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„Suferința umană, nevoia 
ds protecție și terapie 

prin ortopraxie"
Dcsprg „Suferința uțna- 

nă, nevoia de protecție și 
terapie prin ortopraxie" 
este dialogul interdisci- 
plinar din cadrul simpo
zionului „Omul, trup și 
suflet", aflat anul acesta 
la ediția a ii-a. Desfășu
rat în săptămâna crucii 
din Postul marc, între du
minica vindecării slăbă
nogului și duminica crucii.

crările în trei sesiuni. După 
Tedeumul ecumenic, ofi
ciat de reprezentanții mal 
multor culte creștine 
cuvintele de salut din 
partea oficialităților lo
cale și a oaspeților, pri
ma sesiune a avut drept 
motto „Nu uita nicioda
tă că ești om“ și a in
clus referate mbdicale. 
Cea de-a doua sesiune

Tedeumul a deschis Simpozionul „Trup ;i suflot", 
desfășurat timp de trei zile la Deva.Simpozionul „Omul trup și suflet”

dialogul în duh diaconal și 
spirit ecumenic, pe teme 
teologice, medicale, psiho
logice, juridice, social— 
economice și politice, a 
reunit specialiști din a- 
ceste domenii și un public 
interesa*

Simpozionul „Omul trup 
șl suflet" este organizat 
de Asociația Ecumenică a 
Bisericilor din România 
(AIDroml. care e și prin
cipalul sponsor, Patriarhia 
Ortodoxă Română, Minis
terul Sănătății și institu
țiile subordonate din teri
toriu, Prefecture Consi - 
liul Județean, alte institu
ții de învățământ și cul
tură din Județ. Simpo
zionul, ca și manifes
tările -adiacente, este găz
duit dc Casa de Cultură 
Deva.

Prima zi a simpozionu
lui național medical — 
creștin și-a desfășurat lu-

consacrală referatelor teo
logice a avut ca gene
ric „Sufletele mari în
dură (suferința) în tăce
re". Ziua s-a încheiat cu
întâlnirea de seară ou
Invitații, avându-1 ca
principal oaspete pe 
rintelc Galeriii.

pă-

Cum era și firesc. atât
medicii cât și preoții și-
au prezentat punctele de 
vedere proprii în legă
tură cu tema simpozionu
lui. Dar părerile lor se 
apropie mult când este 
vorba de a privi și trata 
omul ca pe o unitate în
tre trup șl suflet întru
cât starea sufletească o 
influențează pe cea a 
corpului și invers. S-a 
mai subliniat că cele două 
categorii îșl descoperă me-

VIORICA ROMAN

(Continuare în oag. a 2-a)

Salonul editurilor hunedorene
Gea de-a doua ediție a 

Salonului editurilor hune- 
dorerie șî Târgul de carte 
s-au desfășurat timp de 
două zile (26—27 martie), 
la Deva, manifestările fiind 
găzduite do Gasa de cul
tură. Principalul organi
zator — Biblioteca Ju
dețeană „Ovid Dcnsusia- 
nu" —alături de Inspec
toratul pentru Cultură -și 
de Casa de cultură au 
propus o retrospectivă e- 
ditoriala a ultimilor trei 
ani, cu participarea edi
turilor din județul nostru 
(Deva, Petroșani, Simeria) 
și a câtorva cunoscute 
edituri din Timișoara, 
01uj-Napoca și Sibiu.

Prima zi a Salonului a 
fost rezervată prezentării 
editurilor hunedorene (u- 
sale șl cu lansări d» 
carte), iar cea de a doua 
d — editurilor invitate : 
Augusta, Sedona, Helicon, 
Hostia (Timișoara), Dacia, 
Premedia Plus (Cluj Napo- 
«a) șl Imago (Sibiu). Re
trospectiva amintită a cu

prins și alte tipărituri a- 
părute în județul nostru: 
ziare, reviste și publicații 
periodice, reviste școlare, 
cărți editate de instituții 
județene, precum șl vo
lume ale '-scriitorilor hu- 
nedoreni apărute la alte 
edituri din țară.

Manifestarea a fost 
deschisă de dna Valeria 
Stoian (directoarea Biblio
tecii Județene) și de dl 
loan Sicoe (consilier șef 
al Inspectoratului pentru 
Cultură), dl Gheorghe Grun 
(directorul Camerei de 
Comerț, șl Industrie) ac
centuând apoi asupra con
dițiilor dificile în care se 
realizează astăzi comer
țul cu cartea. Una din 
instituțiile care și-a a- 
firmat cu acest prilej dis
ponibilitatea de a sprijini 
activitatea editurilor a 
fost Prefectura județului, 
în numele căreia a vor -

GEORGETA BlRLA

(Continuare în pag. a 2-a]
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feri, in organizarea Camerei dc Comerț și In-'J 
dustrle a județului Hunedoara, 
diul S.C. --------------
ediție a Expoziției târg de echipamente, i 
utilaje agricole și pentru industria alimentară, ; 
mijloace de transport și de produse agrochimicc. • 
Expoziția va fi deschisă pentru cei interesați ! 
până la sfârșitul acestei săptămâni. Vom reveni J 
cu detalii. (N.T.).

s-a deschis, la se- ;! 
n Sântuhalm, noua ■!EUROVENUS SRL din Sântuhalm, -, 

mașini, J»
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! cetății ale societăților bancare autorizate 
Ituezc operațiuni pe piața valutară. Prezenta 
î implică obligativitatea utilizării cursurilor

CURSUL VALUTAR
27 MARTIE 1997
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dolar SUA 
marcă germană 
yeni japonezi 
liră sterlină 
franc elvețian 
franc francez 
lire italiene

7025
4173
5679 

11443
4810
1238

418

toi 
lei 
loi 
lei 
lei 
lei 
Ici

Cursurile incluse in aceasta listă au la bază J 
sd efec- I 
listă nu I 
în tran- [

1 zacții efective de schimb valutar și înregistrări con- * 
* tabilc. |

Participant la Salonul editurilor hunedorene i 
Târgul de carte.

Foto. PAVEL LAZA

Starea de fapt din ex
ploatările miniere' ce a- 
parțin de Regia Autono
mă a Cuprului Deva (RAC) 
este departe de a fi ca
racterizată drept una nor
mală. Indexările salariale 
de 30,75 la sută prevăzute 
de H.G. 25/97 și obținute 
de liderii sindicali, ai mi
nerilor, după negocieri ce 
au durat aproape două 
zile, s-au dovedit a f! 
simple promisiuni fără a- 
coperire. , *

De luni, 24 martie, 900 
de mineri de la E.M. 
Ghelari au întrerupt lucrul. 
Miercuri, 26 martie, alți 
aproape 2500 de oameni 
de la platforma Teliuc au 
refuzat să intre în șut. 
Motivul ejțe același: ne
plata indexării salariale de 
30,75 la sută, prevăzută 
de HG 25/97. Încercând 
o deblocare a situației, li
derii sindicali de la ex
ploatările în cauză,, îm
preună cu conducerea Li
gii Sindicatelor Miniere 
Solidaritatea ’92 Deva, au 
avut în cursul zilei de 
miercuri o întâlnire cu 
prefecții] și subprefectul ju‘ 
dețului Hunedoara

Precizând că nu se opun 
reformei, liderii sindicali 
au cerut însă ca aceasta 
să nu fie făcută în pripă. 
„Suntem de acord să ac
ceptăm reforma dar nu la 
orice preț. Nu vrem să 
ajungem o țară de cer
șetori" — declara Dorin 
Goslian, președintele sin
dicatului E.M. Ghelari. 
„Reforma este gândită de 
Guvern. Prefectul este 
reprezentantul Guvernului 
în teritoriu. Este de da
toria lui să se implice în 
rezolvarea problemei" — 
afirmă liderii sindicali.

RAC Devâ
Prefectul județului Pom- 
piliu Budulan consideră că 
singura care poate găsi 
o soluție pentru rezolva
rea problemelor este ad
ministrația RAC Deva. El 
îl învinovățește pe fostul 
director general al RAG- 
Deva, ing. Mircea Dobre, 
că i-a mințit pe mineri 
când le-a spus că le poa
te da indexarea de 30,75 
la sută. Prefectul merge 
chiar mai departe acu
zând că unele partide 
politice folosesc minerii 
ca pe o ( rnn-ă -Ic mane
vră.

Cerând intervenția de 
urgență a Executivului, 
președintele Sindicatului 
Liber 22 Decembrie Teliuc, 
Gheorghe Curcă, spunea 
reprezentanților Prefectu
rii: „Să anunțați Guver
nul și Președinția să se 
miște foarte repede, căci 
noi nu vom da nici un 
pas înapoi". Nicolae Cio
can. președintele Ligii 
Solidaritatea ’92 Deva a- 
răta că RAC este în 
stare de colaps. Liderul- 
sindical acuză imobilismul 
administrației, precizând 
că aceasta aqționcază doar 
în urma presiunilor sin
dicale.

Conducerea sindicatelor 
de la Teliuc și Ghelari 
susține că exploatări mi
niere cu datorii mai mari 
decât ale sucursalelor în 
care lucrează (Deva. Mol
dova Nouă, Baia de Arieș* 
uu primit salariile inde
xate. După calculele sin
dicaliștilor, cele peste 6 
miliarde pe care le au 
de primit de la Siderur
gica Hunedoara ar rezol
va atât problema dato
riilor, cât și pe cea a 
indexărilor.

LA BARZA SE STRANG SEMNĂTURI 
PENTRU GREVA GENERALĂ

Situația este pe calc de 
a lua o întorsătură ne
dorită și la E.M. Barza. 
Contactat telefonic, pre
ședintele Sindicatului Li
ber E.M. Barza, ec. Florin 
Cazacii, preciza că în a- 
ccastă lună au fost înre
gistrate două zile în care 
nu s-a putut lucra, din 
lipsa materialelor. „Si

tuația este foarte tensio
nată" — spune liderul 
sindical, care precizează că 
în aceste zile se strâng 
semnături pentru declan
șarea unei greve gene
rale.

SORIN BLADA

(Continuare în pag. a 3-a)

MINERII DE LA R.A.C. VOR *RIMI 
SALARIILE INDEXATE

Minerii de la exploată
rile ce aparțin dc RAS 
Deva vor primi salariile 
indexate cu 30,75 la sută> 
începând cu 1 februarie, 
a declarat ieri secreta
rul de stat la Ministerul 
Industriei și Comerțului, 
Nicolae Stăiculescu. Sosit 
la Deva în cursul dimi
neții, dl Stăiculescu a in 
format pe liderii sindi
cali strânși la sediul Re
giei Cuprului 'că a inter
venit la RENEL pentru a 
se anula dispoziția de 
decuplare a minelor dc 
Ia energia electrică. RAC 
Deva are de plătit 53 dc 
miliarde de lei datorii 
către RENEL, alături de

CONSFĂTUIRE
Ieri a avut loc, la De

va, o consfătuire între re
prezentanți ai unor agenți 
economici cu capital de 
stat și privat și cadre de 
conducere ale Oficiului 
Județean pentru Protec
ția Consumatorilor, In
spectoratului Poliției Sa
nitare și Direcției Sanitar- 
Veterinare, acțiune or
ganizată de Camera de 
Comerț și Industrie a ju
dețului Hunedoara.

Au fost reliefate unele

alte sume datorate ce to
talizează aproximativ 300 
de miliarde de Iei, după 
spusele secretarului de 
stat. Regia deveană are 
de încasat 90 de miliarde 
de lei în special de la 
metalurgie, bani ce vor fi 
Încercați să fie obținuți 
in urma unor discuții ce 
se vor derula, săptămâna 
viitoare, la București, a- 
firmă sursa citată.

în privința următoarei 
indexări dc 18,35 la sută, 
prevăzută a fi aplicată de 
la 1 aprilie, dl Stăicu
lescu nu a putut garanta 
că ea va fi pusă în prac
tică.

norme și metodologii din 
domeniile respective, o 
serie de aspecte negative 
constatate de echipele de 
control și măsurile apli
cate, s-a insistat asupra 
necesității adoptării unor 
sancțiuni mai severe îm
potriva celor care în 
calcă legile țării, atentea
ză la 'buzunarul șl să
nătatea populației, oblii 
gația pentru asigurarea 
unei protecții reale, efec
tive și eficiente a cetă
țenilor. (G.D.).
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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
JUDETFNE A PARTIDULUI 

PENSIONARILOR
Recent a avut loc la 

Deva Conferința de dare 
de seamă și alegeri a 
Organizației județene a 
Partidului Pensionarilor 
din România. Pe margi
nea raportului prezentat 
asupra activității desfă
șurate în perioada tre
cută de la ultimele ale
geri și până în prez • 
au luat cuvântul Octavian 
Ilea, loan Răcoi, loan Stă- 
niloiu, Felicia Necșa, Fran- 
cisc Mihaly, Petru Urdea, 
Florian Brădeanu, loan

•••«•••••***

Daminescu, Victor Apostu, 
Dumitru Cuc, Ioan Chel- 
bezan și Ovidiu Moraru.

Conferința a ales noul 
comitet al organizației al
cătuit din 21 de membri 
și cinci supleanți. Prin vot 
secret în funcția de pre
ședinte a fost ales dl 
Emil Sălăjan, iar ca vice
președinți dna Felicia Nec
șa și dnii loan Avram și 
Augustin Biriș. Vom re
veni cu amănunte asupra 
acestui eveniment. (Tr. B.).

„Suferința umană, nevoia 
de protecție și terapie

prin ortopraxie"
(Urmare din pag 1)

.• > 4 complementaritatea și 
că efectele vor fi bene
fice dacă medic și preot 
își vor conjuga efortu
rile. In mod similar văd 
atât teologia cât și medi
cina probleme cum ar fi 
eutanasia, avortul, por
nografia.

Despre „așteptările-1 pă
rintelui loan Coța. iniția
torul simpozionului, a vor
bit prof. dr. Vladimir 
Itiliu Gusic, Universitatea 
„N. Iorga" Ploiești. Le 
prezentăm succint, ®le 
constituind de fapt sco
purile acestei manifestări 
de amploare, între moti
vațiile simpozionului se 
numără diminuarea spe
ranțelor oamenilor, azi, 
când un materialism vul
gar l-a înlocuit pe cel 
dialectic ; denaturarea și 
desacralizarea momentelor 
esențiale ale vieții ; ne
cesitatea interzicerii ju
ridice a avortului: ne
voia educării cuplului tâ
năr să nu adopte metode 
avortive ; stoparea ofen

sivei pornografiei ; edu
cația religioasă în școli; 
dragostea creștină care 
ar trebui să însoțească 
jurământul lui Hipocrat: 
moartea celor „numiți de 
rechinii tranziției" bos- 
chetari ; neacceptarea eu- 
tanasiei : demersurile cul
turii în educația reli
gioasă ș.a.

Ziua de joi a fost 
rezervată referatelor psi
hologice. juridice și social- 
diaconale cât și celor e- 
cologice. „Problematica ce
lor 4 E“ (ecologie, eco
nomie, energie și entro
pie) a fost prezentată 
atât în plen cât și pe 
secțiuni.

Astăzi se prezintă, sin
tetic. strategia Guvernu
lui în domeniile de refe
rință ale simpozionului, 
are loc un dialog pe mai- 
ginea celor prezentate, ca 
și în zilele precedente. 
In program figurează 
și slujba dg binecuvân
tare a Paraclisului „Sf. Ap. 
și Ev. Luca“ din Spitalul 
Județean Deva și un pe
lerinaj la bisericile din 
municipiu.

SE VA JUDECA „ROMICA“ 
ÎN STARE DE LIBERTATE?

Prin hotărâre a Tudecă- 
toriei Deva. s-a admis 
cererea de a fi judecat în 
stare de libertate 
Dumitru Crăciun, zis Ro- 
mică, principal asociat al 
S.C. „Crăciun & Comp" 
SNC Deva, arestat în urmă 
cu peste o lună și jumă
tate pentru cercetări în 
legătură cu mai multe 
infracțiuni economice.

Amănunte despre mo
tivarea hotărârii Jude
cătoriei ne-a dat dl pre
ședinte Alexandru Avram:

„Dumitru Crăciun a 
avut o prelungire de man
dat pe 15 zile, prelun
gire pe care parchetul nu 
a contestat-o. Am apre
ciat că o lună și jumă
tate de cercetare în sta
re de reținere au fost 
suficiente pentru admi - 
nistrarea probelor celor 
mai importante în cauză. 
Hotărârea noastră poate fi 
atacată cu apel la Tri
bunalul Hunedoara". (I.C.).

Salonul editurilor hunedorene
(Urmare din pag. 1)

bit dl subDrefect Nicolae 
Segesvari.

Din prezentarea edi
turilor hunedorene am re
ținut câteva aspecte spe
cifice fiecăreia. Editura 
I.D. SARBU din Petroșani 
a avut de la bun început 
drept scop, preciza dl 
Dumitru Velea restitui
rea integrală a operei lui 
T. D. Sârbu (accentul fiind 
pus pe publicistică), dar și 
a altor cărți de valoare 
și piese de teatru. Edi- 

I tura CORVIN, condusă de 
dl Carol Varga, a pornit 
la drum cu o revistă ma
ghiară, ajungând, anul 

' acesta la al 25-lea vo- 
I lum editat. Două obiec- 
> tive generoase stau la 

haza activității Editurii 
SIGMA PLUS, mcntio- 

I nate de dl Mircea Mo- 
loț : „să ne adresăm e- 

I 3evi]or (cu carte didac
tică) și să edităm lucrări 
de autori hunedoreni". 
Editura „CALAUZA" și-a 
proDus să dea prioritate 
scriitorilor români (acope
rind o arie mai largă de 
genuri literare), și nu 
doar celor afirmați, cât și 
dehutanților, menționa dna 

i Mariana Pândaru, Șapte

din cele nouă titluri a- 
părute până acum la E- 
ditura BIBLIOFOR sunt 
reprezentate de cărți pen
tru copii, preciza dl 
Horia Crișan, cartea de co
lorat tinzând să predo
mine și în continuare. 
INTELCREDO este editura 
care s-a profilat pe cartea 
de contabilitate și in
formatică. principala preo
cupare fiind ca ..din punct 
de vedere tehnic și pro
fesional. să încercăm să 
ținem pasul", susține dna 
Sonia Bolea. Editura
DESTIN continuă edi
tarea romanelor —- flu
viu (dar si alte titluri), 
dl Dan Câmpean preci
zând că în prezent acti
vitatea s-a restrâns. în 
Simeria, Editura TRAIAN 
DORZ realizează pune
rea în valoare a operei 
poetului creștin Traian 
Dorz. In finalul mani
festării din prima zi. în 
cadrul celei mai „tinere" 
edituri din județ — EMTA 
— (condusă de poeta 
Paulina Popa), P.S. Pă
rintele Episcop Timotei al 
Aradului și Hunedoarei, 
apoi dna Maria Razba și 
scriitorul Eugen Evu au 
făcut referiri la princi
palele volump apărute la 
această editură.

VINERI,

28 MARTIE

C TVR1 )
6,00 România: ora 6 fix!; 

8,30 Ce: din Mogador (s);
9.10 Simpozion (reluare): 
10,00 Știri; 10-05 Iu oi 
străine ; 11,00 Andrea Ce
leste (r); 12,00 Știri; 13,00 
TVR Cluj-N.; 14,00 Știri;
14.10 Muzica pentru toți; 
15,45 Desene animate ;
16.10 Pompierii vă infor
mează!; 17,00 Știri; 17,10 
Emisiune în limba ger
mană; 18,10 Scena poli
tică; 18,40 Roata norocu
lui (cs); 19,15 Tezaur fol
cloric ; 20,00 Jurnal; 21,00 
Când Raiul zâmbește ffi!m, 
— p. III); 22,40 Eccturism; 
0,20 Film • Crime crepus
culare (SUA).

C TVR 2 )
7,00 TVM. Telematinal; 8,30 
D a.; 9,00 M'izica nentru 
toți ; 10,00 Film. Curcu
beul lunii (Rusia, '83); 11,25 
Mozaic — satelit; 13,00 
Berlin Alexanderplatz (r); 
14,00 Divertisment; 4,30 
Desene animate; 15,00 
Limbi străine ; 16,20 Top 
Model (s); 17,40 Serial. •
Andrea Celeste ; 19,00
Concertul Orchestrei Națio
nale Radio; 21,00 Ulti
mul tren; 22,00 TVM. Me
sager; 22,30 Robingo 2 
(cs); 23,30 Din viața ro
milor ; 0,00 Bucuriile mu
zicii.
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NOUL BIROU EXECUTIV 
LA F.C. CORVINUL 

HUNEDOARA 
mecanic — energetic, ing. 
VASILE BORȘ, ing. VA- 
LER IACOB, sing. 
GHEORGHE ANDREI, 
vicelider al Sindicatului 
Siderurgistul. CORNEL 
ALBU.

Ieri după-amiază dl 
ing. GHEORGHE PO- 
GEA, manager general

In urma analizei în
treprinse și a discuțiilor 
cu sponsorul echipei F.C. 
Corvinul Hunedoara, SC 
Siderurgica SA, a fost 
numit Biroul executiv al 
FC Corvinul: Președinte 
«in onoare — ing. LIVIU 
MAGHERU, directorul 
Uzinei nr. 5, VASITE 
TATAR, președinte exe
cutiv. DORIN NICȘA, 
vicepreședinte cu pro
bleme de organizare si 
competiții, 
OLARU. 
cu probleme 
financiare (trezorier).

— Membri: ing. O-
VIDIU BABEȘ, director

ec. CALIN 
vicepreședinte 

economico-
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la S.C. Siderurgica SA, I 
a avut o întâlnire eu 
reprezentanți ai Primă
riei, Poliției și al socie
tăților comerciale din 
municipiul Hunedoara, 
pentru susținerea echipei 
„orașului flăcărilor", 
CORVINUL. (S.C.),

ft
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La un „triunghiular" în S.U.A.
UN FRUMOS SUCCES AL GIMNASTICII 

ROMÂNEȘTI 
acumulând 248,849 pune- j 
te, față de SUA, — lo- J 

ft 
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Intr-un 
ghiular" 
feminină 
desfășurat la 
(SUA), la care au par
ticipat selecționate de 
seniori și juniori, fete și 
băieți, ale României, Chi
nei și SUA, gimnastele 
noastre au cucerit pri
mul loc! Oină Gogean, 
Claudia Presecan, Cori
na Ungureanu, Maria 
Olaru, Erika Boncsina și 
Alexandra Dobrescu — 

au clasat pe primul loc,

recent „triun- 
de gimnastică 
și masculină, 

Cincinatti

s

AZI,

cui II (147,873 puncte) 
și China — locul III 
(146,899 puncte). La mas
culin gimnaștii noștri 
au ocupat locul II, iar 
la junioare, România 
s-a clasat pe locul III.

De remarcat că din 
startul competiției gim
nastele noastre au primit 
o primă de 
dolari din 
derat.iei de 
a S.U.A.

25.000 de 
partea Fe-
Gimnastieă

liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful? (r); 10,30 înrobită de
iubire (r); 12,30 Am întâl
nit și români fericiți (r) ; 
13,00 Ringul (film — Ro
mânia '84); 14,45 Desene
animate; 15,00 Serial. Ver
dict: crimă! (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 
înrobită de iubire (s); 17,30 
Xena X— prințesa război
nică (s); 18,15 Rătăciți în
tranziție; 19,00 Știi și 
câștigi (cs); 19,30 Știrile
Pro TV ; 20,00 Dosarele
X (s); 21,00 Operațiunea

Delta Force (SUA, *86); 23,00 
Știri ; 23,15 La limita im
posibilului (s); 0,30 Zona 
Crepusculară (s).

Viața în trei (s); 11,00 
Știri; 11,10 iluzii (r); 12,00 
Curcanii (s); 13,00 Dincolo 
de realitate (s); 13,30 Dig
by (s); 14,00 Știri; 14,20 
Suflete dezgolite (film — 
reluare); 16,00 Lumină 
călăuzitoare (serial) ;

17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 
18,00 Desene animate; 18,30 
Thalia ; 19,05 Desene ani
mate ; 19,30 Văduva (s);
20.30 Observator; 21,30 
Film • Experimentul Ni
ghtbreaker (SUA).

(BEVASAT+)
10,00 Obiectiv (r); 10,15 

Repere culturale (r); 11,15 
Actualitatea în direct (r);
12.30 Film (r); 14,00 Vi
deotext; 19,00 Obiectiv ; 
19,15 Documentar; 20,00 
Jurnal TVR; 21,00 Momen
te; 22,00 Film ; 23,30
Obiectiv (r).

[PRO - TV) (ANTENA 1]
7,00 Știri/Rev. presei; 

7,15 Văduva (r); 8,00 In 
vizită la Antena 1; 10,30

7,00 Ora 7, bună dimi
neața!; 9,00 Tânăr și ne
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SE ÎNCHEIE ETAPA DE 
LA BOX, DE LA DEVA

cadrul Federației Române I 
de Box, dl. ȘERB AN 1 
PIROIU.

Azi, începând de 
ora 16, vor 
meciurile din 

•etapei de zonă.
prilej pentru 
de box dn Deva, 
viziona 
între cei mai buni bo
xeri clasați din cele 
județe ale țărit, care 
participat la această 
tractivă competiție 
box. (S.C.).

După 
ceri, în 
din Deva, azi se încheie 
etaDa de zonă a campio
natului național de box, 
care a început luni, 24 
martie. La deschiderea 
festivă a competiției au 
participat mari persona
lități din lumea boxului 
de amatori și profesfo- 
nist, Nicolae Linca, 
Eustatiu Mărgărit, Fran- 
cisc Vaștag ți Mihai 
Lcu, precum și delega
tul general al Comisiei 
centrale de arbitri, din

5 zile de între- 
Sala sporturilor

ZONA

la » 
avea loc 
finalele 

Un bun 
amatorii! 

de a 
câteva meciuri

14 
au
»- 

de

ALEXANDRESCU REVINE LA STEAUA. 
RAPIDUL CAUTA ANTRENOR

Florin Marin rămâne 
la Ceahlăul P.N. 
ducerea clubului 
Piatra 
dintele
— nu

Surpriză în Ghencea I 
La propunerea Iui Mar
cel Pușcaș (care i-a luat 
locul cunoscutului om de 
fotbal I. Alexandrescu de 
președinte al secției de 
fotbal la Steaua), a fost 
readus ca membru în 
Consiliul de administra
ție, 
să-i

Cine n-are bătrâni... 
cumpere.

Con- 
din
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Neamț — preșe- * 
Gheorghe Ștefan | 
a vrut nici in 

ruptul capului să cedeze Z 
Rapidului pe antrenorul |
— *
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Florin Marin. Rapidul 
caută în continuare an
trenor.

ETAPA INTERMEDIARA 
ÎN DIVIZIA B

REZULTATELE ETAPEI A 23-A (SERIA A lll-AJ, 
desfășurată miercuri, 26 martie : FC Vâlcea — 
Mine-ral Rovinari 1—1 ; Min. Uricani — Petrolul 
Țicleni 3—1 ; Parângul Lonea — FC Drobeta Tr. 
Severin 4—1 ; Min. Anina — Min. Certe} 2—0 f 
Termo Tr. Severin — Vega 
Bocșa — AS Paroșenî 4—0;
Min. Lupeni 2—0; 
Videle 2—0.

Deva 1—0; Metalul 
FC Alexandria — 

Minerul Berbești — Petrolul j
*
l
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PIEȚELE, ACUM O SPERIETOARE?

i

Multe întâmplări ’ din 
viața oamenilor sunt le
gate de piețe, adică de 
locul unde se întâlnesc 
o seamă de interese, mai 
mult sau mai puțin de 
natură comercială sau 
speculativă. Fără să. fa
cem un efort prea mare 
de memorie, să ne amin
tim că și în campania 
electorală trecută, într-un 
obsedant videoclip, o fe
meie flutura în mulțime, 
deasupra capeteloi, o pla
să goală, și striga, du
pă cum se putea înțele
ge, că i-a golit-o Iliescu. 
Fără a face prea multe 
considerații pe această 
temă, n-ar fi lipsit de 
interes să știm dacă res
pectiva consumatoare a 
ajuns 
acum 
vând 
țurile 
alimentare s-au cam tri
plat din toamnă până 
acum, în vreme ce pen
siile sau salariile, în spe
ță 
re.
Pe 
de

văzut cum în 1996 aces
tea erau luate cu asalt, 
Pe apucate, de puterea 
sau opoziția de atunci, 
fiecare promițând, fie po
tențial parlamentar sau 
președinte, că va face și 
va drege, pentru ca tot 
consumatorul și producă
torul agricol care vine 
să vândă sau să cum
pere să fie mulțumit de

care cuprind un număr 
tot mai mare de subnu
triții, este de așteptat ca 
piețele să devină locuri 
sensibile și fierbinți, ca
re se preferă să fie oco
lite, pentru a nu da naș
tere la comentarii nedo
rite și la controverse.

Este o situație îngrijo
rătoare să asistăm cuVn 
acum piețele au devenit
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sau nu să-și umple 
plasa respectivă a- 
în vedere că pre
ia produsele agro-

de cumpăra- 
cunoscut nici 
același ritm

puterea 
nu au 
departe 
creștere.

Știind că piețele repre
zintă locuri unde este o 
animație permanentă, am

modul cum sunt satisfă
cute cererile și ofertele. 
Ca un făcut. însă, acum, 
subit, pe toți i-a apucat 
amnezia: nu-i mai vezi 
prin piețe, de parcă a- 
ceste Jocuri ar fi deve
nit, peste noapte, ciuma
te. Când statisticile ara
tă că nimic din ce s-a 
promis nu se mai lea
gă și nu se mai înfăp
tuiește, când bugetul fa
miliei se duce, aproape 
în totalitate, la peste 70 
la sută dintre români, pe 
coșul zilnic, subalimenta- 
ția constituind o serioa
să amenințare (concre
tizată în bolile- sărăciei,

mai sărace și cum, 
majoritatea cazurilor, ele 
constituie o sperietoare 
pentru cei ce și-au atins 
scopurile, adică de-a prin
de ciolanul. Rău este că 
nici semnale că se va pu
tea schimba ceva curând 
în bine, în confruntarea 
cerere-ofertă, nu prea ne 
sunt date din nici o par
te. Ba, din contră, vedem 
cum producătorii noștri 
de carne, lapte, legume 
și alte produse sunt ți
nuți la respect. în vreme 
ce ne cam invadează 
piețele străinii cu produ
sele lor de gust îndoiel
nic. Sub motiv că gazul

în

este scump și puțin, se 
aduc trufandale mult 
mai scumpe din import. 
Când complexele de porci 
și păsări vor fi și ele li
chidate, în numele prin
cipiilor economiei de pia
ță, ne putem aștepta să 
ne vină din afară ouăle 
și carnea, dar la prețuri 
de 2—3 ori mai mari de
cât cele ale producători
lor indigeni. Atunci mă
nâncă și scapă cine poa
te, firește.

Cred că 
de interes, 
nu-i prea 
rea, ca mai ales cei ca- 1 
re au câștigat alegerile, ! 
să-și mai facă vreme și l 
drumuri pentru a umbla . 
și prin piețe, unde pot * 
lua pulsul (același lucru * 
putând să fie tentant și • 
pentru cei ce le-au pier- » 
dut). Poate vor simți a- ( 
cest lucru, adică prezen-"î 
ța lor în piețe, atât pro- I 
ducătorii agricoli, cât și * 
consumatorii. Suntem oa
re atât de blestemați în
cât acest lucru să se în
tâmple numai cu ocazia 
alegerilor?

[hoho
PERIOADA 27 — 31 MARTIE

BERBEC

O persoană vă propune o afacere, dar nu aveți 
încredere in ea. Nu dați curs nici unei inițiative. 
Sunteți sensibil, lipsit de energie. Nu reușiți să vă 
faceți publice rezultatele. Joi aveți inspirație, insă 
tranzacțiile comerciale sunt riscante. Veți ridica ''o 
sumă de bani.

1AUR

n-ar fi lipsit 
chiar dacă 

îndeamnă fi-

NICOLAE TlRCOB

RAMURI i
Fetița cu ochi mari, se

nini și chip frumos a 
bătut la ușă, a salutat 
și a zis: ,.mi s-a comu
nicat să vin la dv, la 
secretariat. Mă numesc 
Diana Georgiana Vrsu, 
din clasa a V-a A".

— Aa, tu ești ?! La ora 
13 să fii prezentă la In
spectoratul Școlar Jude
țean. Sunt chemați aco
lo premianții din Deva 
Za faza județeană a olim
piadei de limba și lite
ratura română. Felici
tări, ietițo !

După câteva ore, in ho- 9,35), 
iul Inspectoratului Șco- la 
Iar. Diana a făcut cunoș-

20 000 Zei (cu cât au fost 
recompensați cei de pe 
locul I), Diana a prins 
să zâmbească ștrengăreș
te. Apoi și-a urmărit cu 
oucurie colegii mai mari, 
care-și primeau premiile: 
Ioana Sterea. locul 1 cu 
media 9,90 Ici. a Vl-a șc. 
gen. nr. 5i, liceenii de la 
Colegiul Național Dece- 
bal — 
Dobrei, 
10 (cl. 
Marcel 
X-a cu 
Gogan

Emanoil Nicolae 
locul 1, cu nota 

a Xl-a), Daniel 
Munteanu (cl. a 

9.72). Ana Cristina 
(cl. a Xll-a, cu 

apoi liceenele de 
Școala normală 

„Sabin Drăgoi" —

i
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PREMIANȚI AI OLIMPIADELOR |

tință cu două colege de 
clasă de la Școala Ge
nerală Nr 5 Deva : Ana 
Mana Pătrașcu și Ruxan- 
dra Șfctcu. „Ce premiu 
ai, la - ce școală înveți ?“ 
— au întrebat-o cele două 
eleve. „La liceul sportiv 
și am premiul II, cu me
dia 9.80". „Nu se poate, 
noi două avem premiul 
II, cu media 9,75. Tu cu 
9,80 trebuie să ai pre
miul I!“ Ochii Dianci 
s-au făcut mai mari. 
„Chiar!?".

Când prof. Ionel Pă- 
dureanu, inspector de 
specialitate, a pus pe ma
să tabelul cu numele ce
lor 14 elevi deveni, pre- 
miati la faza județeană 
a olimpiadei de l. și lit. 
română, Diana și-a zărit 
înscris numele alături de 
cel al Ancăi Dan (șc. gen. 
nr. 4) și- scris negru pe 
alb: „Locul I, cu media 
9.80". Iar când a trebuit 
să semneze pentru cei

Mihaela Sălășan (cl. a I 
Xli-a) și Carmen Cristi- ! 
na Matei (cl. o XIII-a). | 
cu locul I și participare • 
•ca si colegul Emanoil) .
la etapa națională a in- | 
trecerii; Didina Bunea ' 
(locul 11), Elena Blada și I 
Ana Maria Popa (locul ’ 
HI). j

— La faza națională J 
a olimpiadei de limba 
și literatura română, de ' 
la Iași participă, in a- 2 
ceste zile, 12 elevi hune- I 
doreni. patru din ciclul î 
gimnazial și opt liceeni I 
din zonele Deva, Brad, • 
Orăștie, Hunedoara și | 
Valea Jiului. Avem in- • 
credere in copiii noștri, | 
in pregătirea și străda- , 
nia lor — apreciază prof. | 
Ionel Pădiireanu. >

Da, ei sunt ramuri | 
zvelte intru creșterea . 
limbii române. Succes, I 
copii mariI

LUCIA LICIU I

I

Vă veți pune în practică planurile îndrăznețe, 
casă aveți multe lucruri de pus la punct. Donn- 
mare de exprimare. Ați putea câștiga bani. Pă-

In
ță 
rintele de sex opus are nevoie de ajutorul dv. Atenție 
la relația cu colegii. Obțineți câștig de cauză intr-o 
dispută mai veche. Realizări socio-profesionale.

uEivitrs.
Duminică ar fi bine să vă petreceți ziua cu per

soana iubită. Popularitatea dv. crește în rândul per
soanelor sus-puse. Relația cu o persoană de sex o- 
pus capătă noi dimensiuni. Cineva din anturajul 
apropiat vă bârfește. Evoluția dv. pe plan profesio
nal stagnează deocamdată. Bucurie neașteptată, dar 
energia fizică este la minim.

î 
r » i

RAL

Doriți ca persoana iubită să atingă perfecțiunea, 
dar acest lucru mărește tensiunile dintre dv. Veste 
bună de la unul din frații dv. Vă îngrijorează si
tuația copiilor, însă nu aveți motive. Câteva zile 
de odihnă vă vor spori randamentul. întâlniri cu 
oameni importanți; veți face o impresie excelentă.

Situație explozivă la minele 
din RAC Deva

(Urmare din pag. I)

Sindicatul liber E.M. 
Barza se află în conflict 
de muncă cu administra
ția RAC Deva, urmând 
să aibă loc o mediere la 
Direcția de Muncă și Pro
tecție Socială a județului 
Hunedoara. Pentru luni, 
31 martie, este programată 
o grevă de avertisment, 
de 2 ore. Dl Cazacu nu 
exclude posibilitatea unei 
greve. generale pentru 
miercuri. 2 aprilie, în ca
zul în care situația de la 
E.M Earza nu va fi so
luționată.

Sindicatul Liber de la 
E.M. Barza a transmis un 
comunicat către ortacii 
de la minele Ghelari și 
Teliuc. în care se snune 
că minerii de la Barza 
se declară de acord cu 
revendicările colegilor

lor. „Menționăm că aceste 
revendicări sunt solicitate 
și de către minerii de 
la E.M. Barza. .Conside
răm că situația actuală a 
RAC Deva va duce în 
scurt timp la închiderea 
minelor din componen
ța acesteia. Apreciem că 
este un prim semnal în 
ceea ce ne rezervă vii
torul. Perspectiva de 
închidere a minelor din 
zonele monoindustriale, 
cum sunt Barza, Ghelari, 
Teliuc. generează îngri
jorarea salariaților și ten
siuni deosebite, care pot 
determina conflicte so
ciale de proporții și greu 
de controlat*". In comu
nicat se mai solicită in
tervenția Guvernului Ro
mâniei pentru a evita 
deteriorarea nivelului de 
trai al locuitorilor din 
zonele menționate.

Cai cazați în bioc
Și la Brad, ca "Și in al

te localități din țară, lip
sa acută de spații de lo
cuit pentru populație es
te evidentă și cunoscută. 
Dar... în municipiul Brad 
pe Aleea Patriei, nr. 8, 
peste râul Luncoi este un 
bloc de nefamiliști cu 5 
niveluri compus din 96 
de camere, anexe gospodă
rești și grupuri sanitare 
care se degradează de la 
o zi la alta, de aproape 
7 ani, căci stăpânul, SC 
„CONDOR” SA Deva, l-a 
uitat probabil. Dacă până 
în anul 1989 acest imobil 
a aparținut fostului TCH 
Deva și a fost folosit de 
șantierlll de construcții din 
Brad pentru cazarea me
seriașilor nelocalnici, da
torită reducerii investiții
lor pe municipiu forța de 
muncă s-a diminuat, blo
cul devenind dintr-o da
tă fără locaferi.

Dar din lipsa acestora șl 
a pazei, care se impunea 
să 1 se- asigure, a început 
sustragerea materialelor — 
uși, ferestre, calorifere,

multe piese de instalație 
electrică.

‘ Dar până acum câteva 
zile în unele camere din- 
bloc, pentru unii cititori 
va fi un paradox, dar sunt 
informații corecte, au fost 
cazați doi cai ai unui pro
prietar de culoare și de 
ocazie, care văzând că 
blocul nu are stăpân și-a 
permis acest lux de a a- 
sigura cailor un confort 
sporit, introducându-i în 
bloc.

Considerăm că punerea 
blocului de Pe Aleea Pa
triei nr. 8 în circuitul 
funcțional care va costa 
o siumă însemnată de 
bani ar rezolva o mare 
parte din solicitările celor 
care nu au unde locui. Cu 
o singură condiție, proprie
tarul de drept să-1 cede
ze în această stare consi
liului local, iar acesta să-l 
recondiționeze pe bani de 
la bugetul local și să re
partizeze apartamentele ca 
locuințe sociale.

ALEXANDRU JURCA 
corespondent
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Duminică. I 
îndrăgosti. < 

■

bătăi de cap. 
care vă veți
secretă. Idei excelente

LEU

Starea psihică vă va da 
veți cunoaște o persoană de 
Veți fi atras într-o afacere
și veți găsi colaboratori pentru a le pune în practică. 
Calitățile dv. sunt foarte apreciate.

EECIOARA
Vi se face o ofertă aducătoare de bani. Veți cu

noaște oameni interesanți, veți fi . înconjurat de l 
multă lume. Puneți la punct detalii legate de o • 
schimbare de locuință. Odihniți-vă după slujbă căci J 
starea dv, nu-i dintre cele mai bune. N-ar fi exclus ) 
să primiți o primă și să faceți cumpărături.

ț
I 
1 
1 
t I 
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BALANȚA

Vă preocupă in continuare afacerile pe care le-ați I 
inițiat. Suspiciuni neîntemeiate Persoana iubită are J 
nevoie de mai multă stabilitate din partea dv. Pu
tere! de muncă mare dar și impuls spre cheltuieli, ț 
Călătorul»Jungi nu vă sunt avantajoase. O persoa. ' 
nă de sex 
convingere,

succes.de

Starea 
dv. O

iu vă sunt avantajoase. O persoa- i 
opus vă atrage atenția; având putere de ) 
o veți cuceri. Inițiativele <’

SCORPION

de agitație din jur vă 
problemă de sănătate iși

dv. se bucură ț
4

influențează și ț 
va găsi finali- ț

*

*

ordin practic vă i 
mintea inventivă. ' 
importantă. Apre-
și a șefului. In-

Pe . _ .
zarea. Marți; pregătiri pentru a ieși in afara locali
tății. Discuții cu partenerul de viață pe teme fi
nanciare. Vă întâlniți eu un prieten cu care aveți de 
discutat multe; este nevoie de sinceritate. Probleme 
in gospodărie,. aparatură defectă.

sAGElAlOW

Șansă la bani. Activitățile de 
ajută să vă puneți in valoare 
Un prieten vă face o destăinuire 
cien pozitive din partea colegilor 
tenții de a face o investiție pe termen lung. Veți 
face o bună impresie. O intâlnire cu prietenii vă 
destinde.

i 
l >
4 
I
1

\CAPRICORN
Veți întâlni persoane interesate de o colaborare \ 

dv. Popularitatea dv. este la limita maximă. Vești i 
la un prieten aflat pe alte meleaguri. Dispoziție J 

spre cheltuieli exagerate. Inițiative 
ră de 
tul

cu 
de

să

care se 
succes. Putere maximă de lucru. Este 
vă achitați datoriile.

S AKSAIOK
zi norocoasă căci puteți câștiga bani 

un cadou. Duminită, îeșiți la plimbare.
O

bucu- j
momen- țI

((J j (îI

sau pri- 
Vă su-mi .....

râde ideea unei călătorii la mare distanță. Acordați 
atenție sănătății dv. Ingrijiți-vă de aspectul dv ex
terior. Partenerul de viată vă spune un secret. Dis
cuții legate de niște drumuri. Nu amânați o discu
ție cu persoana iubită. Sentiment

t’ESI •
Cineva simte nevoia să vi se 

dați-i toată atenția Marți nu-i o zi 
i le-ați propus 

doua zi veți fi plin de energie și

de nerealizare.

confeseze: acor- 
bună pentru ac- 
Irascibilitate. A 

de umor. Rezer-1 " l

’ vați-vâ pentru copii mai mult timp căci au nevoie 4 
4 de o îndrumare, de un sfat Ar fi bine să vă și re- \
i
1

laxați. O rudenie vă solicită sprijin intr-o proble- i 
mă de sănătate. ’

.««•Kw
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FACULTATEA
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de la scop în sine, la mijloc
de pregătire pentru un mediu concurențial

încheiat cu firmele intere
sate de profilele pe care 
le aveți ?

S.J. : în alte părți func
ționează acest sistem, dar 
trebuie precizat că este 
vorba de centre universi
tare mari, cu o largă di
versificare a profilelor. La 
noi nu cred că ar funcțio
na un astfel de sistem.

REP. : în condițiile re
structurărilor care se pro
filează în domeniul meta
lurgic, considerați necesa
ră dezvoltarea unor noi 
profile de învățământ ca
re să satisfacă noile opți
uni ale candidaților ?

S.J. : Diversificarea de
spre care vorbiți va deve
ni curând o necesitate. Re
cunosc, drumul pe care tre
buie să-l parcurgem până 
la ea .cunoaște multe pie
dici exterioare, dosarul cu 
documentațiile aferente tre
buind să însumeze câteva 
mii de pagini, dar și in
terioare, mai mult de ju
mătate din corpul profe
soral al institutului fiind 
de specialitate metalurgică. 
OricuVn, dacă cererea se 
îndreaptă spre alte specia
lizări vom fi nevoiți. cu 
toate greutățile, să facem 
pasul spre satisfacerea ce
rințelor pieței muncii.

cultate însemna pentru 
tânărul absolvent „zestrea* 
unui loc de muncă sigur 
și liniștit, în foarte mul
te cazuri, cei care ca- 
pacitau absolvenții de li
ceu să urmeze universi
tăți erau părinții acesto
ra. Era singura șansă 
pentru majoritate de a 
oferi urmașilor posibili
tatea realizării. Cu o con

ce ale momentului, pentru 
că vorbim de inginerii pre
gătiți la Hunedoara, sunt 
potrivnice absorbirii sub
stanțiale a forței de muncă, 
în special a celei cu pre
gătire superioară.
, REP. : Ce înseamnă a- 

ceasta în cifre, pentru ab
solvenții din acest an ?

S.J.: Păi, în acest an, 
din cca 120 de absolvenți,

Dialog cu dl conf. dr. SIMION JITIAN — 
decanul Facultății de Inginerie Hunedoara

ton- 
se- 

încă 
spre

REP. : Die decan, încă 
este vie în amintirea con
temporanilor condiția ab
solventului de facultate 
de dinaintea lui 1989. Sce
nariul era inevitabil : ob
ținerea diplomei, repar
tizarea la post și, cu puțin 
noroc, se întrezărea lina 
ieșire la pensie. Practic, 
facultatea era un cec în 
alb pentru ocuparea u- 
nui loc de muncă. Per
fecționarea, creșterea com
petenței erau opționale și 
nu condiționau ocupa
rea unui post de înaltă 
pregătire. Nu că ar 
diționa-o în prezent, 
chelele păstrându-se 
dar totuși, direcția
care se merge, odată cu 
avansarea privatizării, va 
solicita tot mai mult per
formanță și pricepere. In 
acest context, care cre
deți că sunt șansele de 
a găsi un loc de muncă 
pentru actuala ■ promoție 
de studenți care va trece 
pragul absolvirii în aceas
tă vară?

S.J.: Este adevărat că
înainte de 1989 o diplomă 
de inginer, de exemplu, 
era un pașaport sigur 
pentru ocuparea unui post 
ce reclama pregătire su
perioară. Este adevărat și 
că acest lucru, în lipsa 
unui cadru concurențial, 
lăsa deschisă portița de 
manifestare a dezinteresu
lui și incompetenței. Poa
te și din cauză că o fa-

diție însă: să vrea ace
lași lucru și tânărul. Pen
tru “ 11----------xl..„n„t

sau a 
dități, 
te ori 
diilor 
rea la ele, a creat adevă
rate drame familiale. în
tre timp lucrurile s-au 
schimbat. Eu cred că ne 
îndreptăm spre vremurile 
în care cei care vin la fa
cultate o vor face dintr-un 
imbold personal de a se 
specializa într-un domeniu 
sau altul, având, firesc, 
și o chemare spre meseria 
aleasă. Urmarea cursurilor 
unei facultăți se va transfor
ma dintr-un scop în sine, în
tr-un mijloc de a accede la 
niveluri superioare de pregă
tire necesare câștigării com
petiției pentru ocuparea 
unui post sau altul. Din 
păcate realitățile economi-

că lipsa motivației 
unei minime luci- 

care au dus de mul- 
la întreruperea stu- 
sau chiar renunța-

aproape 80 trebuie să-și 
găsească un loc de mun
că, restul fiind în comple
tare de studii, având deja 
serviciu. Pentru cei 80 de 
absolvenți specializați ca 
electromecanici, mecanici 
sau metalurgi, firmele un
de ar putea lucra în me
serie — Sidermet Călan, 
Chimica Orăștie, Siderur
gica Hunedoara — oferă 
15 locuri de muncă la con
curs. Este clar că 65 din
tre absolvenți vor trebui 
să-și caute serviciu în alte 
părți.

REP. : Nu ați încercat 
să „arvuniți" specialiștii 
absolvenți printr-un sistem 
’’job shop" cu precontract

*
i

CENACLU

*

*

De-ale primăriei 
de-ale noastre

Temele care revin în fie
care zi de luni la întru
nirea de lucru săptămânală 
a șefilor de servicii din 
Primărie 
orașului 
străzi, piețe), 
cesare 
comportamentală a unora, 
poluarea de toate felurile, 
reparații, întreținere etc. 
în jurul căminelor din str. 
Porumbescu, gunoaiele a- 
runcate zac de luni de zile.

Cel mai „asaltat" sector 
pare a fi cel al dlui ing. 
David, cum am constatat 
deseori. Inclusiv ecarisajul, 
încă deficitar, privind so
luțiile umanitare, dar încă 
ineficiente. Tăierea copa
cilor o fac și unii de capul 
lor, neabilitați, așa că s-a 
propus alcătuirea unei su
pravegheri speciale a par
curilor. Există și zone să 
le spunem de „risc" pri
vitoare Ia ispita de jefuire, 
spargere, deci dl primar a 
dispus și aici prezența spe
cială, non-stop, a gardie
nilor. In ultima vreme, un 
om în ruină evidentă a 
zăcut în stația de autobuz 
din centrul vechi. A fost 
dus la azilul de bătrâni, 
dar de-o vreme, în zona str. 
Porumbescu, a apărut un 
altul, bolnav psihic, care 
își face culcuș în cartoane.
«■V • ——. _ —— 4 —— • #

El va fi dus eventual

sunt: curățenia 
(alei, parcuri, 

măsuri ne- 
pentru civilitatea

_ ia
Brănișca. în vederea con
siliului este urgentarea unor 
măsuri pentru azilul local, 
însă și aici vor fi ocrotiți 
doar cei cu domiciliu sta
bil în Hunedoara.

Consider că amenajarea 
unor zone verzi, în pragul 
primăverii poate sta și In 
vederea noastră, a cetățe
nilor, doar nu ne cad mâi
nile I Beneficiarii, foarte 
numeroși, ai ajutorului so
cial și șpmerii nu au reac
ționat nici minim-civic, pen 
tru a sprijini primăria, cu 
toate că ușile acesteia sunt 
asaltate superfluu.

Se va înteți și controlul 
pe autobuzele intercity, căci 
năravul unora de a călători 
clandestin strică și faima 
platnicilor corecți. în acest 
sens. Consiliul va autoriza 
special echipe de control.

în fine, Casa de cultură 
va primi urgent sprijin pen
tru efectuarea unor repara
ții și zugrăveli în scenă și 
cabinele ei, lăsate în para
gină cam de mult. „Se cu
vine o mai responsabilă 
gospodărire a inventarului 
instituției" a precizat dl 
primar Remus Mariș. Ceea 
ce e adevărat pentru în
treg municipiul.

-4

„Dacă nu vine lumea la 
noi, încercăm să ajungem 
noi la ea". Plecând de 
la o asemenea motivație, 
dezbaterile pe teme lite
rare ale cenaclului de li
teratură „Dan Constant!- 
nescu" din cadrul Casei 
de cultură se realizează 
sub forma unui radio-ce- 
naclu (la Radio Sica Hu
nedoara), fiecare ediție 
desfășurându-se la sfârși
tul săptămânii (sâmbăta, 
între orele 14 și 15).

Szombathely (Ungaria), . 
ansamblul folcloric „Hațe-i nflTin11 ol Pocni rlc» z»Mliilr5

ARTE FRUMOASE

Zilele acestea este în 
curs de apariție cel de-al 
doilea număr al revistei 
de arte frumoase „Pro
vincia — Vitraliu hunedo- 
rean", al cărei redactor 
șef este scriitorul Eugen 

• Evu. în cele 26 de pagini 
ale publicației 

peste 30 de semnături 
celor care au avut 
ceva de spus nu doar 
poezie sau proză, ci

gana" al Casei de cultură 
a susținut trei spectacole, 
ultimul dintre acestea în
cheind spectacolul de ga
lă. Alături de ansambluri 
din țara gazdă, din Slova
cia, Slovenia, Austria, Ita
lia și Danemarca, artiștii 
hunedoreni au trăit mo
mente Impresionante : 
scurtele „prestații" inter
pretative folclorice cu re
zonanțe inedite în cate
drala catolică din localita
te și tradiția gazdelor ca 
după festival (într-un „bal 
al înfrățirii") membrii fie
cărui ansamblu să-i învețe 
pe ceilalți pași de dans 
din folclorul propriu.

între joacă
Echipa reprezentând ju

dețul Hunedoara la concur
sul național de aeromodele, 
formată din membri ai Cer
curilor de aeromodele din 
municipiile Hunedoara și 
Brad, a devenit în ultimii 
doi ani vicecampioană na
țională. în plan individual, 
de la Cercul hunedorean 
s-a remarcat Gabriel Bu- 
leac, campion național 
acum doi ani și locul III 
obținut anul trecut.

Activând în cadrul Clu
bului Copiilor și Elevilor 
din Hunedoara, Cercul de 
aeromodele este frecventat 
de 120 de copii (până la 14 
ani), fiind condus de dl 
Doinei Șerban. „Majorita
tea celor care vin și lu
crează în cadrul Cercului, 
o fac la început mai mult 
în joacă; apoi pe parcurs 
are loc o selecție a celor 
mai buni (unii devenind 
mari pasionați), cu care par
ticipăm la competițiile de 
gen". în prima fază se lu-

și pasiune
crează cu cartoane; pe mă
sură ce învață să constru
iască aeromodele, predomi
nă ca material lemnul, iar 
pentru performanță e nevo
ie de materiale speciale ca
re, procurându-se din im
port, sunt mai greu de gă
sit. Partea cea mai spec

taculoasă — aplicațiile prac
tice (precum și progra
mul de antrenament) — se 
desfășoară de obicei pe 
aeroportul din Săulești, sau 
chiar pe dealuri.

Ce câștigă copiii din toa
te acestea, pe lângă satisfac
ția de a-și putea petrece 
timpul liber într-un mod 
plăcut ?... Ei reușesc să se 
obișnuiască cu desenul teh
nic, mdhționează dl Șerban, 
învăță să aibă răbdare, să 
asambleze părți compo
nente într-un întreg, le for
mează mâna precisă, le 
dezvoltă imaginația și nu 
în ultimul rând spiritul de 
colectivitate și, câtorva, cel 
de competiție.

I
*
I
*
I
*

I
*

I

I
«I

I 
w
I
*
I
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EUGEN EVU
— • »

Pentru timpul liber j 
al copiilor și al elevilor!

*

se regă-
sesc

i ale
câte 
prin 
și despre diferite aspecte 
socio-culturale ale Hune
doarei (și nu numai).

BALUL ÎNFRĂȚIRII

La Festivalul folcloric 
de primăvară desfășurat 
recent în localitatea

CAR MORTUAR

Primăria Hunedoara a 
primit prin donație de la 
Asociația Donghen — Hu
nedoara un car mortuar. 
Mașina (un Chevrolet) va 
fi folosită pentru asigura
rea unui serviciu de pom
pe funebre în condiții de- \ 
cente. Taxa, ce va fi sta- i 
bilită pentru cei care vor \ 
fi nevoiți să apeleze la i 
acest serviciu va acoperi ' 
doar cheltuielile generate i 
de plata carburantului și | 
a șoferului. Carul mortuar i 
va fi operațional din luna J 
aprilie. >

I

La Clubul Copiilor și 
Elevilor, practic fiecare 
zi din această vacanță le 
oferă copiilor posibilita
tea de a-și petrece o par- X- ->■- x:----- , jn ca_

orga- 
clubu-

te din timpul liber 
drul activităților 
mzate de cercurile 
lui.

După jocuri sportive, de
monstrații, dans sportiv, 
demonstrație de aeromo- 
dele și o acțiune cu „Prie
tenii teatrului" desfășura-

te zilele trecute, astăzi | 
este rândul „Jocului pe • 
calculator" (discuții și | 
activități practice). Zilele « 
următoare (31 martie — I 
4 aprilie)), sub genericul j 
„Sport și fantezie". Vor » 
avea loc acțiuni în ca-1 
drul „Clubului de vacan- J 
ță", apoi excursii și dru- | 
meții (3 aprilie), precum • 
și o transmisiune radio, 1 
sub titlul „Alo, aici Hu- J 
nedoara" (2 aprilie). |

SUBREDACȚIA HUNEDOARA
Relații cu publicul, scrisori, anunțuri publicita- 

— In fiecare zi de marți și vineri, între orelere _
11—14, la subredacția „Paginii", din clădirea Primă
riei municipiului, camera 32 (parter). Alte informații 
— la telefonul 714639, în zilele și intre orele men
ționate.

Ședința Consiliului Local Hunedoara
Consiliul Local al mu

nicipiului Hunedoara 
întrunit 
ședință 
ordinea 
proiect 
ritor la 
pentru 
lubrizare a căilor 
și a indicilor de 
utilizați la întocmirea do
cumentațiilor economice 
pentru majorarea valorii 
materiale și manoperei, la 
utilaje și transport. Au fost 
discutate tarifele pentru uti
lajele și mijloacele de 
transport din parcul RAIL

s-a 
ieri, 27 martie, în 
extraordinară. Pe 
de zi a figurat un 
de hotărâre refe- 
stabilirea 

activitățile

lei pe oră 
și lei/km

tarifelor 
de sa- 
publice 
corecție

luat în dis-

Hunedoara, în 
de funcționare 
parcurs.

Consilierii au 
cuție Regulamentul de sa
lubrizare, colectare și trans
port și depozitare deșeuri 
menajere, vegetale și stra
dale și de întreținere a zo
nelor verzi din municipiul 
Hunedoara. Pentru blocul 
L 1, a fost prevăzut un pro
iect de hotărâre pentru a- 
probarea studiului de feza
bilitate ce vizează reabili
tarea construcției și trans
formarea ei pentru destina
ția de locuințe sociale.

în ordinea de zi a mai 
fost cuprins un proiect de 
hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului ce prevede 
procedura de acordare a ti
tlului de „Cetățean de onoa
re" al municipiului Hune
doara. La propunerea con
silierului Ion Bădin, Con
siliul local a avut în aten
ție proiectul de hotărâre 
privind conferirea titlului

de „Cetățean de onoare" al 
municipiului Hunedoara, 
dlui Dumitru Pătrașcu. Dl 
Pătrașcu este unul dintre 
cei mai cunoscuți oameni 
din municipiul de pe Cerna, 
un antrenor cu vechi state 
de serviciu la F.C. Corvinul, 
prin a cărui mână au trecut 
nume celebre de, fotbaliști 
români (Klein, Găbor, An- 
done, Petcu, Nicșa ș.a.).

Pagină realizată de: ADRIAN 
SALAGEAN, GEORGETA BÎRLA, 

SORIN BLADA
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Filozofie și vizionarism
Nici flori cu ochi albaștri de care să te temi 
că-ți devorează — abisul din inimă ori gând !
Sunt eu, doar eu — copacul pe care-J mai însemni 
cu-n nume și-o săgeată tăindu-mi coaja blând.

• închipuită doar, Ia ceasul atât de târziu,
* îngăduiți-mi doamnă să vă desveșmânt; 

e arșiță cumplită și mi-i atât de pustiu-. 
Priviri iscoditoare nici cât secunda nu sunt,

»

■

H

I

Vrem — nu vrem, să re
cunoaștem : Editura „Hu- 
manitas" duce, încă de la 
începuturile sale, o ade
vărată (și superbă) cam
panie de încunoștințare a 
doritorilor despre valorile 
(reale) ale spiritualității u- 
niversale. în acest sens, 
unul din exemplele recente 
îl constituie și această a- 
pariție editorială cu titlu, 
sobru .semnată tocmai de 
un membru al Academiei 
Franceze. Ceea ce, într-un 
fel, ne obligă — și e foar
te bine ! — să scotocim 
prin sertărașele inteligenței 
după acumulările din lec
turile anterioare. Pentru 
că Introducere în filozofia 
istoriei se adresează, zic 
eu, cititorului profesionist, 
nu doar specialistului în 
domeniu și. în orice caz, 
mult mai puțin cititorului 
de ocazie. Chiar dacă auto
rul ne încurajează intr-un 
fel : „Titlul acestei lucrări, 
spune el. riscă să-l inducă 
în eroare pe cititorul care 
ar identifica filozofia is
toriei și marile sisteme de 
la începutul secolului al 
XIX-lea..." (Introducere, 
p. 19). Și, dacă tot am po
menit de autor... Raymond 
Aron a trăit între anii 
1905—1983, fiind filozof, 
sociolog și publicist fran
cez. Profesor universitar

Revista „ExcelsiQr44 
la cote superlative

co- 
mai

Considerată de unii 
mentalon drept „cea 
valoroasă publicație româ
nească destinată învățămân
tului preuniversitar", salu
tată ca atare de către pres
tigioși oameni de cultură 
și artă ca: Ni^>lae Balo
tă, Ana Blandiana, Geo 
Dumitrescu, Adrian Marino, 
Ștefan Augustin Doinaș, 
revista clujeană „Excelsior" 
a ajuns la numărul 10. 
Considerăm că și nota pe 
care o merită, din toate 
punctele de vedere, este 
tot 10 ! Revista este con
dusă cu multă dăruire și 
competență de către un co
lectiv de oameni de cultu
ră clujeni, în frunte cu 
experimentatul profesor și 
publicist dr. Ilie Rad.

Din cel de-al 10-lea nu
măr spicuim câteva aspec
te, a căror succintă pre
zentare va stârni, cu si
guranță, curiozitatea citi
torului. După un articol 
ușor evocator „Mărturii la 
un mic jubileu", urmează 
emoționanta tabletă a lui 
Geo Dumitrescu, intitula
tă „Acum 45 de ani". Cu
noscuta rubrică „Examene, 
concursuri" publică subiec
tele date la proba de lim
ba română la concursul de 
admitere în clasa a IX-a, 
precum și la examenul de 
bacalaureat, sesiunea iulie 
1996. De asemenea, viito
rii candidați ai facultăți

la Sorbona (1956—1967), 
apoi la College de France, 
membu al Academiei Fran
ceze. A publicat cel puțin 
20 de cărți datorită căro
ra s-a impus ca o autori
tate în materie. în același 
timp, este normal ca mulți 
dintre noi nici să nu fi 
auzit de Raymond Aron, 
dacă avem în vedere că 
„Teoria și tipologia regi-

RAYMOND ARON: INTRODUCERE ÎN 
FILOZOFIA ISTORIEI. ED. HUMANITAS, 1997

murilor politice elaborate 
de el vădesc pregnant a- 
titudinea sa anticomunistă 
(subl. DH), (fragm. din no
tița bio-bibliografică).

însă, necazul abia acum 
începe : cartea nu se lasă 
citită — ea trebuie studia
tă. Și merită efortul, fiind
că, în primul rând, ea con
stituie un îndemn discret, 
dar ferm la reflecție de
spre lume și noi. Spune 
autorul* ,,Dintr-o lege sta
tică valabilă pentru ori
ce societate, vom lua ca 
exemplu formula de dis
tribuire a veniturilor (...). 
întotdeauna și pretutindeni 
ar exista o piramidă a 
avuției : baza piramidei, 

lor Ia care una din probe 
este limba română pot gă
si atât subiectele, cât și 
baremul de corectare date 
la concursul de admitere 
în Facultatea de Drept din 
București, precum și la 
admiterea în mai multe 
facultăți din Cluj-Napoca.

Numărul la care ne re
ferim este dedicat in în
tregime poetului Radu Gyr, 
numit de către comenta
torul Emil Pintea un „Ho- 
mer al închisorilor" și a 
cărui biografie se întregeș
te și prin interviul reali
zat cu fiica poetului, Si
mona Popa-Gyr. Rubrica 
„Excelsioriștii în dialog" 
prezintă cititorilor două e- 
vocări consacrate unor oa
meni de cultură plecați 
dintre noi — Gavril Scridon 
și Corneliu

Apreciem 
ța literară 
a revistei, 
dactică, de 
tuturor celor care se hră
nesc cu seva miraculoasă a 
cuvântului. Colaborarea 
profesorilor hunedoreni la 
revistă „Excelsior" este din 
ce în ce mai prezentă spre 
binele și în folosul nostru, 
al tuturor. Să fie de bun 
augur !

Nistor.
atât importan
ți publicistică 

cât și cea di- 
îndrumare a

Prof. IOAN V ALEAN, 
Grupul Școlar Agricol 

Geoagiu, jud. Hunedoara 

foarte mare, ar fi consti
tuită din săraci, iar vârful 
ei, foarte îngust, ar fi con
stituit din bogați" (292). 
Acestea au fost gândite și 
scrise în urmă cu aproa
pe 70 de ani, dar parcă se 
potrivesc bine acestui șfâr- 
șit de secol în România I 
Dar, pentru ca informația 
din aceste rânduri să fie 
cât mai corectă, iar lectu

ra cât mai tentantă, iată 
câteva repere incitante, 

cred eu (titluri și subtitluri):
Cunoașterea de sine. Spi
rit coleetiv și realitate co
lectivă, Evoluția umană, 
Cauzalitate și hazard, Ști
ință și filozofie a istoriei, 
Omul in istorie : alegere și 
acțiune etc. Cum era de 
așteptat și cum e firesc să 
fie, R. Aron nu este auto
rul căruia să-i scape 
vreun domeniu... Astfel, la 
p. 128 putem citi : „opera 
de artă este echivocă în 
sine (subl. cursive — DH), 
căci ea nu există decât 
pentru spirite și nu con
ține nici expresie raționa
lă, nici verificare separa-

I
}

Poșta redacției '
un vis de dor". (Te-am ) 
cunoscut"). Sau „Trecând 1 
prin lume amândoi/ Am ț 
dat peste iubire/ Trăind i 
speranțe și ’
strecurat în v «*i**n- .• 
tire". Sigur, este o crea- j 
ție sinceră, dar mai pu- 
țin elaborată. Timpul o l 
va așeza, probabil f La J 
fel se va așeza și poezia 1 
cu nuanțe patriotice, ) 
(„Eroii neamului"). (M.B.) ț

Din Peștișu Mare ne 
scrie eleva Irina Ramona 
Olariu, de 18 ani. Cu sin
ceritate ne spune că scrie 
poezie de la vârsta de 
16 ani, fapt pentru care 
ne trimite și nouă câteva 
dintre creațiile sale. în 
general tematica poezii
lor este una de dragoste : 
„Și viața merge înainte/ 
Iar clipele se scurg și 
mor/ Dorința de-a trăi 
cu tine/ Se strânge ca 

—< - •

ROMAN CRISTIAN este elev Ia Școala Specială— Simeria Veche. Urmea
ză cursurile unei școli profesionale pentru lucrări de tâmplărie. Cu o pasiune 
deosebită — pirogravează și modelează lemnul. A participat cu lucrări la 
multe expoziții ce au fost organizate în cadrul școlii și în mun. Deva.

Foto : ANTON SOCACI

bilă a cunoștințelor vii". 
Iar o pagină mai încolo, 
găsim : „Orice activitate 
spirituală se inserează în- 
tr-o tradiție în și prin ca
re se definește individul. 
Nu există savant sau ar
tist care să nu plece de la 
o experiență, și nici trans
mitere care să nu cores
pundă unui fel de re
creare". Ar mai fi de sem
nalat că în timpul lecturii 
se simte binefăcător și to
nifiant talentul de publi
cist ăl autorului, fapt ca
re ajuta substanțial la in- 
tercomunicarea dintre el 
și cititor, la accesibilitatea 
la ideile din context. Car
tea numărând aproape 450 
de pagini (fără partea bi
bliografică) este divizată 
în 4 secțiuni : Trecutul și 
conceptele de istorie 
Devenirea umană și 
prehensiunca istorică 
Devenirea umană și 
direa cauzală (III); 
rie și adevăr (IV) . 
permit să recomand aceas
tă carte mai ales pentru 
profunzimea analizei, nou
tatea ideilor și bogăția a- 
cestora. dar în primul 
rând pentru că ea ne rele- 
vează un autor-vizionar, 
utilizând un stil elegant 
și. în orice caz, plăcut.

(i): 
cont
ai); 

gân- 
Isto- 
îmi

DUMITRU IIURUBA

nevoi/ S-a . 
noi o amin- '

așeza, probabil f La l

nuanțe patriotice. )

I

I•
I

*

«
I*

î

I

închipuită dam...

închipuită doar, cu nisipul fierbinte pe sâni 
nămolul crud arzându-ți pe trupul borangic 
statuie — zare neagră in ochii mei păgâni 
lovește-mă cu soare; eu umbra n-am să-mi stric.

Ve^fte
Cu prilejul logodnei 
cineva mi-a dăruit un cal 
pe care l-am pus in vitrină 
lângă perechea de porumbei 
din alabastru.

De-atunci nu mai am somn 
și la liodină cad pe apucate.

Toți știi ce ascunde in pântece calul ?...

E de-ajtins o pierdere din vedere 
pentru ca-ntr-o liniște mare 
să coboare pe-un chepeng 
asediatorii
și să-mi incendieze 
modesta mea Troe.

CONSTANTIN GIIEORGHE — NAIDIN

Povestea cuvintelor

I
I

i

i

i

APLOMB

APLOMB înseamnă, in
tr-un sens larg, siguranță, 
echilibru, verticalitate. Es
te un cuvânt de origine 

’ franceză și derivă din lo
cuțiunea adverbială A 
PLOMB. In limbajul teh
nic al zidarilor indica direc
ția verticală, perpendiculară 
a firului cu plumb folosit 
de către aceștia pentru a 
avea o linie de referință 
verticală. Cuvântul este 
însă folosit fi pentru a su
gera căderea perfectă a u 
nei stofe din care se con
fecționează îmbrăcămintea. 
Dicționarele noastre mai 
înregistrează și o altă sfe
ră in care se folosește cu
vântul, și anume pentru a 
desemna „poziția și direc
ția membrelor unor ani
male în raport cu pămân

x
x

X
X

I'

tul fi cu planul median al 
corpului, care servește la 
alegerea animalelor in ve
derea selecției".

Sensul figurat al cuvân
tului APLOMB trimite la 
siguranța absolută sau în
drăzneala, adesea nejusti
ficată, manifestată în com
portarea cuiva. Deci, o 
persoană „cu aplomb" es
te o persoană nu numai 
sigură pe șine, ci, uneori, 
chiar obraznică, cu tupeu.

ASASIN

Cuvdnul ASASIN, adică 
cel care a înfăptuit un a- 
sasinat, având sinonimele 
UCIGAȘ, CRIMINAL, a a- 
juns in limba română prin 
intermediul franțuzescului 
ASSASSIN, dar și al ita
lienescului ASSASSINO. 
Este, de fapt, de origine a- 
rabă, având la bază cuvân
tul HASHISH și denumeș
te drogul obținut din frun
za de cânepă indiană. în 
arabă HAȘȘAȘIN însem
na băutor de hașiș, tnsă a* 
sasini, deci băutori de ha
șiș, erau și aparținătorii 
unei secte islamice care, 
în timpul cruciadelor, 
erau împrăștiați mai a- 
Ies in Siria. In occident, 
numele lor devine sino
nim cu OM1CID, pentru 
că „asasinii" au devenit 
faimoși într-un mod trist, 
din cauza delictelor pe ca
re le comiteau când erau 
sub efectul drogurilor. Sub 
influența hașișului, mem
brii sectei practicau asa
sinatul instituționalizat îm
potriva adversarilor lor 
politici și religioși. Secta 
asasinilor a dispărut încă 
din secolul al XIV-lea. dar 
numele sectei a rămas in 
lexic cu sensul comun i 
„persoană care omoară pre
meditat pe cineva: ucigaș".

MAR1ANA ISTRATE
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A* cotidian^ E
^SĂPTĂMÂNA

TV J
LUNI, 31 MARTIE

T V R 1
6,00 România, ora 6 fix!; 8,00 Cei din 

Mogador (s); 9,20 Confluențe; 10,00 Știri; 
! 13,00 TVR Timișoara; 14,00 Știri; 14,10 
’(TVR Cluj-N.; 14,50 TVR lași; 15,35 D.a; 
116,00 Conviețuiri; 16,30 Em. in Ib. ma- 
I ghiară; 18,30 Roata norocului (cs); 19,00 
I Căsuța' cu povești; 19,05 tn fața dvs!; 
I19,55 Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal; 21,00 
i Memorialul durerii (do); 22,25 Brâncuși 
I — spațiu parizian (do); 23,00 Jurnal; 23,20 
Un cântec, un zâmbet, o glumă...; 23,25 
Oglinzi paralele; 0,05 TVR Club.

T V R 2
13,00 Documentar-satelit; 13,40 Drumul 

spre Avonlea (r); 14,30 Pro memoria; 
15,0Q Perla Coroanei (r); 15,45 Medicina 
pt. toți (r); 16,10 Ritmuri muzicale; 16,20 
Wop Model (s); 17,15 Pro și contra; 17,40 
Andrea Celeste (s); 18,30 Tradiții; 19,00 
Timpul Europei; 19,30 Măseaua de min
te; 20,00 Jurnal* pentru mama și tata (f. 
Ungaria 1990); 22,00 TVM Mesager; 22,35 

j Sania Barbara (s); 23,10 7 zile — 7 arte; 
I 23,40 Nocturna sportivă.

( P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut;

' 10,00 Lumea filmului (r); 10,30 înrobită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență 

I <s); 12,00 500 de Națiuni (do); 12,55 Știri; 
I 13,00 Laura (f. SUA 1944); 14,30 D.a; 15,05 
' Verdict: crimă! (s); 16,00 Tânăr și ne- 
| liniștit (s); 16,45 înrobită de iubire (s);

17,30 Misterele lui Nancy Drew (s); 18,00 
Am întâlnit și români fericiți; 18,30 Știri;

! 18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și 
câș.igi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Comedia 
erotică a unei nopți de vară (co. SUA 

I ’82)- 21,50 Știri; 22,00 Fam. Bundy (s); 
122.3*0 Viața ca în filme (s); 23,00 Știri; 
1 23,15 Deșteaptă-te, române! (talkshow);

0,30 Sport la minut — știri sportive.
j, ANTENA 1
I 7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Sfântul (r);
10,20 Viața în trei (s); 11,00 Știri; 12,00 
Curcanii (s); 13,00 Dincolo de realitate 

| <s): 14,00 Știri; 14,20 Viață dublă (f/r); 
! 16,00 Lumină călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 
| 17,10 Iluzii (s); 19,30 Văduva (s); 20,30 
l Observator; 21,15 Din lumea afacerilor;
121,30 Omul* cu o mic de fețe (s); 22,"0 
I A treia planetă de la Soare (s); 23.00 Mi- 
! lionaril de la— 0,30 Kassandra (s).

MARȚI, 1 APRILIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,30 Cei din 
Mogador (s); 9,20 Santa Barbara (r); 10,00 

j Știri- 10,05 Limbi străine: franceză, en
gleză; 11,05 Jurnal pentru cei dragi (f/r); 

I 12,50 Ritmuri muzicale; 13,05 D.a; 13,30 
’ Tradiții; 14,00 Știri; 14,10 Muzica pt. toți; 
■5,00 TVR lași; 15,35 D.a; 16,00 Parla2 
meniul în direct; 17,00 Știri; 17,10 Katts 

, și câinele (s); 17,35 Pro Patria: 18,30 
; Transfocator; 19,00 Căsuța cu povești; 
i 19,05 Interpret! ai cântecului popular; 
| 19.25 Medicina Pt. toți; 19,50 La zi în 
agricultură; 19,55 Doar o vorbă...; 20,00 
Jurnal; 21.00 Baywatch (s); 21,55 Uni
versul cunoașterii; 22,30 Zona de impact; 
23,00 Jurnal; 23.20 Memoria exilului ro
mânesc; 0,00 Gong!; 0,30 Stud, șlagărelor.

T V R 2

1 7,00 TVM Telematinal; 8,30 D.a; 9,05
Brâncuși (do/r); 9,20 Memorialul durerii 
(do/r); 10,50 Mag. satelit; 13,05 Baywatch 
<r); 14,00 In fața dvs (r); 14,50 D.a- 15,20 
Limbi străine (r); 16,20 Top Mode) (s);
17,15 Zodia Balanței (dezb.); 17,40 An
drea Celeste (s); 18,30 Club 2020; 19,00 
O*t!uni; 19,40 Meridianele dansului; 20,05 
Puterea, pasiunea (s); 20,30 Forme și cu- 
lo-i: 21.00 Ce-i de făcut?; 22,00 TVM Me. 
sa<rer; 22,30 Santa Barbara (s); 23,15 7 
zile — 7 arte; 23,30 Cu cărțile pe față; 
0,30 Video-satelit,

P R O TV
i

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 înrobită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență 
(s); 12.n0 Aventurile lui Brisco County 

(s); 12,55 Știri; 13,00 Răzbunarea polițis
tului (f.p. SUA 1972); 14,30 D.a; 15,05 
Verdict: crimăI (s); 16,00 Tânăr și neli
niștit (s); 16,45 înrobită de iubire (s);
17.30 Peștera monstrului sacru (s); 18,15 
Sport la minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine 
este șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs);
19.30 Știri; 20,00 Chicago Hope (s); 21,00
Secrete de familie (s); 22,00 Fam. Bundy 
(s); 22,30 Viața ca în filme (s); 23,00
Știri; 23,15 Talkshow; 1,00 Sport la mi
nut — știri sportive.

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r);
10.20 Viata în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Curcanii (S); 13,00 Din
colo de realitate (s); 14,00 Știri; 14,20 
Omul cu o mie de fețe (r); 15,10 A treia 
planetă de la Soare (r); 15,40 Medalion; 
16,00 Lumină călăuzitoare (s); 17,00 Știri;
17,10 Iluzii (s); 18,30 Cu cărțile pe masă;
19.30 Văduva (s); 20,30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 Nash Bridges 
(s); 22,30 Sparks (s); 23,00 Milionarii...; 
0,30 Kassandra (s).

MIERCURI, 2 APRILIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,30 Cei din 
Mogador (s); 9,20 Santa Barbara (r); 10,00 
Știri; 10,05 Videolexicon; 11,00 Un cân
tec, o floare...; 11,40 Cafeneaua literară; 
12,00 Știri; 12,05 Andrea Celeste (r); 12,55 
Ritmuri muz.; 13,05 D.a; 13,30 Gong!
(r) : 14,00 Știri; 14,10 1001 audiții: 15,00 
TVR Ciuj-N.; 16,00 Ieșirea din cerc; 16,35 
D.a; 17,00 Știri; 17,10 Viața școlii; 18,00 
Roata norocului (cs); 18,20 Fotbal. Pre
liminariile CM: Lituania — România (d);
20.20 Jurnal; 21,20 Trei culori: Alb (f. 
Fr. ’94); 22,55 Jurnal; 23,15 Pleiade; 0,15 
Personalități în Top; 0,35 întâlnirea de 
la miezul nopții.

T V R 2

6,00 TVM Telematinal; 8,30 D.a-, 9,00 
Ora de muzică; 10,00 Lumină din lumi
nă (r); 11,00 Caleidoscop-satelit; 13,10 Sa
vannah (r); 14,00 Transfocator (r); 14,30 
America sălbatică (do/r); 15,00 D.a; 15,30 
De lingua latina; 16,00 Ritmuri muz.;
16.20 Top Model (s); 17,15 Tribuna par
tidelor parlamentare; 17,40 Andrea Ce
leste (s); 18,30 Em. în 1b. maghiară; 20,00 
Arte vizuale; 20,30 Piața de capital; 21,00 
Credo; 22,00 TVM Mesager; 22,30 Santa 
Barbara (s); 23,15 7 zile — 7 arte; 0,00 
Muzică*

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 înrobită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență
(s) ; 12,00 Accapulco Ileat (s); 12,55 Știri; 
13,00 Terapie în grup (f. SUA ’89); 14,35 
D.a; 15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de 
iubire (s); 17,30 Robocop (s); 18,15 Sport 
la minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine este Șe
ful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19.30 
Știri; 20,00 O altă femeie (f. SUA ’94); 
21,50 Știri; 22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 
Viața ca in filme (s); 23,00 Știri; 23,15 
Față-n față cu Ilîe Șerbănescu; 0,30 
Sport la minut — știri sportive.

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r);
10.30 Viața în trei (s): 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Curcanii (s); 13,00 Din
colo de realitate (s); 14.00 Știri; 14,25 
Nash Bridges (r); 15,10 Sparks (r); 15,40 
Medalion; 16,00 Lumină călăuzitoare (s); 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 18,00 D.a;
18.30 Totul despre Guvern; 19,30 Vădu
va (s); 20,30 Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor-. 21,30 Lincoln (f. ist. SUA 
1988, p.I); 23,20 Milionarii de la...; 0,30 
Kassandra (s).

JOI. 3 APRILIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,30 Cei din 
Mogador (s); 9,20 Santa Barbara (r); 10,00 
Știri; 10,05 Limbi străine: germană, ita
liană; 11,05 TVR Timișoara; 12,00 Știri; 
12.05 Andrea Celeste (r); 12,55 D.a; 13,20 
Memoria exilului românesc (r), 14,00
Știri; 14,10 1001 audiții; 15,00 TVR Cluj- 
Napoca; 15.40 Tradiții; 16,35 Conviețuiri; 
17,00 Știri; 17,10 Următoarea oprire: Eu
ropa; 17,35 Ecclesiast ’97; 18,00 Muzică;
18,15 Milenium; 19,00 Căsuța cu povești; 
19,05 Lupii aerului (s); 20,00 Jurnal; 21,00 
Dr. Quinn (s); 21,50 Reflecții rutiere; 
22,05 Cu ochii’n 4; 23,00 Jurnal; 23,20 
Simpozion; 0,10 Berlin Alexaderplatz (s).

T V R 2
7,00 TVM Telematinal; 8,30 Da; 9,00 

Muzica pt. toți; 10,00 întâlnirea de la 
miezul nopții (r); 10,50 Mag. de călăto
rii și descoperiri; 11,50 Ritmuri muz.; 
12,00 Curcubeu; 13,00 Detectivul din L.A.
(r) ; 14,30 Reflector (r); 14,45 D.a; 15,05 
Limbi străine (r); 16,05 Top Model (s); 
17,00 Ceaiul de ia ora 5 (div.); 19,00 Em. 
în lb. germană; 20,00 Serialul serialelor,
20.30 Enigma (cs); 21,00 Time-Out (mag. 
sportiv); 22,00 TVM Mesager; 22,30 San
ta Barbara (s); 23,15 7 zile — 7 arte; 23,30 
Jazz,

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 înrobită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență
(s) ; 12,00 Beverly Hills (r); 12,55 Știri; 
13,00 Răzbunarea fraierilor III (co. SUA 
’92); 14,30 D.a; 15,00 Verdict: crimă! (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 înro
bită de iubire (S); 17,30 Hercule (s); 18,15 
Sport la minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine 
este șeful? (s); *19,00 Știi și câștigi! (csr.
19.30 Știri; 20,00 Melrose Place (s); 21,00 
Doctor în Alaska (s); 21,50 Știri; 22,00 
Fam. Bundy (s), 22,30 Viața ca în filme 
(s); 23,00 Știri; 23.15 întâlnirea cu pre
sa (talkshow); 0,30 Sport la minut.

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r);
10.30 Viața în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Curcanii (s); 13,00 Din
colo de realitate (s); 14,00 Știri; 14,20 
Lincoln (f/r); 16,05 Lumină călăuzitoare 
(s); 17.00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 18,30 Ine
dit* TV mag.; 19,00 Știri; 19.3Q Văduva 
(s); 20,30 Observator; 21,15 Din lumea a- 
facerilor; 21,30 Evadare din Iad (thriller 
SUA ’95); 23,10 Milionarii de la-.; 0,30 
Kassandra (s).

VINERI, 4 APRILIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,40 D.a; 9,10 
Simpozion (r); 10,00 Știri; 10,05 Limbi 
străine: spaniolă; 10,35 Meridianele dan
sului (r); 11,00 Andrea Celeste (r); 11,50 
Ri.muri muz.; 12,00 Știri; 12,05 Andrea 
Celeste (r); 13,00 TVR Cluj-N.; 14,00 Știri;
14.10 1001 audiții; 15,00 TVR lași; 15,45 
D.a; 16,10 Pompierii vă informează!; 16,30 
America sălbatică (do); 17,00 Știri; 17,10 
Em. în lb. germană; 18,10 Scena politică; 
18,40 Roata norocului (cs); 19,10 Căsuța 
cu povești; 19,15 Tezaur folcloric; 19,55 
Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal; 21,00 Doc
torul (f. SUA ’91); 22,40 Ecoturism; 23,00 
Jurnal; 0,20 întâlnire de gradul 4 (f. Ita
lia ’78).

T V R 2

7,00 TVM Telematinal; 8,30 D.a; 9,05 
Muzica pt. toți; 10,00 Vreau doar să m) 
iubiți (f. Ger. *76); 11,05 Mozaic-satelit;
13.10 Berlin Alexanderplatz (r); 14,00
Div.; 14,30 D.a; 15,00 Limbi străine (r);
15.30 Conviețuiri; 16,20 Top Mode! (s);
17,15 Bursa invențiilor; 17,40 Andrea Ce
leste (s); 18,40 Ăjută-tc singur!; 19,00
Concert simfonic; 21,00 Ultimul tren;
22,00 Jurnal-. 22,15 TVM Mesager; 22,30 
Robingo 2 (cs); 23,15 7 arte în 7 zile;
23.30 Din viața rromilor; 0,00 Bucuriile 
muzicii.

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport Ia minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 înrobită 
de iubire (r); 11,15 Ford Boyard (cs); 12,30 
Am întâlnit și români fericiți (r); 12,55 
Știri; 13,00 Film românesc; 15,00 Ver
dict: crimă! (s); 16,00 Tânăr și neliniștit 
(s); 16,45 Înrobită de iubire (s); 17,30
Xcna — prințesa războinică (s); 18,15 
Rătăciți în tranziție; 19,00 Știi și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Dosarele X (s); 
121,00 Soldați! blestemați (thriller An
glia 1978); 23,00 Știri; 23,15 La limita 
imposibilului (s); 0,00 Sport la minut; 
0,30 Zona Crepusculară (s); 1,00 Elmer 
Gantry (thriller SUA 1960).

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r);
10.30 Viața în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Curcanii (s); 13,00 Din
colo de realitate (s); 14,00 Știri; 14,20 
Evadare din Iad (f/r); 16,00 Lumină că
lăuzitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s);
18.30 Thalia; 19,00 Știri; 19,30 Văduva 
(s); 20,30 Observator: 21,15 Din lumea a- 
facerilor; 21,30 Visând la Florida (co. 
Canada 1993); 23,10 Milionarii de la...; 
0,30 Gotic (f. gr. Anglia 1987).

SÂMBĂTĂ, 5 APRILIE

T V R 1
7,00 Bună dimineața, Prier— de ia 

Iași!; 8,30 Pas cu pas; 9,20 Tânărul Ivanhoe 
(s. pt. copii); 10,10 Ba da! Ba nul; 11,00 
Handbal feminin. Oțelul Galați — Bo
russia Dortmund; 12,20 Planeta Cinema; 
13,05 Serial de călătorii; 14,00 Știri; 14,10* 
Tranzit TV 131; 19,05 Teleenciclopedia; 
19,55 Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal; 21,00 
Savannah (s); 21,50 Un zâmbet în amin
tire • Amza Pellea; 22,45 Jurnal; 22,55 
Detectivul din Los Angeles (s): 23,40 Săp
tămâna sportivă; 24,00 Perla coroanei (s); 
0,55 Spring Niehl Rave; 2,39 Fotbal: U- 
niversitatea Craiova — FC Argeș.

T V R 2

7,00 întâlnirea de sâmbătă Program al 
Studioului TVR Cluj-N.; 12,00 TVR Ti
mișoara; 13,30 Călătorii în istorie; 14,00 
Documentar satelit; 14,40 Dr. Quinn (r)-_
15.30 O altă putere; 16,20 Top Mode! (ș);
17.15 Itinerare spirituale; 17,40 Serata 
muzicală TV; 20,30 Un zâmbet pt. vârsta 
a treia; 21,05 Videotonomatu! de seară;
21.30 Autograf pentru prezent; 22,00 7 Zi
le — 7 arte: 22,05 TVM Mesager; 22,35 
Frumoasa și Bestia (s); 23,25 Doar o vor
bă să-ți mai spun! (r); 23 35 Alfa șl O- 
mega: ft.05 Parada vedetelor.

P R O TV

7,00 D.a; 9,00 Flipper (s); 9,30 Frații 
Hardy (s); 10,00 Elmer Gantry (f/r); 12,55 
Știri: 13,00 Numai ta'ă să nu fii! (f. SUA 
193f);15,00 Fotbal DN: Steaua — FC 
Brașov; 16,45 Baschet NBA Action; 17,30 
Intruders (s, ep. 1); 18,30 Adevărul g61- 
goluț (s); 19,30 Știri; 20,00 Departe de 
Moscova (Co. SUA 1984); 21,55 Știri; 22,00 
Crimă cu premeditare (s); 23,00 Știri;
23.15 Nemuritorul (s); 0.00 Sport la mi
nut; 0,15 Lusty Liaisons! (f.er.).

9 ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (s); 

11,00 Iluzii (S); 13,00 Cadillac-uri și dino
zauri (s); 14,00 Știri; 14,20 La Florida (r); 
17,00 Sfântul (s); 19,00 Știri; 19,05 Extra- 
tereștri în familie (s); 19,30 înscenarea 
(s); 21,50 Războiul străzii (f. SUA 1992): 
0,00 Știri.

DUMINICA, C APRILIE
T V R 1

7,00 Bună dimineațai; 8,15 Lumină dia 
lumină; 9,15 Colț Alb (s); 9,45 Domino 
l!,40 Leonard Bernstein prezintă: Conceri 
pentru tineret; 11,40 Viața satului; 13,2( 
Biserica satului; 13,30 Atlas; 14,00 Știri
14,10 Vedete în recital la Festivalul In 
ternațional „Cerbul de Aur"; 14,55 Fot 
bal: FCM Bacău — Rapid; 16,50 A dou: 
alfabetizare; 17,05 Star Trek (s); 18,0( 
7 zile tn România; 18,40 Disney; 19,1< 
Robingo; 19,55 Doar o vorbă...; 20,00 Jur 
nai; 20,55 Tragerile Loto Special 6/49 ș 
Noroc; 21,05 O femeie pe nume Jacki, 
(f. SUA 1991); 22,35 Studioul șlagărelor 
23,05 Jurnal; 23,15 Varietăți internaționale 
0,05 Setea (s); 0,55 Mai spune-mi că ni 
m-ai uitat!

T V R 2

7,00 5x2. Mag. duminical; 13,00 Oa 
meni care au fost...; 13,30 Clio; 14,00 Nai 
vu! (f. Fr. 1937); 15,30 Cazuri și neca 
zuri în dragoste-, 16,20 Top Modei (s)
17.15 Repriza a treia; 18,40 Sensul tran 
ziției; 19,30 Un secol de cinema; 20,2 
Hyperion; 21,25 7 zile — 7 arte; 21,3 
Fotbal: AC Milan — Juventus Torinc
23,20 Doar o vorbă... (r). 23,25 TVM Me 
sager; 23,55 Media-Club; 0,40 Invitați 
la discotecă.

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața! — ed. sp< 
cială; 8,30 Fiica oceanului (s); 10,30 D 
la 9 la 5 (f. SUA 1980); 12,55 Știri; 13,0 
News Radio (s); 13,30 Detectivi de el 
tă (s); 15,00 Fotbal DN: Dinamo — Oț< 
Iul; 17,00 Stan și Bran; 17,30 Terra 
(s); 18,30 Beverly Hills (s); 19,30 Știr 
20,00 Air America (f. SUA 1990); 21-' 
Știri; 22,00 FotomodeJe (s); 23,0J* Știr
23.15 Procesul etapei.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,10 Sfântul (r); 9,00 Misii 

ne ultrasecretă (s); 10,30 Un câine < 
imaginație (s); 14,00 Știri; 14,35 Poliț 
spațială (s); 16,25 Viața în trei (s); 17,' 
Sfântul (s); 19,00 Știri; 19,05 Muppe 
Show (s); 19,30 Winnetka R»ad (s); 21,' 
Dragoste ucigașă (dramă SUa. 1993); 22, 
Știri sportive; 22,50 Suspect perfe 
(thriller SUA 1990, p. I)) 0,00 Știri; 0,' 
Suspect perfect (f. p. II).
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S.C. VARUȚOIU M. PRODCOM S.R.L. 
ORAȘTIE

Telefoane 641238 ; 641115 
PRODUCE

la cele mai avantajoase prețuri:
• Treninguri PNA
• Confecții femei PNA
• Lenjerie corp BBC.

(8880)

ANUNȚ
In vederea executării de lucrări la podul 

i de cale ferată km 477 + 294 intre stațiile Si- 
ț meria — Deva, in data de 29 MARTIE 1997 
I traficul de călători va fi afectat astfel:

— trenul 2182 se limitează la stația De
va, unde va forma trenul 2185;

■ —* trenul 2374 se limitează la stația De-
J va, unde va forma trenul 2043 ;

— pe distanța Simeria—Deva și retur se
1 anulează trenurile: 2374, 2185, 2182, 2043,
| 2025, 2362, garniturile 2025, 2028, 2353, 823/ 
ț 820;
ț — pe distanța Simeria—Săvârșin și retur, 
ț se vor anula trenurile: 2383, 2384, iar tre- 
i nul 2383 din stația Simeria formează trenul i 
[ 2384 ; j
? — pe distanța Simeria—Ilia și retur se /
' anulează trenurile 2385 si 2386. )

!------------- lJ MANAGERUL SOCIETĂȚII COMERCIALE ! 
j „AVRAM IANCU“ S.A. BRAD

i Convoacă adunarea generală extraordinară ț 
I a acționarilor la data de 12. 04. 1997. ora ț 
/ 10,00. în sala cinematografului Brad, pentru ț 
) toți acționarii înregistrați în Registrul acționa- i 
| rilor la sfârșitul zilei de 31. 03. 1997. i
' A doua convocare în data de 26. 04. 1997, 
| ora 10,00, în același loc.

Informații la sediul societății sau la tel.
j 054/651826. (8886) |

NOU • NOU • NOU • NOU • NOU • NOU 
ASTRA S.A.

Societate de Asigurare — Reasigurare 
cu capital de stat

' prin
) AGENȚIA DEVA
j realizează:
i ASIGURAREA OBLIGATORIE DE
‘ RĂSPUNDERE CIVILA PENTRU

PAGUBE PROPUSE FRIN ACCIDENTE 
DE AUTOVEHICULE

(conform H.G. nr. 1259 *1996)
Adresați-vă cu încredere Agenției ASTRA 

S.A. Deva, str. Duiliu Zamfirescu, bl. Q, sc. 
A, ap. 4, tel./fax. 22 63 21.

Vă așteptăm zilnic între orele 8—16.
NOU • NOU • NOU • NOU • NOU • NOU

S.C. MOBIS S.A. SEBES
VINDE LA LICITAȚIE:

— utilaje specifice prelucrării lemnului;
— excavator Castor tip P 603 ;
— automacara AMT 12,5 ;
— cazan CIR 4,5 7 abur/h, 320 grade C, 

Pmax. 16 bar, pe combustibil, deșeuri lemn, 
rumeguș;

— cazan CR 5/3 20 t abur/h, 450 grade 
C, Pmax. 39 bar, pe combustibil, păcură sau 
gaz;

— șopron metalic tip ușor.
Licitațiile au Ioc in fiecare zi de luni, 

începând cu ora 9.
Relații se pot obține la biroul mecano. 

energetic, telefon 731483/4, interior 127 sau 
223.

In Oredw, $ C. „CORANA TRADING'' 8.RL,

ti
S.C. „V.R.G”$R L. Blsrrlt»,

duMwyxHtH» DAOt /J04 i, tJW; IM» fl W I<1

Pi’-jț-'»'-»—< pa Mtf .*» 
. friforxwfA:

Dacă nu ați încheiat încă 
ASIGURAREA OBLIGATORIE 

DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO 
PE’TERl 1ORIUL ROMÂNIEI

•* «

Societatea de Asigurare Reasigurare

Kocictatc autorizată dc Ministerul Finanțelor 
sâ încheie această asigurare)

vă stă la dispoziție în Deva.

Str>Dragoș Vodă nr. 18

TcU 054-22.22.99

și in localitățile

Brad, Hunedoara, Orăștie, Vulcan

ISVESIUI PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASI R* !

IN ORICE 
OCAZIE 

PUBLICITATE 
PRIN 

„CUVÂNTUL
LIBER11

I
I*
I
I
I
i
%

I
%

I*
| mătoarea ordine de zi :

1. Prezentarea raportului de gestiune pe 
bază de bilanț pentru exercițiul financiar 1996 
și a raportului comisiei de cenzori pe 1996.

2. Aprobarea bilanțului și a contului de 
profit și pierderi pentru anul 1996 și 
partizarea profitului net.

3. Aprobarea bugetului de venituri 
cheltuieli pe 1997.

Participarea acționarilor Ia adunarea 
nerală se face în conformitate cu prevede
rile Legii nr. 31/1990, a statutului societății și 
a regulamentului C.N.V.M. nr. 8/1996.

I
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I
*

I
w

I
*

I
I
I
«

I*
I 
I
«

I* 
t*
I
I*
I

I 
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înregistrata ia registrul comerțului sub nr. J 
/235/1991, în conformitate cu prevederile I•- - - w
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SOCIETATEA COMERCIALA 
PECO S.A DEVA 

cu sediul în Deva. str. 22 Decembrie, 
bl. 11. parter, 

înregistrată la registrul comerțului sub
J20
Legii 31/1990 si a Ordonanței de Urgență 
5/1997,

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA 
ORDINARA A ACȚIONARILOR 

la data de 8 aprilie 1997, Ia ora 10.
Locul desfășurării adunării generale este 

Casa de Cultură a municipiului Deva, cu ur-

nr.

re-

și

ge-

MANAGERUL SOCIETĂȚII COMERCIALE 
„ZARANDTRANS" S.A. BRAD 

Convoacă adunarea generală ordinară a 
acționarilor la data de 30. IV. 1997, ora 10, 
la sediul societății din Brad. str. Vânătorilor, 
nr. 47. județul Hunedoara, pentru *oU acțio
narii înregistrați în Registrul Acționarilor, la 
sfârșitul zilei de 29. IV. 1997. fn cazul în 
care, la data de mai sus anunțată, adunarea 
nu va fi statutară, aceasta se amână pentru 
data de 14. V. 1997. la locul și ora mențio
nate mai sus. Procurile de reprezentare pen
tru prima adunare generală se depun la se -I iau piiuiu dMuizaic gvuviuia oc

I diul societății, până la data de 29. IV. 1997. 
i!a.

| orele 7—10.

Informații suplimentare la sediul societă- 
tel. 054/651310, fax 054/650778. între 

(8893)

g Devasat Shop
situat pe str.A. lancu, bl. H1, parter, tel. 216196 

O Orar zilnic 10-18; sâmbăta 9-13
-----  grjOO- 

eo
Dealer 

vă oferă La cele mai mici prețun\avt9niai 
produsete:

Panasonic & Technics
TV/Video/Audjo Hi-fi

H Băuturii răcoritoare carbogazoase în butelii de plastic de O>5 s* 2 litrt |

I
nor

S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT — EXPORT S.R.L. 
Str. Teatrului, nr. x—2, P.O. Box 306 Oradea.

ANGAJEAZÂ pentru depozitul din DEVA:
— experiență în domeniul comerțului; 

INGINERI ȘI ECONOMIȘTI — garanție materială.
Cei interesați sunt rugați să trimită cererea și curriculum vitae pe adresa firmei, 

la Serviciul Marketing, până la data de 1 aprilie 1997. Vă rugăm să treceți adresa corectă 
și telefonul la care puteți fi contactat. Informații Ia tel. 059/479442. 137052, int. 421. 422.
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CUVÂNTUL LIBER

I f
FELICITĂRI

Colectivul de muncă 
la S.C. Sybila SRL 

patronului
de
Brad urează 
lor, Jurj Cristian Sorin, 
•*,La multi ani!“.

(4061)

VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament două 
Camere, Gojdu. Telefon 
E32186.

(8946)
• Vând Ford Granada, 

combi, înmatriculat, stare 
de funcționare, 1200 DM. 
Tel. 651077.

(4057)
• Vând Dacia 1300 și 

5000 mp teren intravilan 
tn Orăștie. Tel. 227575.

(8935) 
ARO, 

A. Tel
• Vând jenți

©răștie, Unirii, 123»641053.
(8374) 

casă, condiții 
Brad, sau 
similar Orăș-

■ Vând 
deosebite, 
schimb cu 
tie. Tel. 650552, 650550.

(8375) 
Opel Ăscona, 
650476, după

• V ând 
Brad. Tel. 
ora 16.

gră- 
Gol-

ur- 
ame-

(4058)
• Vând casă, curte, 

dină cu pomi. Brad, 
(oești, tel. 650410.

(8062)
• OCAZIE! Vând 

gent birou complet
najat, telefon, spațiu în
chiriat, țiiirie lunară 75 
riărci, suprafață 18 mp, 
Ideal pentru birou avo
cat, agenție imobiliară, tu-

i rism, agenție bursieră, si- 
' tuat în Deva, bdul De- 
cebal (în spatele maga- 

I cinului Apicola, 1500 DM, 
negociabil. Tel. 650666. în
tre 16—21.

etaj, 
tișu

(4060)
Vând urgent casă cu 
grădină mare, Pes- 

Mare, 310.
(1171)

Vând Audi 80, stare 
2500 mărci,

•
Ireproșabilă, 
negociabil. Hunedoara. Tei. 
JT20304. (9224)

• Vând chioșc alimen
tație publică, 20 mp, sau 
închiriez (accept ți schim
bul chioșcului cu aparta
ment sau Dacie nouă) mo. 

«tor Dacia 1310, vibrochen 
Dacia 1310, cota Rl, ma
șină înghețată, rețou ara
gaz, cu trei butelii da 
5 kg. Tel. 712821, 718617.

(9222) 
grădină, 

Zlaști,
• Vund casă, 

preț convenabil, 
nr. 81

• Vând 
bra, staro 
sat Zeicani, 
tia Stoica.

(9221) 
motoretă Mo- 
axcepționala, 
nr. 3, fami-

(9308)
• Vând certificat de

înmatriculare pentru au
toturism Dacia 1300. Tel. 
2300.2. (8885)

• Cumpăr albine, even
tual ofer 
616366.

mașină. Telefon

(9458)
autocamion Baba• Vând

<10 tone), an fabricație ’94. 
«telefon 058/851556.

(8899)
• Vând urgent apar- 

i lament amenajat pentru
orice activitate. Telefon 
128875. (8871)

• Vând apartament 4 
-camere, zona Progresului. 
Vei 211514 ; 212006.

(9454)
• Vând apartament ui- 

Vacontral, bdul Decebal, 
LI. 23. Tel. 613062.

(8928)

■ Vând 1500 mp 
intravilan, Simeria, 
șeaua națională, 
facilitățile. 661348.

(8930)
• Vând Dacia 1310, an 

preț 10.500.000 lei. 
211107.

teren 
șo- 

toate

va.
monitor color. 4 
721135.

vând calculator 386, 
MB. Tel.

1986, 
Tel

(6450)
Vând mașini înghe- 
ieftine, italiene, ger' 

Informații telefon

• Ofer pentru 
re apartament 
două camere și 
zonă centrală 
612580 : 215468

(8934) 
închirie- 
mobilat
telefon, 

Telefoane

tecției mediului. Recla- 
mații si sesizări se depun 
la APM Deva, în termen 
de 15 zile

6)456)

COMEMORĂRI

• e * • ^aar r r c

I
I
«

I

țață, 
mane.
059 / 341639.

(GRT)

(6443)
• Vând cutie viteză ARO 

TV. Tel. 628141, orele 
16—20. (8910)

tractor
bună, preț

Tel. 223623,

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Vând. motor 
650 M, stare 
4.000.000 lei. 
după ora 18

(9451)
• Vând mașină de spă

lat Alba-Lux. Tel.622305.
(9452)

• Cedez apartament în 
vilă. în Poiana Brașov, în 
sistem time—sharing, pe
rioada 15—21 iunie. Tel. 
068/421539, după ora 16.

(8915) 
a -Vând urgent camion 

Saviem, Mercedes 280 (în
matriculat). Tel. 661365.

(879D
• Vând apartament 2 

camere, str. M. Eminescu, 
bl. 13A, sc. 2, et. 3, ap. 
25, Deva. Informații Ia 
domiciliu (lângă Astoria).

(8908)
• Vând apartament 2 

camere, decomandate, str. 
M. Viteazul, zona piață, 
sau schimb cu garsonieră, 
plus diferență. Telefon 
617342

(8919)
605 

2000 cmc, 
consum 8 / 
DM, negocia- 
Glub, ■ 1990, 

preț 2.200 DM, 
Tel. 057/520038, 
Criș,

• Vând Peugeot 
SRI, 1992, 
120.000 km, 
100, 10.500
bil; Oltcit 
55.Q00 km, 
negociabil. 
Ghișineu 
Arad.

județul

ARO
(8920) 
camio-• Vând 

netă, motor Brașov, 1994, 
stare bună. 2500 DM. Tel. 
671527.

(8918)
• Vând convenabil trac

tor U 650, motor rodaj, 
Orăștie, tel. 641066.

(8921)

• S.G. Gonfort vin- 
de Imobilul ți de
pozitul din Tâmpa, nr. 
11 ți teren extravi
lan la țoseaua națio
nală, 1,708 ha. Tel. 
661626.

(8922)
• Vând 800 mp loc casă 

cu fundație, Chimlndia — 
Deva. Tel. 226386; 614014.

(9455)
• Vând Oltcit, 1990, 6,5 

milioane. Informații tel. 
226386; 614014, Deva.

(9455) 
garsonieră, str. 
bl. 29B, se. A, 
6 șl mașină 
automată din

• Vând 
Dorobanți, 
•I. I, ap. 
tie spălat 
Germania.

(9457)
• Cumpăr obiecte vechi, 

argint, mobilă, 
în ulei. Tel.

• Societate 
vinde materiale de 
strucții la cele mai 
vantajoase prețuri 
depozitul Simeria, 
Victoriei, nr. 32 (în 
tele gării).

tablouri, 
611912, 

(8926) 
comercială 

con- 
a- 

prin 
str. 

spa-

(8925)
Spray contra ejacu- 
rapide, medicamente 

frigiditate, zahăr

• 
lării 
potența, 
afrodisiac. 01—6376273.

(8544)

ÎNCHIRIERI

• Gaut pentru inch*-, 
rierc garsonieră în De

« Schimb urgent aparta
ment 
niere.
8—12

2 camere cu 2 garso- 
Tel. 214372, între 

și 21-24.
(8924)

OFERTE DE 
SERVICII

Executăm 
TRANSPORT MARFĂ 
cu camioane închise 

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

• Societate de radioco- 
municații și telefonie ce
lulară angajează inginer 
cu spirit de afaceri în 
vederea deschiderii unei 
reprezentanțe în muni
cipiul Deva. Informații și 
CV Ia S.C. UNIAXIS 
SRL BUCUREȘTI. 
3112533 ; 3110401; 
3125070.

tel. 
fax

(9459)
• Angajăm bucătari,' 

specializați în domeniul
restaurante. Tel. 641918.

(8376)

DIVERSE

• E.M. ȚEBEA a depus 
documentația tehnică la 
RA Apele Române — 
Filiala Oradea, în vede
rea obținerii „aviz de 
gospodărire a apelor” pen
tru obiectivul lucrări 
pentru continuarea ex
ploatării zăcămintelor de 
cărbune, brun, din câm
pul minier Țetbea — 
Brad, Eventualele ob
servații și propuneri se 
vor depune la RA Apele 
Române, Filiala Oradea, 
tel 059/142033.

(4063)
• GRUPUL ȘCOLAR IN

DUSTRIAL MINIER BAR
ZA — GRIȘCIOR a- 
nuntă concurs pentru o- 
cuparea postului de con
tabil șef, studii superi
oare. 5 ani vechime în 
funcții economice sau con
tabil studii medii și a 1/2 
post secretar, 
prilie 1997.

în 14 a-

(4059)
• S.G. SONDOR S.A. 

anunță intenția de auto
rizare din punct de ve
dere al protecției 
diului pentru : 
toane Orăștie; 
S.U.T. ; atelier 
electrice | atelier prean- 
samble PAPI; atelier con
fecții metalice S.U.T.; po
ligon prefabricate S.U.T. j 
depozit PAPI; atelier auto 
S.U.T. Eventualele re-' 
«lamații și contestații se 
primesc în termen de 
15 zile, la A.P.M. Deva.

• IMPORTANT ! S.G. 
CARNE ARAD face mari 
reduceri de prețuri Ia 
carne ț! preparate.

(8936)
• împrumuturi în lei 

primiți la 6ASA DE AMA
NET „ARISTOCRAT** 
DEVA, str. Libertății, 2, 
vizavi Gomtim j HUNE
DOARA, Creangă, bl. 1, 
vizavi Banca Gomercla-

. Tel. 716896 j 214570.
(6433)

• S.G. STANEA M®. 
PEN SNG DEVA anunță 
intenția de autorizare din 
punct de vedere al pro-

me- 
stația be- 

blrouri 
tablouri

lă.

—:--------------â:-

• Astăzi, 28 martie 1997 
se împlinesc 8 ani de când 
s-a stins din viață

Ol’RISA 
CONSTANTIN

Nu 1 te vom uita nici
odată Familia.

. (4051)

I
9

I
I
J
I

UNIUNEA EUROPEANA,
PRIN INTERMEDIUL PROGRAMELOR 

PHARE PENTRU DEMOCRAȚIE, 
RESPECTIV, PHARE LIEN 

PENTRU DOMENIUL SOCIAL

I
I
I*
I

• Pustie este casa, 
Îndurerat ne este su
fletul. triste sunt zi
lele ' de când. în ur
mă cu șase săptă
mâni, moartea nemi
loasă mi-a răpit pe 
cel mai iubit sol si 
tată

ION VOICH1ȚA
Parastasul va avea 

loc sâmbătă. 29 mar
tie, ora 10;la Bise
rica Popa Șapcă, Hu
nedoara. Nu te vom 
uita niciodată!

(92228)

de 
un 
ți

• Au trecut 7 ani 
când ne-a părăsit 
bun tată, socru 
bunic

IOAN BUȘTF.A
din Leșnic. Dumne
zeu să-l odihnească! 
Familia

(8917)

t 
I

I
I
I
I 
I
I*
I*
I
I

• Se 
luni de 
printre 
fost 
cf-u

împlinesc șase 
când nu inai este 

a 
so-

noi cel care 
bun soț, tată, 
bunic

un
Ș.i
1ANC NICOLAE 

ȘTEFAN
Nu te vom uita. Soția 

Florica, copiii Dan și 
Dana, ginerele Gimi, no
ra Dana și nepoțica Anca, 
Parastasul va avea 
sâmbătă, 29 martie 
la biserica de pe 
Libertății.

loc 
1997, 

str

(8928)

DECESE

Foștii colegi de 
BADPS S.A. 

anunță decesul 
SEBESTEYN 

șl sunt alături 
greu încercată, 
să-l odihnească

S.G.
la 

Deva 
lui
ANDREI 
de fanfilia
Dumnezeu 
în pace ! 
(8939),

• Familiile Glodean, 
Ifrim și Ilerța anunță cu 
tristețe încetarea din <via- 
ță a celei care a fost 

BOTA EMILIA 
mamă, bunică și soacră. 
Corpul neînsuflețit se a- 
flă depus la Casa mor
tuară Deva. înmormânta
rea azi, 28 martie 1997, 
oca 15. (8951)

• Cadrele Serviciu
lui ordine publică din 
Inspectoratul de po
liție al județului Hu
nedoara sunt alături 
de colegul lor col. 
Glodean Mihal la su
ferința pricinuită de 
pierderea mamei salo

BOTA EMILIA
Sincere condoleanței 

(099405)

• 8u adâncă du
rere familia anunță 
trecerea in neființă a 
celui care a fost 
prof. USKAR ERNEST

Înhumarea are loo 
azi, 28 martie 1907, tn 
cimitirul greco-catolio 
(Hr satul StrelsAnglc 
giu (Gălan), la ora 13. 
Gdlhnește-te tn pace! 

(8952)

Oferă posibilitatea fi- • Alba 
nanțării de proiecte ale 
organizațiilor neguvCr- 
namentale. Pentru prima 

’tranșă de finanțare din 
acest an. termenul fi
nal ' pentru predarea pro 
iectelor ce vor putea be
neficia de finanțare este 
30 aprilie, in acest sens 
urmează să fie organi - 
zate o serie de sesiuni 
informative privind con
dițiile de finanțare.

Anunțăm pe această 
cale că întâlnirea. cu 
organizațiile neguverna
mentale (asociații,’ funda
ții, ligi, uniunj etc.) din 
județele Hunedoara și

va avea loc 
sâmbătă, 29 ruar-

in
Deva, 
tie, ora 17, la sediul Pri
măriei Deva — sala mare. 
Invităm pe toți cei in
teresați de obținerea u- 
nbi finanțări PHARE 
în domeniile democra
ției și asistenței so
ciale pentru grupuri de
favorizate,. să participe la 
această întâlnire in ve
derea obținerii formula
relor necesare.

Menționăm
cei din afara localității 
Deva urmează a fi de
contat transportul pentru 
un delegat din partea 
fiecărei organizații.

că pentru

MANAGERUL
SOCIETĂȚII COMERCIALE 

SIDERMET S.A. CALAN
Convoacă adunarea generală extraordi

nară a acționarilor la data de 8. IV. 1997, 
ora 11, la sediul societății, situat in Călan, 
str. Furnalistului, nr. 17, județul Hunedoara, 
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea raportului administratoru- 
a bilanțului contabil pe anul 1996, a ra-

I*
Ilui’
j portului comisiei de cenzori și a bugetului dc 
I venituri si cheltuieli.
I
I
I
I
I
I 
I

2. Aprobarea modificărilor statutului so
cietății, conform prevederilor Ordonanței de 
Urgență nr. 5/1997, emisă de Guvernul Ro
mâniei.

3. Aprobarea structurii acționarilor după 
aplicarea Legii 55/1995.

4. Diverse.
Documentele referitoare la problemele in

cluse în ordinea de zi, precum și formularele 
de procură specială pot fi consultate la sediul 
societății. Data limită de primire a procurilor 
speciale pentru reprezentare in adunarea ge
nerală este 7. IV7.1997.

în cazul în care nu sunt îndeplinite con
dițiile privind legalitatea adunării generale, 
aceasta se va întruni în același loc și la a- 
ceeași oră la data de 22. IV7. 1997.

I 
I* 
I «
I* 
I* 
I
I* 
I
I 
I
I• 
I* 
I «
I« 
I *
I
| 8,30—17,00.<« 
I « 
I % 
! 
! 
i V 
I•*. 
li

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚII:
AI, S.C. AGROMEC S.A.

BAIA DE CRIȘ
Convoacă Adunarea Generală Extraordî 

nară a Acționarilor în data de 9 aprilie 1997, 
ora 9, sau în data de 23 aprilie 1997, ora 
9, în cazul în care la prima convocare nu sunt 
îndeplinite prevederile legale, la Căminul 
Cultural din Baia dc Criș, pentru toți acțio
narii înregistrați iu Registrul Acționarilor.

Informații suplimentare la sediul socie
tății, telefon 107. (8887)

SOCIETATE COMERCIALA
Vinde instalație îmbuteliat alcool, Naglic- 

na — Germania, capacitate producție 4000 
sticle oră (gama 250 ml — 3000 ml). Lucrează 
in sistem automat.

Relații Piatra Neamț. 033/2174W. orele

S.C. „DORONE" LIPOVA 
FABRICA DE LAPTE „DOINA"

fuK

Str. Maria lladna, 322, Lipova 
PRODUSE 

începând cu data de 2 aprilie 1997 
LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE 

Cei interesați sunt rugați să sune la
057/562588, Prețurile sunt accesibile.

(8938)

let/
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