunedoara, 
pentru cum va arăta el în viitorul ime
diat şi pentru locul pe care îl va ocupa 
in comunitatea românească. Eforturile 
noastre sunt pentru democraţie şi dez
voltare, spre clădirea unei. societăţi a- 
decvate timpului şi lumii europene irt 
care ne aflăm.

Alegerile locale sunt un prim pas 
în această direcţie. Candidaţii noştri — 
candidaţii anului 2800 — trebuie să re
prezinte acea forţă inferioară, a comu
nităţilor locale capabile să configureze 

-o nouă democraţie şi dezvoltare a co
munităţilor locale şi administraţiei lor.

Acum, fiecare se descurcă cum poa
te, iar administraţia se străduieşte să 
rezolve singură mulţimea problemelor 
care se ivesc. Ceea ce vrem să con
struim sunt comunităţi autentice, in 
care populaţia îşi defineşte şi îşi rezol
vă ea însăşi problemele, iar adminis
traţia. coordonează şi gestionează efor
tul oamenilor.

Pentru a ajunge la autonomie loca
lă trebuie declanşat un proces de schim
bare treptată a trei componente esen
ţiale : .

•  a roţnlui şi obiectivelor adminis
traţiei locale ;

v « a  relaţiilor dintre acestea şi popu. 
j laţie;

•  a relaţiilor dintre administraţia 
locală şi cea centrală.

Pornind de la aceasta, putem susţine

că dezvoltarea unui judeţ şi chiar a 
unei ţări este rezultatul dezvoltării şi 
dinamicii comunităţilor sale. Aceasta se 
poate realiza prin schimbări care se 
vor regăsi la nivelul fiecărui municipiu, 
oraş, comună, chiar şi al cetăţeanului 
care se pune în mişcare pentru el, fa
milia lui, vecinătatea sa şi comuna sau 
oraşul său, să trăiască mai bine. Orice 
comunitate trebuie să - fie preocupată în 
primul rând de crearea capacităţii eco
nomice locale, de a asigura o creştere 
economică stabilă. Acesta trebuie să 
fie obiectivul central al oricărei poli
tică . comunitare şi ne propunem să-l 
promovăm ca principiu al tuturor 
programelor de dezvoltare locală.

Dezvoltarea locală e specifică fiecă
rei localităţi în parte, dar se impun u- 
nele obiective comune :

o Vrem ca localităţile noastre să fie 
prospere ;

• Vrem Ca localităţile să producă şi 
să asigure servicii de calitate locuito
rilor ;

•  Vrem o administraţie locală pu
ternică şi responsabilă şi aflată sub 
controlul cetăţenilor.

Pornind de la modificarea radicală 
a viziunii despre rolul şi . funcţiile ad
ministraţiei locale, noile administraţii 
locale vor trebui să-şi asume ca prin
cipale funcţii promovarea dezvoltării 
locale, asigurarea serviciilor către popu. 
■laţie şi atragerea cetăţenilor la deciziile 
politice şi economice. Numai în astfel 
de condiţii vom avea comunităţi bo
gate'şi putej-nice, capabile să-şi gestio
neze singure prosperitatea. Judeţul nos
tru nu se poate schimba decât odată 
cu fiecare comună, fiecare oraş, fiecare 
municipiu. Pentru aceasta se impune ca 
în următorii patru ani să existe o ad
ministraţie locală puternică, controla
tă de cetăţeni în toate comunităţile lo
cale. .

Hr. MI HAI RUDEANU, 
preşedintele

Organizaţiei Judeţene Hunedoara 
", a P.D.S.R.

AJUTOARE PENII)» SINISTRAT!
La intervenţia Delegaţiei Permanente a PDSR —* Filiala lUnedoara ■*—, Gu

vernul României â aprobat, la sfârşitul lunii ianuarie 1996, suma de 1 miliard de 
Iei penţrn MetflMle prevăzute a se realiza in localităţile judeţului Hunedoara pen
tru înlăturare* efectelor calamităţilor naturale produse in lunile decembrie 1995 
p ianuarie WM. Astfel vă prezentăm tabelul cu sumele solicitate:

Nr.
crt. Denumirea obiectivelor

TOTAL,
din care, pentru : 1000

1.

3.

Lucrări de refacere a amenajărilor edilitar-gospodăreşti (alimentări 
cu apă, canalizări, epurare ape, transport persoane etc.) in localităţile 
Brad, Crişcior, Vaţa de Jos, Geoagiu şi Geoagiu-Băi.
Lucrări de refacere a unor porţiuni de drumuri judeţene şi comunale 
din zona localităţilor: ' Teliucu Inferior — Topliţa — Lunca Cernii; 
Blăjeni — Crişuri — Greşuri.
Lucrări de refacere a unor poduri, podeţe, punţi pietonale in locali. 
tăţUe: Orăştioara de .Sus, Buceş, Bţşorod — Luncani, Stretea — Gu- 
rasada, Burjue — Tisa.

320

230
Lucrări de apărare şi consolidări de maluri în‘localităţile : Ştsăeria, 
Dobra, Brad — Vaţa de Jos. 158

5 . Lucrări de refacere a unor obiective social-culturale în localităţile: 
Vaţa de’ Jos şi Teliucu Inferior. . '
Lucrări de refacere şi reparare a caselor şi anexelor gospodăreşti alb 
populaţiei din localităţile; Mihăileni, Buceş, Crişcior şi municipiul 
Brad.

L P O T R IV IT  I A  LOCUL PO TR IV IT

Suma alocată 
milioane lei

12

întrebare c Domnule 
Fio nan Tomuş, v-am în
tâlnit îri saţul Giungani, 
în mijlocul ţăranilor, lu
crând la aplicarea pre
vederilor Legii fondului 
funciar. Sunteţi un ade
vărat om al locului dar 
fi.ceţi-ne, to:uşi, o scurtă 
autobiografică.

Răspuns: Acum, după 
atâţia ani, sunt legat cu 
toată fiinţa mea de co
muna Vaţa, de oamenii 
din satele acesteia. Dar 
sunt originar din jude
ţul Alba, comuna Pono- 
rel. M-am născut la 3 a- 
prilie 1946. Studiile li
ceale le-am absolvit *la 
Abrud (1964), iar cele u- 
niversitare la Cluj-Napo- 
ca, ca student al Insti
tutului Agronomic „Dr. 
Petru Groza“ (1969). Fa
cultatea de Agricultură. 
Patru ani am lucrat în 
comuna Frata, judeţul 
Gluj. M-am căsătorit din 
studenţie, soţia fiind o- 
riginară din Vaţa de 
Jos, învăţătoare, şi .ast
fel m-am stabilit aici, în 
anul 1972. Timp de opt 
ani am fost inginer şef 
in fostul CAP, 12 ani 
director la SMA Baia de 
Criş. In anul 1991 am 
fost numit primar In co- 
muna Vaţa,
locale dih‘rftth:n<î %TO2 aa 
confirmat prin votul oa
menilor pentru un hribl- 
dat de patru ani aceas
tă numire. :

Am trei băieţi, dintre 
care doi gemepi, toţi 
fiind căsătoriţi. , De ase
menea, am doi nepoţi şi 
o nepoată.

Din anul 1991 am de
venit membru al' ■*. FSN, * 
a Ia indarea -a t tusa 

am trecut la FDSN, de
venit PDSR. In prezOiit 
sunt şi preşedintele . or- . 
ganizaţici locale a aces
tui partid. v ; . '

întrebase : . Domnule „ 
Tomiţţ, ttrihează să can- 

.ţjeiŞftr’s
. post® râs "pţkn&r" la Va- . 
ţa. Neupaţsfl 
câteva r * dri ale man
datul tg --uâi%eâvofeMă 7 

să *u
Jpflt. de. Jtooâ^e, _. pot „' 

*1§şpiif,-£ă sunt ntarite. to- 
cUJtotri comunei in ge- 

' -oeraî 1* canosc, dgr este 
bâte să fie peeamintite 
iată ales acu®. Realiză
rile sunt vizibile pe mai 
mult p dai cele c 
dilitare, cred eu, sunt 
mai senthificative. S-au 
construit două cămine 
culturale la Basarabasa 
şi Ociu şi am demarat 
lucrările de construcţii la 
dispensarul uman din 
Vaţa de Jos. întreţine
rea şi modernizarea re
ţelei . de. drumuri şi po
duri s-a concretizat prin 
asfaltarea străzii Plopilor 
In Vaţa de Jos, construi, 
rea unui pod peste Gri-

şul Alb în satul Birtin, 
repunerea drumulţii dis
trus de- inundaţiile .din 
24—31 decembrie 1995, 
în satul Ptihodişte. Aici 
la acest punct vreau să 
menţionez că am fost 
sprijinit atât de organi
zaţia judeţeană PDSR cât 
şi de Prefectură, prin 
persoana domnului dr. 
Mihail Rudeanu, cu care 
am fost şi sunt de altfel 
şi acum în permanent 
dialog. Ştiu că fondurile 
de ajutor de la Guvern 
au fost alocate datorită 
intervenţiei directe a 
conducerii judeţene a 
P.D.S.R. •

In p s. ei • mt în 
;ea«# ctes desfăşurare 1 re
paraţii- capitale la ’ şcoli
le din Birtin şi Căză-
tîeşti.
ţ 'Un punct important al 
betivitâţii mele în cadrul 
primăriei * l-a constituit 
aplicarea Legii' fondului 
funciar, care în mare mă
sură s-a finalizat.

Trebuie să‘fac o pre
cizare realizării unui
primar sunt, în egală
'măsură,,şi realizările lo
cuitorilor comunei.. Toate 
acestea le-am , îndeplinit 
colaborând direct cu con- ' 
siliul local,, cti angajaţii 
pirimăriei şi; nu în ulii-! 
mul rând, cu' locuitorii 
comunei. : * ‘

iiitiBCtozmrt >̂ lMs^riae * 
purta tş de noi' anterior 
dialogului nostru cu *cfiţi-
va ‘dinţr'e sătenii din 

irfiGiungani confirmă apu
sele dumneavoastră. Ro- 
hotcan Dumitru — 82
ani. Bogdan Ilie —- 74 
ani, FrăţUă Petru — 40 
ani, Gomoi Sabin' — 73

ani ne-au precizat că 
sunteţi un primar al oa-. 
menilor, că sunteţi în 
permanent contact cu ei, 
le cunoaşteţi şi le rezol
vaţi problemele. Ce ne 
puteţi spune acum despre 
programul dumneavoas
tră ca viitor primar ?

Răspuns : Dacă voi fi 
reales, am în vedere ca 
împreună cu-- consiliul 
local şi' personalul primă
riei să concretizez un 
program ce cuprinde mai 
multe direcţii. In do
meniul economic vom 
susţine procesul de pri
vatizare şi vom asigura 
agricultorilor seminţe, în
grăşăminte, erbicide, ne
cesare lucrărilor agri
cole. In domeniul edili
tar şi de gospodărire co
munală avem în vedere 
introducerea reţelei de 
apă potabilă în Vaţa de 
Jos, Prihodişte, Târnava 
de Criş şi Brotuna, până 
în anul 1998, executarea 
unui pod peste Crişul 
Alb, în anul 1996, în sa
tele Târnava de Criş şi 
Birtin, asfaltarea dru
murilor judeţene Vaţa de 
Jos — Căzăneşti; Vaţa de 
Jos — Birtin; a DN 76 
ia Oclu şi Ocişor, con
struirea unei rampe pen
tru gunoiul menajer în 
zona pârâul Borşului. în. 
domeniul amenajării te
ritoriului nâ-am gândit; 
la elaborarea Planului de 
urbanizare generală a co- f 
munei Vaţa de Jos şi ob
ţinerea statutului de o- 
raş până în august 1996. 
Localităţile comunei: 
Ciungani, Prăvăleiiî, Ba- 
sârâbasa, Căzăneşti, Vaţa 
de Sus au şi ele câte un 
plan de dezvoltare. • y * 
‘ Acestea sunt câfteva 

puncte dintre cele mai 
- importante ale programu--; 
lui nostru, • pe care ' spe- . 
râm ’ să-l* realizăm prin■ ; 
efort^Jipstru comuti. - *
'- ' -f' “• ★  -'*'î

«■■ riJooaBlîle Eloriân To- 
muş, vă mulţumim şi vă - 
dwrtsi succes In alegerile 
locale din 2 iunie 1996, 
unde reprezentaţi Parti
dul Democraţiei Socia
le din România.

Convorbire realizată de 
GCnaDRGUE F1RCZAK

Votaţi pontru:
STABILITATE ÎN TARĂ . 
CONTINUITATEA REFORMEI 
DREPTATE SOCIALA 
O DEMOCRAŢIE REALĂ
Ad m in istra rea  m ai bu n ă  
a  ŢĂRII!

PUBLICITATE ELECTORALA
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4■C La a patra apariţie e- 

ditorială („Ferigi înzăpe* 
zite", Editura „Helicon",
1996), într-o frumoasă co
lecţie de poezie, Mariana 
Pândaru continuă un dis
curs liric uşor recognos- 
cibil în peisajul poeziei 
tinere autohtone actuale.
Metafora conţinută în ti
tlul cărţii pare să fie 
pentru autoare însăşi de- 

îj finiţia artei sale, motivul
5 ferigii sub zăpadă plasân- 

du-ne de la început în- 
tr-un spaţiu al transpa
renţei şi imaculării. Ma-

^ riana Pândaru aparţine 
J. temperamental poeţilor de 

sorgihte romantică, sesi
zând cu sensibilitate de 
barometru toate mutaţii
le sufleteşti declanşate de 
avatarurile unei realităţi 
alienate şi agresive, străi
ne de aspiraţiile acestei 
poezii, ale fiinţei umane 
în general.

în prima secvenţă a 
cărţii, intitulată „Podul 
cu bufniţe", rostirea este 
calmă, fără stridenţe de 
circumstanţă, adeseori, o- 
raculară, dezvăluind pro
pensiune pentru marile 
întrebări existenţiale: „O 
insomnie perfectă/ mi-e 
viaţa/ cea de toate cu
vintele", sau: „Viaţa mea/ 
a fost o dungă/ de cre
tă/ pe negrul pământ"._
Nostalgia după un ţimp 
revolut, un dor de Ceva 
indefinit, un spleen in-

Poezia în tranziţie
traductibil se consumă 
sub aparenţa de râu ce 
curge liniştit numai la 
suprafaţă, pentru că în 
adâncimea textului (sub- 
textului) desluşim sfâşieri, 
convulsii şi drame mis
tuitoare. Rezultatul com
bustiei interioare e ilu
minarea, ce atinge la 
Mariana Pândaru infle
xiuni şi cote revelatoare 
în poeme ca „Fragilitatea 
artistului", „Totul e pul
bere", „Scrisoare", „Stam
pă" ş.a.

Poeta abordează teme 
esenţiale ale poeziei din- 
totdeauna — dragoste, 
viaţă, moarte — în poe
me scrise sub imperiul 
revelaţiei pure, al inspi
raţiei autentice, reuşind, 
nu de puţine ori, să păs
treze pe întreg parcursul 
poemului la aceeaşi inten
sitate starea emoţională 
iniţială... Iubirea pare să 
fie unicul remediu în fa
ţa invaziei falselor valori 
şi etichete, impuse de o 
lume ce-şi pierde iden
titatea datorită refulări-. 
lor şi defulărilor succesi
ve la care spiritul e su
pus în permanenţă. Me
lancolia, nostalgia pentru 
un timp al inocenţei, “pen
tru un spaţiu al comuni
cării totâlfe între fiinţe,

ce reclamă necesitatea 
creării şi recreării unei 
vieţi paralele (cea ideală, 
imaginată de poezie), un
de sufletul îşi află în 
cele din urmă .echilibrul, 
constituie apanajul între
gului demers lirie al poe- 
tei hunedorene. Totuşi, 
pe alocuri, „cuminţenia" 
sau, mai bine zis, pudoa
rea % arsenalului lingvistic 
al autoarei, care, parado
xal, dă amprentă de au
tenticitate acestei poezii, 
riscă uneori o uşoară gli
sare spre un soi de la- 
mento discursiv, super
fluu. De aici, senzaţia de 
deja-vu, de oboseală, prin 
supralicitare, a Unor mo
tive cu care s-a (şi ne-a) 
obişnuit Mariana Pândaru.

A doua secţiune a căr
ţii, sugestiv intitulată 
„Cântece * până la cer“, 
ne dezvăluie cealaltă fa
ţă a medaliei, discursul 
poetic luând forma pro
zodiei clasice, o experien
ţă benefică pentru pana 
autoarei. Transpare aici 
grija pentru armonia ver
sului clasic, muzical. In 
treacăt fie spus, Mariana 
Pândaru este şi o talen
tată compozitoare şi in
terpretă de folk. Rezultă 
poeme de o rară prospe
ţime, scrise cu reală mă

iestrie de artizan al cu
vintelor^ „Eram ca nici
odată/ aproape de pă
mânt/ îmi înverzise pă
rul/ sub fluiere de vânt" 
(„Cântec VI"), sau: „Eram 
un zbor sălbatec/ în o- 
chiul tău de jar/ Erai cu
vântul care/ Mă pre
schimbam amnar" („Cân
tec X“).

Ga vechi şi atent cititor 
al poeziei hunedorene (şi 
nu numai) i-aş sugera 
colegial autoarei să frec
venteze mai des, fără1 
complexe, versul clasic, 
deoarece are avantajul 
structural al armoniei 
muzicale. Aceasta, dubla
tă de experienţa acumu
lată prin exersarea ani 
în şir a versului fără ri
mă, o va elibera de re- 
torisme, legile versului 
clasic obligând-o la dis
tilarea până la sublimare 
a rr^teriei poetice brute... 
Cred că prin „Ferigi în"
zăpezîte" Mariana Pânda- 2J 

li- îru şi-a epuizăt etapele 
rice care au consacrat-o 
ca voce distinctă în con
stelaţia propriei genera
ţii. Rămâne ca talentul 
indiscutabil al autoarei să 
depăşească toate obstaco
lele întâlnite şi să hotă
rască drumul, viitor al 
poeziei sale. O aşteptăm 
cu aceeaşi nedisimulată 
emoţie!

JOAN EVU

Au fost oaspeţi ai judeţului nostru

Sculptorul Paul Vasilescu, autorul statuii lut lanctr 
de Hunedoara Foto : PA VEL LAZA

Cu puţin timp în urmă, 
două personalităţi ale Vie
ţii artistice Îşi literare ro
mâneşti au fost oaspeţii 
judeţului nostru. Este vor
ba de sculptorul Paul Va
silescu şi de istoricul şi 

, criticul literar Valeriu Ră- 
peanu din Bucureşti. Paul 
Vasilescu este autorul sta-- 
tuii Iancu de Hunedoara, 
recent amplasată de muni
cipalitatea oraşului de pe 
Cerna într-o zonă excelent 
amenajată a Bulevardului 
Dacia. Cu această lucrare 
sporeşte zestrea de frumos 
a oraşului. Criticul fi is- 

• toridă literar' Valeriu Râ~ 
peanu s-a întâlnit cu elevi 
şi profesori in incinta Şco

lii Normale „Sabin- Dră- 
goi" şi a Liceului Teore
tic „Trâian“ din Deva. 
(M.B.)

Criticul literar VALERIU 
RAPEANU

U n i v e r s  p a r t i c u i r r  o i )
Cochilia unui melc,
bastonul unui mareşal,

1 un triunghi metafizic, 
i cicatricea unei idei 
.'încrustată pe un papirus 
1 şi alte câteva asemenea 
ţ se întemeiază intr-un univers 
i în care, dc prea multă singurătate, 
J mă lovesc de mine însumi,
1 mă lovesc de absenţa ta,
1 şi totuşi, singur nu sunt,
/ uneori mi.i casa plină de chipuri 
1 străvezii,
ţ viscolite de timp şi uitare, 
i se roiesc în- aerul albastru din jur 
’ şi-mi spun : 
ţ cochilia unui melc,
i bastonul unui mareşal... 
| Dar asta ar putea fi o a

s
\
\

altă poveste.
IONEL YM YKIUŢEI

Gălăgioase arome
E o grabă în ferestre
şi fiecare -oră e pe jumătate noapte,
în turla veche s-au întors păsările,

\ bătrânul ornic se mai ţirte abia într-o lacrimă, 
iarba s-a retras la mari depărtări 
şi naşte noi uniyersurj, 
fructele curg din arbori 

ţ umplând ziua de gălăgioase arome.
I CONSTANTIN STANCU

I IERI, LA BRAD, AU DEBUTAT 
„ZILELE SCRIITORILOR ZÂRĂNDENI“
A şaptea ediţie a „Zilelor scriitorilor zărăndem1' 

a debutat ieri la Brad, în organizarea Bibliotecii nht- 
nicipale, cu sprijinul Bibliotecii Judeţene „Ovid 
Densusianu", al Primăriei locale, al altor factori şi in
stituţii, agenţi economici, A fost "o întâlnire de suflet 
între oameni de seamă care s-au ridicat din această 
zonă, scriitori de prestigiu care vor rămâne în lite
ratura română prin operele lor, cu iubitori de lite
ratură. Au fost omagiaţi cu acest prilej criticul şi 
scriitorul Romul Munteanu, cu prilejul împlinirii vâr
stei de şaptezeci de ani, scriitorul Mircea Sîntimbrea- 
nu şi criticul literar Ioan Lungu.

Tot acum s-a finalizat şi s-au decernat premiile 
concursului de poezie „Vlaicu Bârnă", manifestare a- 
flată la a doua ediţie, şi ale concursului de proză 
„Mircea Sîntimbreanu". Şi tot în prima zi aif rfiâi 
avut loc întâlniri ale oaspeţilor cu publicul local la 
Liceul „Avram Iancu", iar Ia casa de cultură s-a»' des
făşurat „Colocviile culturale”.

în cursul zilei de aZÎ, scriitorii se vor întâlni dtt 
cititorii la Vaţa de. Jos, Bălţa ş i ' Casa Aţ̂ WŞSSlŞBit 
Brad, prilej de lansare şi a unor cărţi 
(M.B.)

în librării
+  După o „tăcere" *de 

mai bine de o jumătate 
de secol, Editura • „Tess 
Expres" pun# în circulaţie 
o carte, considerată drept 
cea mai importantă istorie 
a filosofiei ' gân-
ditâ y scrisă de filosofi 
români. E vorba de „Is" 
tăria filosofiei moderne de

* iF fa p rrp ă n â  iâr»e*itn
-scrisă - de' Constantin, Noica,. 
Mircea Vulcănescu, 6. Ră-

într-un fel' — dar pu
ţin! — cartea „Antiehris- 
tuP" umple un gol înles- 
riindu-ne. ccţtijactul cu 
lumea unei filozofii pu
se ani la rând la index. 
Cu atât ‘ mai' mult fiind 
vorba despre Nietzsche, 
care a considerat că ci
vilizaţia poate fi salvată 
numai prin apariţia u- 
nei fiinţe “superioare, su
praomul (Ober mensch) . 
şi constituirea unei elite 
viguroase,- liberă de „pre
judecăţile" moralei. Este 
tocmai ceea ce - nu ne 
trebuia nouă, moralişti 
declaraţi şi adepţii unei 
depline ' echităţi sociale. 
Ca să nu mai vorbim că 
după ideea de supraom 
şi în numele unei utopice 
rase superioare, Adolf 
Hitler a terorizat lumea* 
cu un război pustiitor.

Autorul acestei cărţi va 
rămâne însă peste timp

Nietzsche: „Antichristul“
nu doar ca una dintre 
cele mai conturate vtrei 
in filozofie, ci şi ca o 
personalitate dintre cele 
mai puternice în spiritua
litatea universală. Filozof, 
filolog şi poet, el şi-a 
manifestat puterea crea
toare în domenii esenţia
le ale culturii umane: e- 
tic,’ psihologic, filozofia 
culturii. In urmă cu cca 
un veac, el a „anunţat" 
moartea, lui Dumnezeu ca 
o consecinţă a «moralis
mului, enunţ de mare şi 
îngrijorătoare actualitate 
în zilele noastre. în acest 
fel la pagina 51 a cărţii 
nu trebuie să ne mirăm 
citind: „In acest loc nu. 
pot să-mi înăbuş un sus
pin. Sunt zUe când mă 
bântuie un sentiţnept mal

negru decât cea mai nea
gră melancolie — dispre
ţul faţă de oameni (Albi. 
trad.). Şi cu asta nu las 
nici o îndoială" cu privi
re la ce şi pe care dispre
ţuiesc: pe omul de astăzi 
(subl. DH), pe omul cu

NOTE DE LECTURA

care In mod fatal sunt 
contemporan".

„Antichristul" face par
te dintr-un proiect vast 
şi ambiţios compus din 
patru cărţi: „Antichristul, 
încercare a unei .critici 
a creştinismului"; „Spiri. 
tul liber. Critica filosofiei 
ca o mişcare nihilistă"; 
„Critica celui nud funest 
mod de neştiinţă, mora

la"; „Dionysos. Filosof ia 
eiernei reîntoarceri". Ti
tlul comun al celor pa
tru volume era „Reeva" 
luarea tuturor valorilor". 
Din acest „cvartet", car- 

. tea de faţă a mai apă
rut la noi In 1920, in tra
ducerea lui George B. Ra- 
reş, ediţia din acest an 
fiind tradusă de filozoful 
clujean Vasile Muscă. Nu 
cunosc limba germană, 
dar îmi place şi Imi con
vine să cred că stilul a- 
lert, ironia, saraasmul şi 
mesajul au fost preluate 
cu fidelitate din original.» 
Erijat intr-un fel de pre
dicator — şi în acest sens 
trebuie să cunoaştem e- 
voluţia şi conceptul nietz- 
schenian — autorul spu
ne la un moment dat:

„Creştinismul Ksjş'- află în 
o poziţie; cu - ce lucru
spiritual T (s^Fjf.) bine'' fă
cut: el se poate folosi ca 
raţiune creştină numai de 
raţiunea bolnavă, el ia 
partea a tot ce este'idiot, 
ei rosteşte afurisenia îm
potriva spiritului, împo
triva superbiei (s.F.N.) 
spiritului sănătos" (pag. 
74). Şi încă un citat: „Ne 
vom înşela cu desăvâr
şire, dacă vom presupune 
o oarecare lipsă de ra
ţiune la conducătorii miş- • 
cării creştine r— ohl sunt 
inteligenţi; inteligenţi pâ
nă la sfinţenie, aceşti
domni părinţi ai Biseri
cii. Cu totul altceva le 
lipseşte. Natura i-a ne
glijat ~  ea a uitat să-i 
dăruiască cu zestrea mo
destă a instinctelor ono
rabile, plăcute, pure"
(s.F.N.) (pag. 90).

DUMITRU HURUBA

Anul VIII •  Nr. 1641

dulescu-MotrUj Edgar Pa- 
pu, Anton Dumitrju,- , G. 
Vlădescu Aăeoasa, Alice 
Voinescu, N. Facon, AI. 
Posescu, Traian Herseni, I. 
Brucăr, Vasile Pavele©, ©, 
Botez, Petru Comamescu, 
I. Zamfirescu, Şt. Soimes- 
cu, 6 . Floru şi B. Iridn. 
Cartea * o retipărire fe- 
taczpai, t di « p nceps 
din 1937;

♦  -„Heidegger". de Wal- 
ter Biemel, Editura Huma- 
ni C ole ţ* < VR spi
rituali";

+  Literatura memoria- 
ljstieă: Radu Petrescu,' len  
D. Sfrbu, N. Steinbardt 
Antolâgfe prefaţă  ̂şi dosa
re‘critice, comentării, note
şi bibliografie‘ adnotată“de
Ion Manolescu. Editura 
Humanitas, Colecţia «Te
zaur";

+  CRONICA NOTARU
LUI „ANONYMUS* i-  Fap
tele Ungurilor. Traducere 
şi comentării de Paul La- 
zăr Tonciulescu (Traducere 
de 'pe fotocopia originalu
lui de la Viena), Editura 
„Miracol", Colecţia «înţe
lepciunea străbunilor*!

+  George Coş buc «Poe
zii". Lucrare inclusă în 
prograrpa şcolară. Editura 
„Vizual" 1996;

+  „Natura- în poezia ro
mânească". Antologie, pre
faţă, comentarii, note şi 
bibliografie de dr; Geor- 
geta Antonescu,

vladimir pop 
myrcanu

V ineri. 24 m ai .1996



T V

’ o vorbă, 
s 9.45 “

l u n i, 27 Ma i
t":'- T V B ' 1

13.00 Actualităţi: 13,10 TV» Iaşi. Esf
Meridian; 14,00 TVR Cluj-N.; 1430 TVR 
Timişoara; 16,00 Actualităţi; 16,05 Do luai 
până luni; 1635 Ne-am interesat pt, dvs.; 
1735 Em. ini Ib. maghiară; 18,35 Aventu
rile şerifilor galactici (d.a.); 19,00 AUaş; 
1930 Făta şi băieţii (s); 20.00 Actualităţi; . 
2030 Bayvvatch (s); 21,45 Transfocator;
82,15 „locomotiva" (teatru TV); 0,05 Cul
tura în lume; >0,35 Atelier Fragil.

T V R  2
13.00 Actualităţi; 13,10 Politica între 

ideal şl real; 1340 Drumul spre Avonlea 
(r); 14,30 Confluenţe (r); 15,60 Perla Nea
gră (r); 15,45 Secretul apelor albastre (d.a.); 
46,19 iţragostea mea, durerea, mea (Ş); 
47,0^ Măseaua de minte; 17.45 Iubiri a- 

'-iinâgîtoâşe (s); 1939 Ib faţa Dvşd 20,06
Arte vizuale; 20,30 Tribuna nonconfor. 
miştilor; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Sfinx;
22,00 Santa Barbara (s); 22,45 Box. Fj- 

, naiele Turneului Internaţional „Centura 
. de Aur“; 0,30 Muzica e viaţa mea!

PRO TV
(  7,00 Ora 7, bună dimineaţa!; 8,55 Doar

tr); 930 Tânăr Şi neliniştit (r); 
Şport ta minut; 10,00 Păradise Beach 

(r); 1030 Vieţi disperate (r); 12,30 Prin- 
; d(«U pe Şmart! (r); 13,ea Cheers (r); 1330 
; Acapuca lieat (r); 14,20 Verdict: crimă! 
-■IA; 15.10- Lumea rugby.utul; 16,00 Rătâ- 
r eiţi jjn tranziţie (r); 1630 Paradise Beach 

Tânăr şi ueUuiştit ts); 1735 Şti» 
ffV; .1846 Taxi (s); IBM Bună 

Bucureşti!; 19,60 Cheers (s); 1939 
9 VtWlu l'na TV; 1035 Dow o vorbă să-ţi 

Ifiiii 1 3840 T'fflmiTl zbor (f. SUA 
O M  Ştirile Pi» TV; 22,00 M.A.S.IL 

f«); 2836 PiuceM  ««apei <*»• I); 0,00 Ştk 
rile Pro TV; 0,05 Procesul etapei (p. II).

740 S VM. Telematinal; 830 La prima 
•ră)' totfl Agenda electorală; 930 Santa 
Durbaca (r); 10,15 .Limbi străine; 1145 
Fiim (r); 13,Oo Ritmuri muzicale; 1340 

: Murim pt. «aţi; 1440 ActăMităţi; 14,10 
n«K 8aşi; 1540 TVR Cluj-N.; 1535 Da;

tM ă ArtwMttţi; 1640 Convieţuiri; 1740 
- VJâţa partidelor parlamentare; 17,25 Ca

şuri ă i necazuri în dragoste; 18,25 Stu- 
iîo iil electoral; 19,25 Fata şi băieţii (s); 
1935 Urgenţe ia agricultori; 20,09 Ac
tualităţi, meteo, teiesport; 2030 O poves
te cu băieţi şi fete ft. Italia 1989); 23,00 
Reflector; 2330 Actualităţi; 23,45 Tele. 
A u ftU S  96; 049 Cnagl (em. ae actuali- 
Î S .  ţWtrzH); 030 Magazinul notelor

durerea mea (O; 17,05 23 de nrilieone 
(I); 17,45 Iubiri *  (s); 18,30 23
do milioane (U); 19,40 Personalităţi" în 
TUp; 19,55 Handbal masculin CB: Spania 
— România; 21,00 TVM Mesager; 2130 
Intre da şi nu; 22,00 Credo; 23,15 Clan
destinii (f. coprod. europ.).

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineaţa!; 8,55 Doar 

© vorbă să-ţi mai spun.- (r); 946 Tânăr
şi neliniştit (r); 9,45 Sport la minut; 10,00 
Paradise Beach (r); Taxi (r); 1140 
Ultimul zbor (f/r); 12,55 Ştirile Pro Tv;
13.00 Cheers (r); 13,30 Procesul etapei (r);
16.00 MASH (r); *630 Paradise Beach (s);
17.00 Tânăr şi neliniştit (s); 17,55 Ştirile 
Pn> Tv; 1840 Taxi (s); 18,30 Bună seara, 
Bucureştii; i9,Oo Cheers (s); 1930 Ştirile 
Pro Tv; 19,55 Doar u vorbă să-ţi mai 
spun...; 20,90 Spitalul de urgenţă (s);
21.00 Secrete de familie (s); 21,15 Doar 
o vorbă să-ţi mai spun...; 2130 Ştirile 
Pro Tv; 22,00 MASH (s); 22,30 Deşteap- 
tă-te, romanei (talkshow); 0,05 SpOrt la 
minut: ştiri sportive; 038 Fotbal B«m- 
desliga.

/■iiV^MfKîCURI, 29 MAI 
j  T V R  l

740 TVM. Telematinal; 830 La primă 
oră; 9,20 Agenda electorala; 9,3o Santa 
Barbara (r); 10,15 Moda pe meridiane (d);
10.45 Videocaseta muzicală; 1140 Video- 
texjcon; 12,00 Iubiri amăgitoare (r); 12,50 
B.a; 13,15 Muzica pentru toţi; 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 TVR iaşi; 15,05 TVR Cluj- 
Napoca; 16,00 Actualităţi; 16,10 Aceşti 
pătimaşi minunaţi; 16,30 Aventurile şe
rifilor galactici (da); 1740 De la 4ume 
adunate...; 17,30 Sensul schimbării; 18,00 
Studioul electoral; 1940 Medicina pentru 
toţi; 19,30 Fata şi băieţii fs); 2040 Ac
tualităţi, meteo, telesport; 20ţ50 Jalba (S);
21.45 Noi frontiere; 23,15 Confluenţe; 23,45 
Frumoasa şi bestia (s); 035 Întâlnirea de 
ţa miezul nopţii. *

T V R  2
7.00 La prima oră; 830 TVR Timişoara; 

9,20 Ora de miţzică; 10,(6 Mag. satelit; 
1140 Filmoteca de aur; 11,30 D.a; 12,00 
O poveste eu băieţi şi fete (f/r); 14,Oo Pu- 
terea banilor (s); 14,45 Gong!; 15,15 Be

latina; 15,45 D.a; 16,10 Dragostea 
mea, durerea mea (s); 17,05 Natura 2000; 
1745 Handbal masculin CE: România — 
Dânemarca; 1930 Em. in  ib . maghiară; 
2040 JPro Memoria; 20,30 Vernisaje; 21,00 
TVM Mesager; 21,30 Tradiţii; 22,00 Santa 
Barbara (sg 22,45 Un secol de. cinema; 
2335 Jazz-Fan; o,25 Magazin.

PRO TV
7.00 Bună dtmineaţat; 9,00 Tânăr şi ne

liniştit (r); 9,45 Sport ia minut; 16,00 Pa
radise Beach (r); 1030 Taxi (r); 11,00 
Spitalul de urgenţă (r); 11,45 Secrete de 
familie (r);, 1230' FotbaL Rezumat Bun- 
desliga; 13,60 C^eem 9 8  1336 Box; 14,00 
Baschet NBA Adina; 16, Deşteaptă-tc 
românei (r); 1640 MASB (r>; 1630 Pa-

• TVR 2
■ tm  La prima nr»; 830 TVR Cluj-N-J 
•46 #•» de taazică: Wfi5 Itinerar turfa- 
«C*. «atdit; 1246 B4; «30 Teatru (r); 
CS30 fi Un: uri muzicale; 14,00 Serialul 
toitilfrtor;- 14,45 Secretul apelor albastre 
#Li|t'453« Muzică; 16,10 Dragostea mea,.. V \v î : A ?::"•=> • . ...........

m •- aâMT

Beach (s); 17JM Tânăr .£ o ©finiş
ut (s); 17,55 ştirfj am mm <s>; i»3o
Buni seara. Bucureşti; 194® Cheers (s); 
1946 Ştiri Pro T*î 1935 Bear o vorbă 

. să-ţi mai spun-; 2t • tllfcmi» dragos- 
tei | t  SUA Tv;
22,00 MASR (s)‘ 2238 Le*® şi Ordine (s); 
2330 Rătăciţi în BB—Bte ftwidw*» 0,05
Sport la minut; ştiri sportive; 030 Întoar
cerea toi Draculst (Lgr. A»pl»-IIB).

JOI, 30 MAI

• T V R I  •
7.00 TVM. Te&ematinal; 830 La prima 

Oră; 939 Agenda electorală; 930 Santa 
Barbara (r); 1035 Limbi strllab; M,15 
Iubiţi amăgitoare (A; 1230 Dwi; 13.15

91 audiţii; 1436 Ariualltiţi; 14,10 fV R  
şi şi TVR Cluj-Napoca; 15,40 Tradiţii;

16.00 Actualităţi; 16,10 Ecleziast ’96; 16,40 
La •riaaaF nca^nda ele piaţă; 4745 Via- 
ta • partidelor parlamentare; 1735 Aven- 
turile şerifilor galvctiri (&a); 1846 Stu
dioul electoral; 19,00 Milenium; 19,30 Fa
ta şi băieţii (sj; 20,00 Actualităţi, meteo, 

.telesport;-203» Nard Sud (s); 21,46 Re
flecţii rutiere; 22,00 Studioul economic; 
2230 Interpreţi ai muzicii populare; 2340 
Simpozion ’ (rev. de iiteraturâ. şi arte);
23,45 Actualităţi; 0,10 Călătoriile lui O- 
liver (s).

‘ \  'o f/'i-
T V R  2

7.00 La prima oră; 830 TVR Ciuj-N.;
930 Muzica pentru toţi; 1045 Documen- 
tar-satetit; 10,to întâlnirea de la mie
zul nopţii (r); 1(35 Da; 1245 Curcuoeu; 
1345 Frumoasa şi bestia (r); 1440 Reper, 
taj *96; 14,45 DocummMar (CFI); 15,45 D.a; 
16,10 Dragostea mea, durerea m ea  (s);
17.00 Ceaiul de la ora 5; 19,00 Em. în 
Ib. germana; 29,00 Cultura în lume (r); 
2030 Enigma; 21,00 TVM Mesager; 2130, 
Cuvinte potrivite; 2240 Gimnastică ritm i' 
că CE, Oslo; 23.30 Stadion; 0,05 Jazz A- 
Jlive Show.

PRP TV
7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 9,00 Tânăr 

şi neliniştit (r); 9,45 Sport la minut; .10,00- 
Paradise Beach (r); 1030 Taxi (r); 11,00 
Nebunia dragostei (f/r); 13,00 Cheers (r); 
1330 Lege şi Ordine ţr); 14,30 Gillette 
— lumea sportului; 1540 Beveriy Hilts
(r) ; 16,00 MaSH (r); 16,30 Paradise Beach
(s) ; 17,00 Tânăr şi neliniştit (ş); 1735 Şti
rile Pro Tv; 18,00 Taxi (s); I830 Bună 
seara. Bucureşti; 1940 Cheers (s); 1938 
Ştirile Pro Tv; 19,55 Doar o vorbă să-ţi 
mai spun»; 20,00 Goana după fuste III 
(Ci>. SUA 85); 22,00 MASII (s); 22,30 Wai- 
ker, poliţist texan (s); 23,30 Am întâlnit 
şi români fericiţi; 045 Sport la  minut; 
ştiri sportive; 8,30 Matilda (co. ŞUÂ 78).

VINERI, 31 MAI

T V R . »
740 TVM. Telematinal; 830 La prima 

oră; 9,20 Agenda electorală; 9,:se Santa 
Barbara (r); 1140 Limbi străine; HM  
Studioul şlagărelor; (2,00 Iubiri amăgi
toare.. (r); 4230 Lumea Operei; 1340 TVR 
laşi, TVR Cluj-Napoca; 1436 Pompierii 
vă informează/; 15,10 Din lumea afaceri
lor; 1535 Ieşirea din cerc; 1846 ActnaU- 
iăţj; 16,10 Em. in Ib. germană; 174® Via. 
ţa partidelor parlamentare; 174» Pro Pa- 
tria; 1840 Studioul electorat; 1846 d u lia  
(5); 2040 AttoaBtăfl, m«
2630 Tezaur folcloric; 2136 
«iacă ( t  SUA 1992); 2346
2330 MTV'. Euro Top 20; - f i»  « M M » »  
cătuşate (f.^SUA 1995). „ * v ..

. T V R  8
740 La prima oră; 830 TVR top; 936  

Muzica pentru toţi; 16,05

J D.a; 12,00 TVR Iaşi; U M  TVR 
N.; 1346 TVR Timişoara; 1330 Umbi 
. fie ţi*); 14,00 Cafeneaua «ritRor; 4^66‘;

PERIOADA 25 Mâl — 31 MAI 1996

1  BERBEC. Nu vă angajaţi !n activităţi cart cer 
gâbdare şi perseverenţă. Aţi putea să vă puneţi in apli- 
care pfanttrHe secrete. Mai sensibil ca de obicei şi niai 
iMinrwţjppabil Ip necazurile altora, Intuiţia vă ajută să 

csQOflfcttţl cu un şef. Vă grăbife cu b decizie 
. Probleme oi fraţii, care ftu vâ înţeleg. Me. 

f-şt putea furniza un element pentru afacerea dv. 
WR. ingeniozitatea vâ ajută In rezolvarea unor 

băneşti Relaţii bune cu prietenii, mâi ales cu 
jVbiXă. Amânarea In decizii v-ar putea aduce 

. ţWriţi unele schimbări ppofesionăle, dar UU 
J'jpmsteflt, Partenerul de viaţă vă ajută. Posibil să 

pentru sănătate şi nu numai. Noroc că partene- 
c«l'"|£âjtt)ai temperează,

Â (jbEMENI. Diferenţa între ceea ce doriţi şi ce pu
teţi face, vă deprimă. Preocupările pentru casă predo- 

aflaţi intr.o situaţie profitabilă din punct de 
flnanciar. O afacere pe care n-o credeaţi renta:

' aduce bani să vă plătiţi datoriile şi să vă rămâ. 
O vizită, 4  veste "de departe vâ bucură. Aveţi 

şansa consolidării unei relaţii sentimentale.
41 RA&- O zi bună, Chtr-â c o m jm n ie -^ m b p tă .

‘ cotidiene nu mai par, supărătoare. Luni, o 
vioaie vă' va .reconforta. O uitorsâlură neâştep- '

î a w f  i r n r

tată, a evenimentelor ; sfaturile unei rude sunt utile. A. 
tenţie la ceea ce sputieţi 'fn .îfeldţtne cu pâritiţit. Eîanttl 
creator se ve<j« $9 8B-86@» Cpresponc|entă, --ca
douri, drumuri — «Unt preocupările «ildl do vifien.; ? '

•  LEU. Tentaţia unei schimbări in viaţa sentfeentă- 
lă, Duminică cineva din. familie are probleme *de sănă
tate, din ferioirfe trecătoare. lia serviciu vă vor fi recu
noscute meritele. Dozaţi-vă efortul, marţi, pentru »  fi 
eficient tn tot ce v-aţl propus. E bine să răspundeţi po
zitiv sblicitSritor de şerViciu. Joi, şâiiss câtWa ore de

• vis. Tot ce întreprindeţi e sortit succesului.
•  FECIOARĂ. Realizări prţfesitxiaîe deosebite. Du

minică, © indispoziţie trecătoare. Deşi dispus să munciţi 
foarte mult, la rezultate rapide n-aveţi nici o şansă. Po
sibile probleme legate de o moştenire, de'bani. Dacă o 
să vă struniţi impulsivitatea, yeţj fi apretâşt. Discuţii 
în familie;.fiu încercaţi să ,le rezolvaţi impunându-va 
punctul de -vedere. Nemulţumire, oboseală, vineri.

•  ŞÂ LANŢA, Părinţii vă fac o surpriză. Diflninică
nu veţi reuşi sâ faceţi nimic din ee v-aţi propus, pen
tru că veţi fi asaltat de mesaje care vă bucură. Vă su
focă chestiunile domestice. Problemele profesionale sunt 
pe primul Toc. Dar nu uitaţi de sănătate. Tranzacţiile 
financiare — deosebit fle bune. Aprecierile şefului, mă
rirea bugetului vâ fac ţjă abordaţi ’d lucrare .Rână .acum 
eyitală. 1 ” L

, SCORPION. Pentru o călătorie , g hOV̂ îe de |ile,' 
libere şi şeful, pu .e dispus să yî ,lf die .̂'DWPmicâ. «mo, 
ţii puternice. Odihng y&' readuce- 4<Şuîtin*L MafţL 0 zi 
propice activităţilor Intelectuale. "Nu -e exclus să fiţi Vic- 
tlriîa tmor maşinaţiunl -ale tmor duşmani «sctmşi. F¥eo- - 

„< ___ . r ' : ................ .... _ ' ţ.; ~ „

Fotbal. Rdmânia — Republica Moldova 
(tineret, d.); .16,45 Bursa inve*ţiil«r; (730 
Gimnastică ritmică CE, Osie; 18jt5 tobiri 
amăgi are (s); 19,00 Concertul Orchestrei 
Naţionale Radio; 2140 TVM Mesager; 
2130 Ilyperîon; 2135 Handbal masculin 
CE, Spania —' semifinale; 2830 Sania 
Barbara (S); 0,00 Bucuriile muzicii, 

n d*’"' ■ j
PRO TV

740 .Bună dimineaţa! ; 9,00 Tânăr şi 
neliniştit (r); 9,45 Sport la minut; 10,00 
Paradise Beach (r); 10,30 Taxi (r); 6140 
Goana după fuste III (f/r); (235 Ştirile 
Pro Tv; 13,00 Cheers <r); 1330 Walfeer, 
PUliţist texan (r);' 14,30 Rugby Super 12;
16.00 MASH (r); 16,3o Paradise BcaCh (s); 
1740 Tânăr şi neliniştit (s); 1735 Ştiri; 
1840 Nemuritorul (s); 19,00 Cheers (s): 
1930 Ştirile Pro Tv; 20,00 Dosarele X  (s); 
2L00 Dragoste adevărată (I. SUA "93);
22.50 Ştirile Pro Tv; 23,00 Aventuri în
Casa Morţii (s, 2 ep.); 0,05 Sport la mi
nut: ştiri sportive; O.tfO Erotica (s); 1,00 
Inamicul din adâncuri (f. SUA 1957); 3,30 
Baschet NBA (d); 5,So Dragoste adevă
rată (f/r). . .

s a m b a t a , 1 IUNIE

TVR î
740 La prima oră; 8,50 Ba da, ba nul; 

930 Drumul spre Avonica (s); 11,25 Pas 
cu pas; 12,15 Vârstele peliculei; 13,05 Ple
iade; 14,00 Actualităţi; 14,10 Tranzit 109; 
18,55 Fotbal in preliminariile CM: Româ
nia — Republica Moldova; 20,45 Actua
lităţi; 21,35 Culise politice — şah la re
ge (s); 233o Actualităţi; 23,35 Karaoke 
shoţv; 0,45 Perla Neagră (s); 130 Meda
lion Joe Cocker.\ ■

T V R  2 .
7.00 întâlnirea de sâmbătă; 13*0fl TVR 

Timişoara; 13,3o Est Meridian Magazin;
15.50 Secretul apelor albastre (d.a); 16,15 
Dragostea mea, durerea mea (s); 17,io 
Itinerare spirituale; 2030 Pariaţi pe cam
pioni; 21,00 TVM Mesager; 2240 CE de 
culturism; 23,15 Alfa şi Omega; 0,15 Pro-

. mo -  „Fragil".

DUMINICA, 2 IUNIE 

T V R  1
8.00 Actualităţi; 8,05 Burtă dimineaţa!; 

835 Plng, pong/; 930 ArabeUa revine (s); 
1030 Actualităţi; 10,25 Lutoină din iu- 
nuaă; 1135 Panoramic itafcn; 1135 Fes
tivalul Naţional al ţinerilor interpreţi de 
muzică populară ţCindrelul — Junii";
12.00 Actualităd; 12,05 Viaţa satului; 
13,35 Visând la Jeannie (s); 14,05 Actua. 
lităţi; 1435 Finala CE de handbal mas
culin; 16JW Video-Magazin;  1730 Actua, 
JUtăţi; 17,40 A doua alfabetizare; 1735 
Star > Trck ţs); 18.45 A doua Rmt^uie; 
1943 RoMngo; 2048 Actuatttăţi; 2930 
Ferma blestemată (L Anglia, 19^); 22,45 
Actualităţi; 2343 Duminică sportivă; 0,05 
Setea (»); 0,45 Nocturna lirică.

T V R  2
lagazin dundritoul; 12,00 
Jb -lpuls de .|a - arena Mo- 

îond Gwwărj • w$m ragosteu toeaţ du.
w « a  m m m v r n  m m m m m iim  *i u

** 1 *■ , wt w m JBPiWCO-
^  n m  r»A  m*,?* I la «on. 

peri; 2245 Ca >utot«» a  2346 «an.
ta Bartera m; Z3M dradai fran
co*. » ■ ’ -•

cupări pentru relaţiile cu colegii. S.ar putea ca un prie- 
. ten şă nU vâ aprecieze francheţea.

e SAGETATOR. Sâmbătă debutează cu o surpriză. 
O petrecere vă va bucura, umorul dv creând o atmosfe
ră excelentă. Luni sunteţi eâm împrăştiat şi aveţi pro
bleme la slujbă. Popularitatea vă este ia maxim. Joi, vi 
se va sahsfaoo curiozitatea, dar sunteţi dezamăgit de ce 
aliaţi- iFpeeţi o vizită la medic, sau unui prieten bolhaiv. 
Cea mai mare atenţie o acordaţi serviciului.

•  CAPRICORN. Nu vă neliniştiţi din cauza proble. 
melor băneşti Duminică e posihil sâ ajutaţi o rudă fa 
necaz. Ambiţiile dv nu au încă şansa să fie satisfăcute j 
atenţie ia respectarea legii. Activităţile sociale, de diver
tisment vă avantajează. Divergenţele cu prietenii vă mar
chează, Nu recurgeţi la 6 soluţie inedită pentru proble
mele sentimentale. Apelaţi îa diplomaţie-

•  VĂRSĂTOR. Ar fi bine "să vă preocupaţi de căsni
cia Duminică o discuţie cu. partenerul de viată poate 
aduce itadşta Dedicaţl-'Vâ vieţii sentimentale (luni). Cele 
mal strălucite idei pentru cei ce sunt ingineri sau me
dici. îmbunătăţirea* relaţiilor cu şefii, a situaţiei mate
riale. Joi nu e o zi prea bună; atenţie la accidente. Cu 
sprijinul familifei veţi depăşi eonjunctură -nefastă s

« PEŞTI. O întâlnire de familie vă face să vedeţi 
* lucrurile tn altă lumină. Duminică, ideea genială a par
tenerului. de viaţă' Vă relaxează Luni, zi bună-pentru 
afaceri. Apar' concretizările mult aşteptate. Aprecierea 
eaOtâţilo? ăv vâ avantajează. Simţiţi neyoirsâ fiţi ascruL 

, tăi Şi 'susţinut. Fiţi prudent îrr folosireâ unor Informaţii 
. nesigure. ~

746 f s  2.
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PAGINI NAŢIONALE
CEA  « A I BOGATĂ SURSĂ 

DE INFORMAŢIE .PENTRU  

AFACERILE d u m n e a v o a s t r ă
•  Doriţi ea firma dumneavoastră să fie 

cunoscută ia,ţară şi străinătate?
•  Doriţi s i aveţi o informare „Ia zi** 

âmptK concurenţă ?
* Doriţi s i vă vindeţi urgent produsele 

şi serviciile dumneavoastră f
* Căutaţi urgent un jpaftener de afaceri?

\ •' Căutaţi un num&r de teiefo» sau adre
sa Unei firme din fără ?

RĂSPUNSURILE L& VEŢI GĂSI 
, PU S CATALOGUL .

„ P A G I N I  N A Ţ I O N A L D *

i Na mIfaţl, tă vâ înscrieţi te caîcfogafî
} „PAGINI NAnONALE" ediţia 1997/ {
f Obţineţi astfel gratuit catalogul ac- 1  

|  luai şi cei următor. J
|  Doar eu 99900 iei puteţi L înscrişi T 
liit ediţia 1997 a catalogului JPAGINf ţ 
I NAŢIONALE**, tarif ce creşte funcţie de 
i  spaţiul tipografic solicitat, 
j Informaţii zilnic. Intru orele 9̂ —13*] 
i la sediul biroului judeţean BOMPBES - 
<j PAGINI NAŢIONALE: DEVA» botei J 
«wDecebaP, cam. 12, sau Ia teL 2I3GC&

»—»—*»—»—*—*—♦ —»— ■

ft.C EN ER G O Tftf OI» RRJU 
.TIMIŞOARA

fs* ‘ OSG f SM
Calea Şaguluî nr. 204

133; Fa kt OW-ISRţfgF

PR O D U C E Şl LIVREAZĂ 
ŢEVI S i E L E M E N T E  .. 

P R E IZ O L A T E  
. pentru, re ţe le  d e  term oficare 
LA NIVELUL STANDARDELOR 

EU RO PEN E

O f  IERT A S P E C IA L A  

Tv N O K IA , M E G A V tS IO N

IN  RATE U!
c u  m w & fis  -Nit n u m a i  _ 

4 0 0  0 0 0 i e i
r̂itîîftiafjai'in'eliL.'vClMj

ŢIMISOAR/gtSti ^i^Tra^rrfiaTiTmrî3|Siros.e^ln-'T6eii 
£> ESSAMBame  frgba lui 

- BUNEDOĂR/C’Bd .Dacia1 
, jQRÂ^TIEÎff.rfr-TacMuZHii tel 6423&3 L

S.C. MACON S.A. DEVA 
Anunţă’că în incinta societăţii s-a deschis

SUPERMARKET — MATERIALE DE 
CONSTRUCŢII

Din magazin se pot cumpăra materiale de 
f  construcţii din producţia proprie, precum şi alte 

produse necesare construcţiilor-: ciment, fc'an
tă, gresie, uşi, ferestre, vopsele şi altele. Ofer

ita noastră de preţ este cea mai avantajoasă. 
■Adresa noastră: S.C. MACON S.A. DEVA» str. 
Isîntuhalm, nr. 1, telefon: 221120, int* 118.

I
..1

*

A N U N Ţ
Editură, caută agenţi comerciali şi dtfa- 
caite fn acest judeţ, T e l: 01*1191917,

S*C. CHIMIC A S .  A. Orăştie, cu sediul în str. 
Cbdrului nr. 24 Orăştie, anunţă pe toţi agenţii comerciali 
interesaţi că s-a deschis la sediul societăţii un depozit 
en-gros, unic distribuitor pentru judeţele Hunedoara» 
Alba ■ şi Caraş-Severin, de ape minerale . şi sucuri 
naturale 100%* a cunoscutei Societăţi APEMÎH D0RNA, 
la preţurile cele mai avantaja ■ se. 4

Informaţii la secHuî societăţii sau ia telefon 
0547642131

641250,641251 irit. 244.

V ------------ -------

I
|  Cel mai mare distribuitor en gros din ţară de 
‘ ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA IMPORT VEST

î  VA OPERA :
I* •  îmbrăcăminte scurtată de cea mai bună
I calitate, bogată in sortimente de sezon

S* - tricouri, cămăşi
— pantaloni, bluze etc.
•  băieţi mari, presaţi, între 300—350 kg.I

OFERTA NOASTRĂ SPECIALA/

FOTO

i  i
In atenţia atelierelor mecanice, tipografii *

|  ete.:
j  •  LAVETE DIN BUMBAC, Ia cele mai a-
% vantajoase preţuri.
I Adresa birourilor: CIuj-N., str. lullu Ma- 
î niu, nr. 6. Telefon/Fax : 064 -194*30 (Juni *— 
; vineri: 8—16),
I Orar depozit: şatul Vlaha, întres hani fi 
î vineri 8-—18.
I ATENŢIE!
^8—14.

sâmbătă, program scurt

FOTOGRAFII
M V M K V  MOILK 

F R O U I E  DC CONDUCERE

ÎN DOAR 70 DE 5ECUHP1

este
im te t.

im a g im s  
d tm n em o a sirâ  
devine realitate 
datoritei
£elej răal moderne 
tehnîm videk A  MITSUBISHI
f3Vt**/sm tei^. c^.tsg ■a.t<TSu>ţ9M>

FO TOM IRQN Stt 0ec«$ar.m. 22. Tef. 0S4/61 602i : ţi,:v ;, a  

ELBA OOM SRL 0 0  OecsbaL bt 23. paner. Tei. 05«2t 3C3&4Mtf

$ £ .  IHCOHEX SLRX .
T  V I N  D E

. ICE FELIX FCE SA DEVA 
bd. Docebal, bl. R, parter 

tel/fax : 054 - 212236 
VINDE DIN STOC:

•  calculatoare din gama HC
•  calculatoare de birou şl buzunar
•  telefoane digitale AT * T
•  alarme: auto» sirene piezo 
+  imprimante A 4 Consul
•  receptoare satelit Smartrack
•  TV GoldStar, Prima ’■inu.. iv;jrt>. t r .1 i:. .,i»,ni ■ 7,..r, f>. ...V»v; .w-W1-»

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

prin 
■bcN.

* CENTRAL" dlo OxjRtie» 
tir.11,«Mm 647496:

•  TELEVIZOARE COLOR: NE2, ORION̂ HHJDPS,
SANTO.GOLDSTARJQAEWOO (90|»*jgrame«- 
lecomandâ^n d f i i i  teletext) s_

9  TELEVIZOARE ALBNEGK0 - Sucurad %
•  msG&mz a  congelatoare - GuuA
•  ARAGAZE - SatoMaie
•  MAŞINI .DE SPĂLAT * Cogir
•  RiaCLETE FORTOSA48 VITEZE - Italia
•  CX>VOAREJMOCHElEChnâdie,̂ ha Itdb
•  GRESIE R  FAIANTĂmodd Italia
•  VOPSEA.CHTT SI DBĂ7ANT AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU FUI DE GÂmA
t  ALTE. PRODUSE electronice ■  electnxnanice: 

fibe oisMinite cafeaysdnxe deetricê tartâAaae 
re fiructê Mpfa-atoareJboaere pe gaz.pbte pe gâ >

■ batem, aiagaz. ,
Se acordă GMRANTDS tetr« 1-3 ta9 

- GARANTAT CELE MAI M O  PRETURI f
Pentru tott loculhxH judetdor Hunedoara al 
Mm fmthsade ae tfiod să eu;

PIAŢA IN 12 M
f i

m m m  mai m m m oăm  
m m r m  d i n  t a r ă  :

&  k m » W B M  25 ^

"NA..
• IU :

(9588) {

î • f

1000 lei/buc, \

S.C. „CONS — TOMMY“ S.C.S. i
Str. Ştefan cel Mare, nr. 1, tel. 718645; fax i

711710 ™ 712020. 
i VINDE: - 
\ % BOLŢARI i
ţ — 300 x 190 x 240 m/m 
ţ72000«foi/mc *
ţ — 290 x 190 x 240 m/m • 85Q lei/buc, < 
>| 61200 lei/ăic . î
f — 300 x 190 x 120 m/m — 450-lei/buc. f
f — 240 x 060 x  120 m/m — 260 lei/buc, f

i 9  CHERESTEA |
— 2,5 m/m si 5 m/m la comandă 

# EXECUTA:'

\  #  orice lucrări de construcţii (garaje, şere,
icase etc.). Lucrările sc execută cu materială! | 
|  constructorului sau al beneficiarului la înţele- * 
Igere. Se respectă preţurile de catalog (449 eu 
lreaett»Mzarea mamipen îl.
« Lucrăm şl in judeţ.
|  •  transport cu camion 5 tone la 260 fel/
ţto km.

|  Relaţii la sediul IfraieL <a%. sau 4 « i^^

Anul Nr. Vineri, 24 mai



Sâmbătă 8 iunie (prog. 1), ora 17,00 
ANGLIA — ELVEŢIA ■ U v ;. - 

Duminieă 9 iunie (prog. 1), ora 16,30
spania  — bulgaria  —

jGuminioă 0 iunie (prog. 2), ora 19,00 
GERMANIA — CEHIA ... —----

Duminică 16 iunie (prog. 1). ora 17,00 
RUSIA — GERMANIA H-ffr
; Duminică 16 iunie (prog. 2), ora 20,00 
CROAŢIA — DANEMARCA —«-*-

; i.; *'
* ‘‘ 'Duminică 9 iunie (prog. 1,2) ora 21,30
I DANEMARCA — PORTUGALIA -----
i : Luni 10 iunie (prog. 2), ora 18,30
J 1 OLANDA — SCOŢIA 
i  -Lţmi 10 iunie (prog. 1), era 21,30 ' 
l  FRANŢĂ, a

. Marti 18 iunie (prog. 1), ora 18,30 
ROMÂNIA — spania -—-
FRANŢA — BULGARIA ——
transmisiuni alternative:

Ora 21,30 , . ....
OLANDA — ANGLIA —-
• Ora 24,00 :

SCOŢIA — ELVEŢIA- ’:f  ... ... .

Marţi 11 iunie (prog. 1), oca 18,30 
ITALIA — RUSIA ■- ---

Marţi 11 iunielprog., 2), ora. 21j3ib
TURCIA -î- CROA!

Joi 13 iunie (ţşrog. 1). orar 18,30 
BULGARIA.! — M m axli

Miercuri 19 iunie (prog. J). ora 18;30 
CROAŢIA -4 PORTUGALIA — 
TUROIV —. DANEMARCA / •——
■ Ora 21.30 * 4
ITALIA — GERMANIA —---
RUSIA i-, CEHIA ----— t:

Jo 13 a »  (pro , ,» 'i ;
|  — olanda , -r-g

' J:® lunft l^rc^l.^^oraŞlo^ ,̂i ţ  ys'WifeiljlA iunie (praj*.::2),, oraSJ 
I I ^ORŢUGALiÂ — TURCIA’

Vineri 14 iunie (prog. 1). ora 21,30 
CEHIA -* ITALIA -----

I -^S»^®|l)I5iiîrawOT^cfe.-'l).---ora-17,00
ţ « ţ i *  ANGLIA < -----
î \'®%mbăt$:-.ir) iunie (prog. 1), ora 20,00 
ţ &Ş«NŢA — SPANIA ----—

Sâmbătă 22 iunie (prog. 1), ofa 17,00 j 
-Primul sfert," de finală (direct). Ora* 

Al deilea sfert de finală (înreg.). |  
î |  Durpinifcă 23 iunie (prog. 1), ora 17,00 * 
. Af treilea sfert de finală (direct). Ora J 

21,00 — • Al patrulea sfert de finală j  
(înregistrare). J

Miercuri 26 iunie (prog. 1), ora 18,00 i 
Prima semifkială (direct). Ora 21,30 -—4
A doua semifinală (direct).

©Ufhinică 3j0 iunie (prog. 1), ora 21,00 
FINALA de Ia Londra (direct).

-*—*—■* <

SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 20.05.96
MESERIE ‘ ..... 'Nr. locuri MESERIE Nr. loturi ;. MESERIE Nr. locuri
log. construcţii civile, ' 
Industriale şi agricole 4
Ing. construcţii 
hidrotehnice . 8

, Ing. electromecanic 2

ing. mecanic utilaj
• tehnologic pt. coonstr. 2

Ing. topograf 2
• Meeirc stomatolog 1

Revizor contabil i
©conomist în industrie 1
Topograf 7
Laborant in învăţământ 1 
Contabil 2
Gestionar depozit 1
Bucătar 4
Ospătar (clipinor) 8
Vânzător t,2
Cioplitor în piatră si 
marmură 2
Fierar betonist i

Faianţar 5
Zugrav, vopsitor fi
•Sudor, autogen 12
Lăcătuş mecanic 32
Strungar universal 2i
Strungar la rrţaşini 

. orizontale ; 1
Mecanic auto > 6
Electrician aparate 
fnăsură control şi auto
matizare în central 
Brutar *
Tâmplar manual 
Croitor
Vulcanizator de produse 
industriale din cauciuc 2
Electronist i
Şofer autocamion 1
Maşinist la maşini pt. 
terasamente (ifronist) . 17
Comisioner 30

11
i
3

109

S.c. SEVCOM „CENTRAL" S.R.L. 
D E V A

Ing. căi ferate, drumuri 
şi poduri'
Ing. electronist transpor
turi, telecomunicaţii. 
Ing. mecanic.
Ing. minier 
Ing. în ind. alimentară 
Farmacist 
Jurisconsult' - 
Tehnician constructor 
Maistru în ind. lemn. 
Agent de asigurare 
Secretară. . . . .
S > 1 iveglu ).■ "j- ur 
( ii ,0 ir )
Barman 
Gardian public 
Miner la suprafaţă " 
Zidar rosar-tcncuitor 
Dulgher pt. constr. 
Instalator apă, canal 
! psît , ţ stri 1 
T , i< higiu earosier 
Frezor universal 
Strungar la strung 
Garusei

1
1
4
1
2
2
I
1

178

I  (prin dom .m K FL Q R EA  GHEORGHE SEVER) j  r I S ° m S f  ramator
j  TeL/fax 054-216234 |  r»"hî«/>fo rlo 117

I I
I
I — BANANE

I— ROŞII 
— CASTRAVEŢI 
I — PORTOCALE 

fi— GRAPEFRUIT 
1 — LĂMÂI j— KIWI

STRUGURI

PREŢURI»

FĂRĂ

CONCURENTA

! I I

ULEI „Horia" 1/1 
— ZAHĂRI

I 
I

3050 (incluşiv TVA)| 
— 1895 (inclusiv TVA) I 

OFERTA SPECIALA vinuri: * „RIESLING“; •"

(„PREMIAT"; •  „FETEASCA ALBA“ şi •  „RE-I
GALA"; •  „MUSCAT OTTONEL": •  „CABERNET, 

ISAVIGNON"; •  VIN 1/1 „CASABLANCA"; VIN |

I*  JIDVEI 1/1 de Ia cea mai renumită podgorie — ■  
Jidvei, Alba. |

VA AŞTEPTAM LA COMPLEXUL COMERCIAL |  
„CENTRAL" DEVA (PI^ŢA AGROALIMENTARA). |

obiecte de uz casnic 
Electromecanic 
electroalimentare 1
Tâmplar universal 11
Tâmplar manual ajustor 
montator 10
Mecanic staţie 
concasoare 4
Preparator suc 2.
Şofer de autoturisme 
şi camionete 3
Tractorist ^  2
Macaragiu 1
Muncitor necalificat 10

VÂNZĂRI - 

CUMPĂRĂRI

• Vând Dacia papuc, mo-
tor 1992, fabricaţii 1987, 
stare foarte bună, tefefon 
618738, 229025. (8793)

• Vând tractor U 650,
cu plug şi* remorcă, preţ 
19.O00.Q00, „Vinerea, „telefon 
138, ' . (8806)

•  Vând motor tăiat lein-
ne 8/I0 HP, motorină, 
tracţiune mecanică. tel. 
611568, Deva. (94}4)

•  Vând SRL înfiinţat
1994, fără activitate, bel. 
629610, (9585)

' -•■ * Vând apartament două 
camere, ultracentral, Deva, 
tel. 612974, 642725, Oraş-, 
tie.- (8766)

•  Vând apartament dotă
camere. Simeriă! Cloşca,
bl. 10, se. B, ap. 33, (8758)
... •  Vând Dacia.1100, sţa- 
re bună, tel. 224795, zilnţio.

(8771)
•  Vând apartastent deftiă

camere, Gojdu, Deva, fel! 
218723- - - (8867)

•  Vând casă , Simeria, 
80 000 000, negociabil, fel, 
661070, între orele 18—52.

 ̂ (8810)
•  Vând apartament 2

camerei,, cartier Dacia, fel. 
624469. (8812)

•  Vând apartament două 
camere. Deva. Al. Viito
rului, bl. 0 3, sc. 1, âp. 28,

(8818)
•  Vând cabană, masiv 
Straja — Lupeni, zona te- 
lescaun — întoarcere, su
prafaţă 40. mp, teren con
cesionat, capacitate 9. lo
curi, cu apă, curent elec
tric. Relaţii Petroşani,, tel. 
541286. ■ ’ ’ (9481)

•  Vând teren intravi
lan, 3400 mp, str. Viilor, 
Deva, tel. 218293. (9589)

•  Vând remorcă 500 kg,
înmatriculată J  >re c,>a-^  
bună, tel. 641167. (8822)

•  Vând brutărie în sat 
Batiz şi teren aferent con
strucţiei, tel. 730124, îptre 
orele 10—12 sau 18—20.

(8823);
•  Vând casă Banpotoc,

«formaţii fel 18658. r.-
pă ora 16. (8805) ,

•  Vând.VW Golf, tip I,
fel. 230865, ora 18. (8833) ,

•  Vindem 3 locuinţe, 
ultracentral Deva. JTelefon 
230577, orele 8—12.. (8648)

m > ând ap j.. 1 im t L 1 
mere, mobilat, etaj 1, Mi
cro 6, Hunedoara. Relaţii 
tel. 716419. (8792)

•  Vând apartament trei
camere, Orăştie, Avram ‘ 
lancu, bloc 4,' informaţii ă 
Geoagiu, tel. 166. (7982)

I (9593)

ALPREST SERVICE INTERNATIONAL
. "'4.00 CiJOlapOca. ir' 06-4-4565&C 

. sau le!!/‘ax: 0640 5458b ’

vinde Pastă de Tomate
(în cuîit -70g ?i,’ -boicane 420ml-, ^OOm'l)

Bulion si kâm m jp

• Vând în Geoagiu-Bâi, 
874 :mp, feren ceşnţfrn); q|)ă,,
ellârtliţâfePăgi®,;’ - nti*
lioane. Tel Bucureşti, 01 - 
323-1011, Geoagiu 048134,

. ' (7979)
• ypptf J âpârtaftnetţt; trei

camere. InformafM teiefon 
714361 (9433)

• Vând - sifonăriC nouă, 
plus 5 tuburi, tel. .651078

(9176)
• 'Vând Skoda S' 100, 

plus piese' schimb, Crîş- 
ciOr, strada Sălciei, nr. 1.

(9177)
• Vând apartament 2. ca

mere, beci, .Eliberării, 16/7, 
tel. 728201. . (9436)

•  Cumpăr urgent uşă
dreapta Opel Kadett, fa- 
bricaţig 1988, cu două uşi, 
ofer preţ foarte* avanta
jos şi vând computer Lăp- 
Top, 486, stare excepţio
nală,‘plus imprimantă. -Tel. 
715654. . .(9437)
*• Cumpăr societate în

fiinţată în 1994, Orăştie, 
tel. ’ 642161. (8723)

• Cumpăr • mobilier co
mercial, 625735, orele 17— 
20. : : p (8809)

•  Vâpji . chioşc, metalic,
27 mp, piese pentru Tra- 
bant. tel. 728370. (9438) ■

:• Vând Renault Trafic 
Diesel, înmatriculat, cu 
carte de identitate, an fa- 
bficaţic lî îi. i.r> tope,
8 800 mărci! Tel. 720579, 
orele 16—20. (0440)

OFERTE 
DE SERVICII

TRAHSPOPT MARF* 
cu cam ioane închise  

d e 2,5; 8 şi 14 i 
Tel: 647529 o rd e  8 - 1 /

•  Socie.tate particulară de
construcţii angajează ur
gent : zidari, dulgheri. Re
laţii la telefon 616’7itf5, în
tre orele 7 şi 15. (8813)

• Meditez englezii,.- fel.
621609. ' 19475).
•  a.» •  •  a  •  •  •

• Societate-'comefcia- ; 
lă Caută cti laborator, 
vorbitor de limba ita
liană. Informaţii, str. 
Aurel Vlaieu, nr. 21, 
Deva. orele 9—10. ,

(8798) ’

PIERDERI
• Pierdut act concesiune

nr. 135/1973, pe numele 
lalovCac Alexandru şi Floa
rea, parcela A2 — R3 — 
N5 de 6,25 mp, Se dedaTâ 
nul. (88i4)

DIVERSE *
• SC Prodcoop SA De

va anunţ intenţia de ma 
jorare a preţului ia pâine, 
începând cu data de 30. 
06. 1990. (8820)

•  SC Racriscom Deva
anunţă intenţia de majorare 
a adaosului până Ta 200 
la sută. > (9479)

•  S<2 Doris SIIL Deva 
anunţă intenţia de majorare 
a adaosului comercial, cu 
data de 1 iunie 1996, de 
la zero la nelimitat.

' ' ! ■ “(9482)
•  SC M & B Prodifnpex 

SRL Deva, înregistrată  ̂ la 
RC, cu J/20/606/1993, mă
reşte adaosul comercial pâ
nă la ' 100 la sută, înce
pând cu. 1 .iunie 1996.

(8824)

j  -co; durere ftemăr- 
ginită, anunţăm împli
nirea unui an de la 
trecerea în nefiinţă a 

, celui care a fost 
1UI.IU BÂRŢAN . 
Comemorarea, sâm

bătă, 25 mai 1996, ora 
• 9, Ia Biserica din Bis- 
caria Simeria. Fa
milia, (8828)

. «i Se.împlinesc şase 
-săptămâni: de la tre- 
ce'rea in nefiinţă 
distinsei şi inegalabi
lei profesoare ' / :

OLIMPIA STAN - 
Parastasul ,de po

menire va. avea loc 
Sâmbătă, 25 mai 1996/ 
ora 9,30, la Biserica 
Ortodoxă dirr str. A!

, lancu, Deva, ppştii e- 
levi Virginia Şindea şiş 
Drâgan Muntean 

_____   (682l>

,'v •  Familia anunţă împli
nirea unui an. de la dis
pariţia: celui «care a fost 

ZEVEDJEf ŞlEF r “ 
Comemorarea, sâmbătă, 

25 mai, ora • 11,30, în ci
mitir. (8785)

,-..!. •; Familia îndurerată a- 
niiriţâ împlinirea â şase 
săptteâni ! 8e lâ ' trecerea 
în eterHîfefe â Celtii câre 
a fojţ_

ing. EL1SE1U CUCU1AN
Parastasul de pomenire, 

duminică, 26 mai, ora TI,30 
la Biserica din Biscaria 
— Simeria. Ii păstrăm o 
veşnică amintire. Dumne
zeu să-i odihnească sufle
tul lui, bun şi blând,

■(8794)

DECESE

•  Soţia-Candafia şi ne- 
•poţij anunţă cu sufletele 
împietrite de durere- tre
cerea în nefiinţă a celui 

.1 fast un nat sol 
unchii si om de omenie
DEEGHICI GHEORGIIE 

în vârstă de 78 ani.
Ceremonia, sâmbătă, de 

la domiciliul din Simeria.
Dumnezeu sâ-1 odihneas

că în pace. k (8836)-

•  Colectivul Teatru
lui de estradă Deva 
aduce un pios omagiu 
celui câre a - fost .un 
bun coleg 

' BRETEA N
LEONTTN

Dumnezeu să-l odih
nească In pace.

(8832.)-

Do riţi s ă  ele marati ptopna d-stra a fac e re ? Aveţi o 
firma care întâmpina dificultăţi?* Noi vâ. oferim 
soluţia, prin cursurile de ANTREPRENORI 
(întreprinzători) orgamza'te ,de FREE şi MnUS. 
Durata unurcurs este de 200 ore. Costul cursului 
diferă în funcţie de varsta -şi .statutul social al 
cursantului Suport de .curs gratuit, *■ -a 
' 4fifofîRaţij şi .înscrieri ta sediul FJT. D ş v a f str. 

avtef, 21491.7 -sau>2306-2-1.:

ĂhiîT Vm •  Nr. 1641
mmm

V m eri. 21 m ă i t 99#'


