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TRIS
Am văzut — n-aș 

fi văzut !' — la tv. 
spectacol zis „Miss Ado
lescența ’97". Priveliștea 
a fost penibilă prin pro
vincialismul ei, prin imi
tația stângace a spectaco
lelor similare puse in sce
nă de casele mari. De-a 
dreptul trist a fost insă 
nivelul intelectual al ace
lor frumoase „catindate".

mai 
un

TEȚI
rc își 
să se 
lă de 
rantul
pirația supremă a elevi
lor. Nu e rău. la urma 
urmelor, să se cunoască 
ii aceste lucruri. Dar,

. dincolo ae faptul că sfa
turile cu pricina erau 
evident ciugulite dintr-un 
„cod al. bunelor maniere", x

consilia colegii cum 
comporte într-o sa- 
restaurant. lîestau- 
fiind, pasămite, as-

MENTALITY

Reforma la pas
Țoatâ lumea și-a pus 

speranțe în guvernul Cior- 
bea că va scoate economia 
din impas, va urgenta pri
vatizarea. va*supune legis
lativului adoptare^ legilor 
vitale pentru însănătoși
rea vieții sociale. Din pă
cate, promisiunile noilor 
guvernanți își amână cam 
mult punerea în practică 
afirmațiile lor se bat cap 
in cap, măsurile adoptate 
până acum, excesiv dc 
dure, nu prea țin cont și 
de realitățile concrete din 
munca și din viața oame
nilor. lată, prețurile sunt 
lăsate să zboare în voie, 
conform noilor principii 
de liberalizare, în schimb 
protecția socială se amână, 
ori se dă cu lingurița. Nu- 
mârul șomerilor crește, tot 
mei multă lume coboară 
sub pragul sărăciei, iar 
bolile bântuie ca nicioda
tă, șl din cauză că medi
camentele sunt mai puține 
șl mai scumpe ca nici
odată.

Dialogurile prelungite — 
și necesare, desigur — ale 
executivului cu reprezen
tanții organismelor inter- 
naționalo nu dau încă 
undă verde unor legi și 
hotărâri. Iar noii aleși ai 
națiunii, după ce au votat 
câteva modificări de legi

ții negative din 
unor politicieni, 
liști, chiar parlamentari și 
guvernanți. însăși Legea 
bugetului, care condițio
nează derularea cât de cât 
normală în toate dome
niile, se pritocește excesiv 
de mult. Chiar și acum,

partea 
specia-

H=lC=]CZ!C=3£=iI=SC
care mai mult au produs 
agitație decât să așeze lo
gic și firesc anumite lu
cruri, au intrat într-o pe
rioadă de așteptare. Modi
ficările la Legea fondului 
funciar și Ia Leg«a caselor 
naționalizate, de exemplu, 
sau adoptarea 
imunității 
senatorului 
dim Tudor 
aberante, au

ridicării 
parlamentare 
Corneliu Va- 
s-au dovedit 
generat reac-

când guvernul a definiti
vat-o, premierul o vede a- 
doptată de Parlament abia 
în 10 zile, insă finanțistul 
șef cu mustață și lulea 
n-o crede ieșită din mala
xorul legislativului 
în două săptămâni, 
mai putea strunji de 
deputății și senatorii 
timp cât miniștrii și-au ac
ceptat partea ?

Și in tot acest timp,

pachetul de 70—80 de 
legi pe care le flutură pre
mierul de atâta vreme, 
stă la naftalină. După 
cum stau la barieră mul
te alte hotărâri și măsuri 
de care depind privatiza
rea, restructurarea, im
pulsionarea celui mai ren
tabil sector economic — 
care este agricultura —, 
așezarea vieții sociale în 
limite normale; Din păca
te, se vorbește mult, exce
siv de mult, dar se face 
puțin, prea puțin. Și to
tuși, lumea încă are răb
dare. Sindicatele manifes
tă șj ele înțelegere — și 
bine fac —, însă și răb
darea are limite.

Oricum, reforma,
toate durerile ei, trebuie 
accelerată. Pentru că, da
că urmează ritmul vorbi
rii dlui Ciorbea, s-ar putea 
să dureze prea mult. Și 
nu mai este timp de aș
teptat.

DUMITRU GIIEONEA

cu

!
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perplexitatea în care că
deau în fața unor elemen
tara chestiuni de cultură 
generală. Eh, nu erau de-, 
cât niște biete eleve cu 
trac, mi se va spune în 
chip de scuză. Păi tocmai 
asta c trist, că o elevă din 
clasele mari nu știe, bu
năoară, că Bălcescu a mu
rit în exil fiind îngropat 
la Palermo. Știau in schimb 
foarte bine și fără pic de 
trac să-și fâțâie fundul și 
să se miște in scenă cu 
pasul acela savant împle
ticit al manechinelor da 
soi...

Am citit mal apoi, in
tr-o pagină de ziar desti
nată tineretului, un arti
col semnat de o elevă ca-

rămâne întrebarea irepri- 
mabilă dacă juna consi
lieră va fi fiind tot atât 
de bine informată și asu
pra conduitei dintr-o sa
lă de bibliotecă,

Mi-au căzut sub 
niște „texte" absolut 
tine, care circulă 
școli, sunt înregistrate pe 
casete, se vând pe la ta
rabe. Concret (cu ortogra
fia originală!: „A, de ce 
nu mai am suflet/ M-a 
cuprins .tristețea/ Locul 
acesta este rece/ Și cu în
cerc cu disperare/ încerc 
să ies la suprafață/ Dar

ochi 
era- 
prin

RADU CIOBANU

(Continuare în oag a 2 a)

decât 
Ce-ar 
la ea 
atâta
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Lituania - România 0-1
In cadrul preliminariilor C.M. de fotbal, la Vilnius, 

meciul din grupa a 8-a dintre lituania — România s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 în fovoarea tricolorilor, prin 
golul înscris de Moldovan, min. 73. Tn partida 
donia - Irlanda, au câștigat gazdele, cu 3—2. 
nia se afla pe primul loc și conduce detașat în 
Următorul meci al tricolorilor, la 30 aprilie, cu 
la București. (S.C.l

Mace-
Româ- 
grupâ. 
Irlanda
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0 investiție
Vestea că între R.A.G. 

Deva și companiile aus
traliene ..Gabriel Group" și 
„Castle Europa1* L.T.D. va 
fi semnat un protocol de 
asociere pentru constitui
rea unor societăți cu ca
pital românesc și austra
lian a stârnit un viu in
teres în rândurile presei 
hunedorene, astfel încât 
ia invitație ziiariștii au 
răspuns in corporc.

Prezentarea condițiilor 
de asociere făcută de pre
fectul județului și de di
rectorul general al regiei 
semnatare ‘ii protocolului 
a incitat Ia întrebări nu 
tocmai comode pentru am
fitrioni. S-a afirmat că a- 
facerea se tatonează încă

de un miliard de dolari
din 1994, dar 
încctifiirii cu 
ționat Guvernul- Văcăroiu, 
nu a putut fi perfectată, 
deși prezintă pentru par
tea română maximum dc 
avantaje :

Studiile dc prefczabili-

că, datorită 
care a ac

fie de 20 la 
R.A.C. Deva 

pentru inves- 
în caz de

CONFERINȚA 
I)E PRESA

late și fezabilitate impli
când ți explorări geologi
ce estimate la circa 25 de 
milioane de dolari vor fî 
suportate în întregime de 
partea australiană;. apor
tul de capital la investiție

ar urma să 
sută pentru 
șl 80 la sută 
titorul străin; 
reușită comercială a afa
cerii, cota de profit a păr
ții australiene va fi in
vestită în întregime în 
Romania; în trei ani, va
loarea investiției se va ci
fra la circa un miliard 
de dolari. In sfârșit — 
menținerea întregului per
sonal de exploatare actual 
și chiar crearea altor lo
curi de muncă

Sigur, pentru o asociere 
în asemenea condiții, vor-

ION CIOCLEI

(Continuaro în pag. a 2-a)

Ședinja Consiliului
Ieri, la Deva s-au des

fășurat lucrările ședinței 
Consiliului județean Hu
nedoara. Ședința a- fosl 
deschisă dc dl Gheorghc 
Barbu, președintele con
siliului. La lucrări a par
ticipat prefectul județului, 
dl rompiliu Budulan.

In dezbaterea consilie
rilor, au fost puse : o in
formare cu privire la ac
tivitatea desfășurată do 
serviciile publice descen
tralizate ale ministerelor 
și celorlalte organe centra- 

. Io cu activitate în județ, 
1 precum șl un număr de

încadrarea drumu- 
din județul Hune- 
pe anul 1997; avi- 
atribuirii traseelor

11 proiecte de hotărâri.
ii ■ ■ .. ■ ... .

între proiectele dezbă
tute s-au aflat cele pri
vind : 
rilor 
doara 
zarea
județene de transport ge
neral de pasageri și sta
bilirea personalului cu a- 
tribuții dc control; acor
dul pentru preluarea în 
administrarea Consiliului 
județean a unui imobil; 
regimul de ocrotire și ad
ministrare a ariilor pro
tejate, rezervațiilor și mo
numentelor naturii din 
județul Hunedoara; apro
barea regulamentului dc

ui., i.i.i.-.i

-£-S:

județean
exploatare sistemului
public dc alimentare cu 
apă și canalizare din Va
lea Jiului; aprobarea ta
rifelor lunare pentru ac
tivitatea de prestări ser
vicii auto, gararc și spă
lare autovehicule; aproba
rea raportului asupra si
tuației bunurilor Consiliu
lui județean la 31 decem
brie 1990.

Alte proiecte dezbătute 
au avut ca obiect organi
zări în structurile consi
liului.
nentă a consiliului a fost 
completată cu dl consilier 
Dumitru Strinu. (I.0.).

Delegația perma- Catedrala din Hunedoara. Lucrările dc construcție au începui în inul 
1939. Stilul este bizantin. Interiorul este lucrat în frescă de către pictorul 
Constantin Ștefan, din București. A fost zidită cu cărămidăi dc Siidunbru pla
cată cu piatră adusă de Ia Banpotoc. Foto : ANTON SOCACI
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Agonia comerțului din Călan
S.C. „Streiul" S.A. Călan 

are în proprietatea și ad
ministrarea sa. în prezent. 
10 unități de desfacere cu 

, amănuntul. întrucât 17 ma
gazine comerciale au fost 
închiriate sau date în m- 
cație de gestiune unor 
întreprinzători particulari 
Fenomenul acesta — acor
darea de spații prin con
tract — este firesc in con
dițiile când privatizarea 
trebuie să-și facă drum 
larg în toate domenrle e- 
conomico-sociale. L-am în
trebat pe dl Mircea Pa
vel directorul S.C. ..Stre
iul" S.A. dacă contracte
le Încheiate cu societățile 
comerciale se respectă. 
Ne-a răspuns :

— Da, majoritatea în
treprinzătorilor particu
lari se achită la timp de 
obligațiile ce și le-au a- 
sumat față de noi.

— Ați spus marea ma 
joritate, deci nu toți.

— Sunt câteva excepții : 
magazinul de confecții din 
orașul nou, restaurantul 
„Șurianul", Plăcintăria și 
fosta alimentară nr. 1. 
Cu ultima dintre cele ce 
vi le-am spus ne-am ju
decat și am câștigat pro 
cesul.

— Ce se întâmplă cu 
marele complex numit 
BIG ?

— Parterul funcționea
ză. Etajul însă a trecut 
printr-un șir de necazuri. 
L-am închiriat, inițial, u- 
nor întreprinzători parti
culari. care au desfăcut 
dulciuri, textile și încăl
țăminte. Din motive de 
nerentabilitate și-au înce
tat activitatea. Un an de 
zile etajul a fost închis. 
Am dat în presă anun
țuri pentru licitarea spa

țiului. în aprilie 1996 a 
fost închiria^ de o socie
tate privată din Sibiu, ca
re desface aici mobilă, te
levizoare, mașini de spă
lat ș.a. Se pare că vân
zările nu merg prea bine 
și societatea respectivă 
vrea să renunțe. Adevărul 
este că activitatea comer
cială. indiferent de forma 
de proprietate, este în a- 
gonie în orașul Călan.

— De ce, die Pavel 7
— Combinatul siderur

gic și-a restrâns activita
tea foarte mult și am au
zit că va scoate încă oa
meni în șomaj. Așa că 
oamenii n-au bani. Dacă 
nu se cumpără, comerțul 
cum să meargă bine ? Șl 
S.C. „Streiul" S.A. a în
cheiat anul 1996 cu un bi
lanț negativ.

TRAIAN BONDOR

(Urmare din pag. 1)

groapa-i strâmtă tare/ Mă 
rog de gropar să ia pă
mântul de pe mine/ Să 
deschidă cavoul ca să ies 

, la lumină/ Ce schelet 1 
i Ai înebunit. ascultă cum 

bate toaca/ Stai acolo în 
groapa ta și cu morții te 

i împacă". Sau altă „mon
stru" ; „pe o stradă 2 go
lani vor să violeze o fa- 

I tă/ Ea s-opune și cu-n cu- 
. tit, viața-ie luată/ După 
| colț alți mafioți vând drog 

unor copii/ Și poate nu-i 
interesează dacă mâine ei 
vor mai fi/ Mă-ngrozeso 
din ce în ce mai tare/ Și 
mă grăbesc spre casă/ imi 
e dor să-mi văd copii și 
pe frumoasa mea nevastă". 
După asemenea lectură, 
instructivă, obligatoriu te 
întrebi dacă părinții știu 
ce ascultă, ce cântă, ce 
citesc, cu ce se delectea
ză copiii lor. Căci fără 
conștientizarea și colabo
rarea lor, a părinților,

TRISTE
școala singură nu va pu
tea nicicând contracara 
muntele de inepție și vul
garitate prăbușit peste 
conștiințele tinere.

Săptămâna trecută s-a 
desfășurat la Deva Salo
nul și târgul de carte al 
editurilor din vestul ță
rii. Edituri și editori im
portanți, eminenți oameni 
de cultură, scriitori și 
cărți minunate, de la in
formatică până la poezie 
sau literatură pentru co
pii au stat vreme de două 
zile la îndemâna oricui. 
Eveniment de mare ținută 
și anvergură culturală. 
Se puteau , angaja dezba
teri. interviuri, se puteau 
achiziționa la prețuri mo
dice cărți in vederea pre
miilor școlare. N-a avut 
cine s-o facă. !n afara ce
lor vreo cincizeci de fa
miliari ai manifestărilor 
de acest gen, „marele pu
blic" devean a rămas, ca 
mai de fiecare dată, opac 
la actul de cultură majo-

T I
ră. Nici măcar mediatlza- 
rea evenimentului n-a fost 
pe măsura importanței sa
le : Pro TV Deva, la 21J50 
n-a amintit întâmplarea, 
iar DS -ț- a menționat fu
gitiv în prima zi ^mani
festația" (?!), iar a doua 
zi. tocmai când „manifes
taseră" oaspeții din mari
le centre culturale, nimic, 
nici un cuvințel, nici o 
imagine. A fost în schimb 
prioritară „știrea" formi
dabilă că într-un bloc oa
recare s-a aprins un lift. 
Dar ceea ce e cel mai jal
nic in toată această isto
rie e că, deși vacanță, cu 
câteva onorabile excepții, 
n-am văzut in interesan
tul salon al cărții nici un 
tânăr, nici un elev, nici 
un părinte venit cu co
pilul său de mână să-i 
arate CĂRȚILE.

Fără concluzii, fără co
mentarii. Doar cu vorba 
„textului" : „Mâ-ngrozesc 
din ce in ce *nai tare-.".

O investiție de 
un miliard de 

dolari
(Urmare din pag. 1)

ba unui coleg, asociatul 
străin trebuie primit cu 
covorul roșu. Și totuși, 
întrebările ziariștilor au 
trădat mai degrabă pru
dență decât entuziasm. Ne
dumerirea noastră față de 
această generoasă ofertă 
s-a exprimat în două în
trebări •

— Dacă riscurile vi le 
asumați în întregime, pro
fitul îl reinvestiți în Ro
mânia, care va fi totuși 
avantajul dv la această 
asociere ? Din exploatarea 
zăcămintelor, vor rezulta 
în concentrate sau lingo
uri, aur, argint, cupru, al
te metale. Ce veți face cu 
partea dv ? Ne-a răspuns 
dl Frank Timiș, foarte co
rect vorbitor de limbă ro
mână, domnia sa emi
grând cu ani în urmă în 
Australia, de la Baia Bor- 
șa :

— Noi nu urmărim prin

l
1*
j _____________ -_ ____
J fruntea căreia se află inimosul primar Petru Dalie, 
I toate localitățile au ioc ample acțiuni de curățire 
I punere la punct a acestora. Intre ele se înscrie și decol- 
’ matarea și curățirea albiei pârâului Certej. (Tr. B.).

De primâvarâ
Sub coordonarea Primăriei din comuna Hârfiu,

în sat
în localitatea Bretea Strei, aparținătoare comunei J 

Bretea Română, se realizează introducerea apei potabile | 
în ogrăzile sau casele oamenilor. La buna desfășurore | 
a lucrării participă — în special prin muncă — aproa- f 
pe toți locuitorii satului. (Tr. B.). ț

această asociere o activi
tate de scurtă durată, re
pede producătoare de pro
fit, ci o colaborare înde
lungată. ale cărei avanta
je pentru noi vor apărea 
în timp. Profitul ce-1 vom 
realiza în prima etapă îl 
vom reinvesti în cercetare 
geologică pentru a prelun
gi viața afacerii comune, 
și in tehnologie de exploa
tare și preparare, care se 
va realiza tot în Româ
nia, după proiectele noas
tre. Sigur, din exploata
rea zăcămintelor vor re
zulta și pentru noi cupru, 
metale rare. In nici un
caz nu le vom transpor
ta în Australia. Transpor
tul și asigurarea securi
tății lui până acolo ne-ar 
diminua serios valoarea me
talului. Le vom oferi, la 
prețul pieței. Băncii Na
ționale și industriei româ
nești.

Tot dl Frank Timiș ne-a 
răspuns și la cea de a 
doua întrebare.

în 
in
I-

— Cel de al doilea scop 
al asocierii este exploa
tarea turistică a zonei de 
interes minier A fost fun
damentat un proiect nu
mit ,Plan de amenaja
re turistică a zonei Mun
ților Apuseni, numit con
vențional PATZ Munții 
Apuseni". Cu proiectele 
de amenajare turistică in
tenționați să vă integrați 
acestui plan de ansam
blu ?

— Pentru noi, exploa
tarea turistică a zonei vi
ne ca o consecință a ex
ploatării industriale. A- 
colo de unde exploatăm
— pentru că tot avem o- 
bligația, potrivit legilor e- 
cologice românești și in
ternaționale să readucem 
terenul la starea inițială
— vom crea pe amplasa
mentele abandonate zone 
de turism și agrement, cu 
dotările corespunzătoare.

tn final, noi nu spunem 
decât: „Să fie într-un ceas 
bun asocierea !“.
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Ctvr 1 )
6,00 România t ora 6 

fix !; 8,40 D.a.j 9,10 Sim
pozion (r); 10,00 Știri;
10,05 Limbi străine : spa
niola; 10,35 Meridianele 
dansului (r); 11,00 Andrea 
Celeste (r); 11,50 Microreci- 

tal; 12,00 Știri; 12,05 Andrea 
Celeste (r); 13,00 TVR Cluj- 
Napoca; 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. 
tn Ib. germană; 18.10 Sce
na politică; 18,40 Roata 
norocului (cs); 19,10 Că
suța cu povești; 19,15 Te- 

* zaur folcloric; 19,55 Doar 
o vorbă...; 20,00 Jurnal; 
21,00 Doctorul (f. SUA '91); 
22,40 Ecoturism; 23,00 Jur
nal;

O casă spre care se îndreaptă speranțele noastre de a (ine pasul cu in
flația. Foto ANTON SOCACI

C TVR 2 ]
7ț00 TVM Telematinal; 

8,30 D.a.; 9,05 Muzica pt. 
toți; 10,00 Vreau doar să 
mă iubiți (f. Ger. '76); 
11,45 Mozaic-satelit; 13,10 
Berlin Alexanderplatz (r); 
14,00 Div.; 14,30 D.a.; 
15,00 Limbi străine (r); 15,30 
Conviețuiri; 16,15 Top 
Model (s); 17,15 Bursa in
vențiilor; 17,40 Andrea 
Celeste (s); 18,40 Ajută-te 
singur !; 19,00 Concert sim
fonic; 21,00 Ultimul tren; 
22,00 Jurnal; 22,15 TVM 
Mesager; 22,30 Robingo 2 
țes); 23,15 7 arte in 7 ii
le; 23,30 Din vioța romi
lor; 0.00 Bucuriile muzicii.

Cpro - tv)
7,00 Ora 7, buna dimi

neața !; 9,00 Tânăr și ne

liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful ? (r); 10,30 înrobită de 
iubire (r); 11,15 Ford Bo- 
yard (cs); 12,30 Am întâl
nit și români fericiți (r); 
12,55 Știri; 13,00 Film ro
mânesc; 15,00 Verdictr cri
mă ! (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 înro
bită de iubire (s); 17,30
Xena — prințesa război
nică (s); 18,15 Rătăciți în 
tranziție; 19,00 Știi și câș
tigi ! (cs); 19,30 Știri; 20,00 
Dosarele X (s); 21,00 Sol
dați! blestemați (thriller 
SUA '78); 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).

CANTENA 1]
7,00 Știri/Rev. presei; 

7,15 Văduva (r); 10,30 Via

ța în trei (s); 11,00 Știri; . 
11,10 Iluzii (r); 12,00 Curca
nii (s); 13,00 Dincolo de 1 
realitate (*); 14,00 Știri; 
14,20 Evadare din Iad 
(f/r); 16,00 Lumină călău
zitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 
Iluzii (s); 18,30 Thalia;
19,00 Știri; 19,30 Văduva 
(s); 20,30 Observator; 21,Î5 
Din lumea afacerilor; 21,30 
Visând la Florida (co. 
Canada 1993); 23,10 Mi
lionarii de la...; 0,30 Go
tic (f. gr. Anglia 1987).

Cdevasat+J
10,00 Obiectiv (r); 10,15 

Repere culturale (r); 11,15 
Documentar; 12,30 Film ar
tistic (r); 14,00 Videotexl; 
19,00 Obiectiv; 19,15 Do
cumentar; 20,00 Jurnal 
TVR; 21,00 Momente; 22,00 
Film; 23,30 Obiectiv (r); 
23,45 Videotext. i

Ziar editat de CASA DE PRESA și EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni CU capital privat. înmatriculată la 
Registrul Comerțului Deva cu nr. J/^/fri8/i991 Cont: 4072613110 B.C.R. Deva ; Cod fiscal: 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA, președinte (redactor șef); TIBERIU IST3ATE, vicepreședinte (redactor șef adj.) I 
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SOCIETATEA COMERCIALA 
CONSTRUCȚII FEROVIARE S.A 

DIN TIMIȘOARA 
str. General Dragalina, 12,

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA 
A ACȚIONARILOR

la data de 16. IV. 1997, ora 15. 
restaurantul „Deva**, din municipiul Deva, 
pentru toți acționarii, înregistrați în Registrul 
Acționarilor Ia sfârșitul zilei de 11. 03. 1997.

în cazul in care nu vor fi îndeplinite pre- 
| vederile legale de desfășurare a adunării se 
J «programează pentru data de 30. 04. 1997, 
I în același loc și la aceeași oră.
* Informații suplimentare la sediul societă
ții. telefon 054-212026, fax 054-21 >873, între 

orele 8—16.

CONVOACĂ

Managerul 
SOCIETĂȚII COMERCIALE REVA S.A 

SIMERIA
Simeria, str. Atelierelor, nr. 32 

Tel. 054-660164 ; Fax 054-230035

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 
A ACȚIONARILOR

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA ORDINARA 

A ACȚIONARII OR

I ti
i
I
<1

I
A

I
A

I
I
A

I

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. TERMOREP S.A. HUNEDOARA

C O N V O A C Â
ADUNAREA 

EXTRAORDINARA
GENERALA
A ACȚION ARII OR

la data de 24. IV.
bul Siderurgistul — sala mare, pentru ac- 

| ți on arii înregistrați în Registrul Acționari- 
J lor la sfârșitul zilei de 18. 03. 1997.

în cazul în care la prima convocare nu 
■ vor fi îndeplinite prevederile legale, adund- 
’ rea generală se va programa. în același ioc și 
| la aceeași oră în data de 30. IV. 1997.

’nformații suplimentare la ‘societatea Co- 
| raercială TERMOREP S A., cu sediul în Hune- 
J dpara. str. Ștefan ce! Mare. nr. 1. telefoane I 714001, 712338, fax 712050. 712338. j (9013)

1997, ora 14. la Clu- 
pentru ac-

in 16 aprilie 1997, ora 10, la Sala Spor
turilor „OLIMPIA** din Timișoara, str. Eroilor, 
nr. 7. pentru acționarii înregistrați in registrul 
acționarilor până la data de 31. 03. 1997.

Ordinea de zi:
1. Raportul de gestiune al administrato

rilor — 199S;
2. Raportul comisiei de cenzori — 1996.
3. Aprobarea bugetului de venituri și 

theltuieli — 1997.
4. Modificarea statutului societății;
5. Alegerea Consiliului de Administrație 

și a Comisiei de Cenzori.
6. Diverse.
tncepând cu data de 10. 04. 1997, docu

mentele referitoare la ordinea de ri se pot 
consulta și procura contra sumei de 25 000 lei.

Informații la telefor. 192485. orele 8-15.
Acționarii pot participa direct cu buletinul 

i de identitate, sau prin procuri speciale acor
date unor reprezentanți acționari care să 

j fie salariați ai societății.
! Procurile speciale se obțin la sediul 
> cietății sau la șantierele din : Arad. str. 
î dualului, nr. 60, tel. 233248 ; Deva. str.
| ria, nr. 12-14, tel. 625090, începând cu 10. 
| IV. 1997 — 15. IV. 1997. orele 8-15.

ÎDacă la prima convocare nu s-a întrunit 
cvorumul necesar, adunarea generală se va 
l întruni, în același loc, la aceeași oră si cu a- 

’ ceeași ordine de zi, in 30. IV. 1997.

nu

so- 
Ar- 
Ho-

la

l
■

pentru data de 15. IV. 1997, ora 13,
• sediul societății, pentru acționarii înregistrați 
I la Registrul Acționarilor, până la data de 31.
> III. 1997. cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Raportul de gestiune al managerului a- 
| supra rezultatelor economico-financiare obți- 
! nute în anul 1996 pe baza bilanțului și a 
| contului de profit și pierderi.

2. Raportul comisiei de cenzori privind | 
I activitatea economico-financiară pe anul 1996. .

3. Aprobarea Bugetului de Venituri și | 
Cheltuieli pe anul

4. Probleme 
aprobarea hdunării

Dacă nu se întrunește cvor^fnul necesar, a 
doua convocare este stabilită la data de 30. 
IV. 1997. la aceeași oră.

Potrivit reglementărilor legale, acționarii 
pot fi reprezentați la Adunarea Generală de 
persoane mandatate de aceștia din rândul 
celorlalți acționari care nu sunt salariați ai 
societății..

Pa jiștile naturale—între bogăție și sărăcie
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Formulare de procuri se pot obține de la | 
sediul societății.

I
A

I w
I

Cui- I
— 4 •

1997.
organizatorice ce necesită

Dl ing. Alexandru In- 
drea, șef de serviciu la 
IDGAA a județului Hune
doara, ne-a pus la dispo
ziție un material documen
tar privind starea actuală 
a pajiștilor din județul 
nostra, cât și unele ma
suri ce ar trebui iaire- 
priwse pentru ca această 
mare bogăție să nu devi
nă, treptat, o mare... să
răcie. Potrivit 
statistice, in județ 
peste 254 mii ha 
jișei, din care 173 
sunt administrate de 
meie familiale și de gos
podăriile particulare, 793 
mii ha de către consiliile 
locale și numai 2,3 mii ha 
aparțin sectorului de stat. 
Din suprafețele amintite, 
datorită neîngrijirii aces
tora după 1989, o- bună 
parte s-a degradat verti
ginos, producția 
iarbă fiind sub 
teptări.

Pentru a ne 
imagine clară asupra stă
rii actuale a pajiștilor, 
trebuie arătat că mai mult 
de 78 mii ha sunt cu aci
ditate la un pH mai mic 
de 5, peste 16 mii ha sunt 
ocupate cu pietriș, groho
tiș și roci 
mai 
sunt 
tație 
ha 
ziune șl alunecări. Ca ur
mare, producția de masă 
verde este sub 6 to 
ne/ha la peste 42 mii ha, 
ia» peste 15 t/ha reali- 
sAnd»-se abia pe circa 48 
mii ha. Producția este in
fluențată decisiv de com- 

ierbos, 
6—10 

Intrând

pajiștile valoroase — cu 
15—20 tone iarbă/ha, ob
ținute prin lucrări siste
matice de îngrijire, de în- 
sămânțare și supraînsă- 
mânțate, fertilizare, cură
țări — predominante sunt 
fâșca (Festuca), golomă- 
țul, firuța, zizania (Lolium

de 55 kg iarbă se 
10 1 lapte, rezultă 
110—120 zile de pă- 
se realizează câte

1 lapte pe o

zilnic 
obțin 
că în 
șunat
1 100—J 200
unitate vită mare, din ca
re numai 20—25 ) sunt 
necesari pentru investiții 
în creșterea producției de

ÎN JUDEȚ — 254 MII HA DE PAJIȘTI
datelor 
există 

de pa
rați ha 

fer-

lor de 
orice aș-

forma o

de suprafață, 
de 70 mii ha 

vege-
mult
acoperite cu 
forestieră, iar 4,8 mii 
sunt afectate de ero-

poziția covorului 
b suprafețele cu 
l/ha te amestec 
Iarba câmpului, ovăscior, 
pieptănărița, păiușul, iar. 
ba vântului și în propor
ție mai redusă trifoiul alb 
de munte sau roșu. Pe
■ I

masă verde. Raportul se 
menține în cazul în care 
se utilizează echivalentul 
a numai 10 sau 5 1 lapte 
ca taxă de pâșunat, el 
reflectându-se într-o pro
ducție mai slabă de Iarbă. 
Important este ca taxa să 
fie percepută în bani sau 
în lucrări prestate efec
tiv de către oameni, în

• ••
echivalent. De aici con
cluzia că proprietarii de 
animale nu trebui» să fie 
ieftini la făină și scumpi 
la tărâțe. Taxele 
lice se vor reflecta, 
dent, tot in producții 
bolice.

Specialiștii agricoli, 
preună cu Prefectura, 
siliul județean și consiliile 
loale, sunt factorii impli
cați, care pot determina 
să se stabilească un nivel 
rezonabil al taxelor de 
pâșunat. acțiune ce este în 
desfășurare, astfel încât 
toți deținătorii de anima
le să simtă responsabili
tatea fată de soarta pajiș
tilor naturale din județul 
nostru.

sirrfbo-' 
evi- 
sim-

îm- 
Con-

NICOLAE TlRCOB

ales 
de

perene) și leguminoasele, 
acestea din urmă repre
zentând 20—25 la sută.

Datele statistice arată 
ca pe o pajiște cu produc
ția de 4 t iarbă/ha, pro
ducția de lapte ce se ob
ține (sau în echivalent, 
carne) este de 61] 1 pe 
UVM, in cazul a 10 t/ha, 
producția este de 1 511 1 
lapte/UVM. iar la 17,5 t 
iarbă/ha revine o produc
ție oe 2 644 1 lapte/UVM.

Pășunatul intensiv 
abuziv cu oile, mai 
(în afara perioadelor
pâșunat), determină dete
riorarea serioasă a covo
rului ierbos. Pentru îmbu
nătățirea pajiștilor, prin
cipala sursă de finanța
re și de executare a lu
crărilor o constituie taxele 
de pâșunat Calculele fă
cute denotă că taxa cuve
nită pentru o unitate vită 
mare este de 49 500 lei, 
numai așa putându-se in
terveni cu lucrări de ame
liorare cel puțin o dată Ia 
cinci ani pe fiecare trup 
de pășune. Cei 49 500 lei 
reprezintă, la prețul pie
ței de acum, contravaloa
rea a 20—25 I lapte. Va
loarea producției supli
mentare de lapte obținută 
prin creșterea producției 
de iarbă reprezintă însă 
echivalentul a peste 170 000 
lei, câștigul fiind cât se 
poate de evident Conside
rând că la un consum

I—•— •—I
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IMCOMEX VA OFERĂ O 
NOUA SURPRIZA :

MARI REDUCERI DE PREȚ

LA TOATE PRODUSELE

1 I
*
I 
î ♦ I

Televizoare color (Neî, Philips, Daewoo, * 
J Goldstar) • congelatoare, frigidere și combi-* 
«ne frigorifice • mașini de spălat • aragaze J 
ț • aspiratoare • combine muzicale și radio-» 
îcasetofoane • hote de bucătărie • covoare f 
£ mochete.... și multe altele.
< Toate acestea se vând și cu

I
1

i

1 
l

Adresa noastră : Orăștie, str. N. Bălcescu,1 
nr. 11. Telefon 054 - 647496. |

Numai cumpărând produse de calitate rea- 
Uzați adevărata protecție a economiilor dvs ! | 
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PLATA IN 12 RATE
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MANAGERUL S.C. T’LPIA S.A.
DEVA 

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA 

A ACȚIONARILOR
in data de 30. IV. 1997. ia Casa de r 

tură Deva, cu sediul în Pța Victoriei, nr. 4. « 
. Ia ora 10. pentru toți acționarii inscriși în 
J registrul acționarilor la data de 23. IV. 1997. 
I Ordinea de zi a Adunării Generale va fi:
J 1. Modificarea statutului societății si a
I contractului de societate.

2. Alegerea consiliului de administrație 
| și a organelor de control (cenzorii).
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I3. Diverse.

Informații suplimentare la sediul socie
tății. din str. 22 Decembrie, nr. 37. telefon | 
054-213575. fax 217929.

în cazul în care nu vor fi îndeplinite | 
condițiile statutare, adunarea gșperală se re- ! 
convoacă pe data de 15. V. 1997. în același I 
loc și la aceeași oră. (4019) j

• 
I
I I
*1

MANAGERUL
SOCIETĂȚII COMERCIALE 
,.SARMTNTFX“ S.A. DEVA

Convoacă Adunarea Generală a Acționari- 
pentru data de 19 aprilie 1997. ora 10. ia î 

__ - ---------------- --- 4- — —----- >wS •
lor i
sediul societății, cu următoarea ordine de zi:« 

Raportul Administratorilor si Cenzori-1
•lor;

1.

2. Aprobarea bilanțului contabil pe anul |
1996: . !

3. Aprobarea repartizării profitului reali- I
zat in 1996; ,

4. Aprobarea bugetului de venituri și chel- j
tuieli pe anul 1997; ■

5. Diverse.
Informații suplimentare ia sediul societății I 

din Deva. str. Apuseni nr 1. telefon 054-221093. « 
telefon centrală 054-223320 la Wit. 102 sau 103. I

(4013)»

S.C. AGRO-COMPANY SRL DEVA 
Sântuhalm, nr. 123

ANUNȚĂ
— Reduceri de prețuri la came și prepa

rate din carne;
— Achiziționarea de porcine și bovine cu 

plata pe loc. Tel. 624374. (9054)

.-.-x-x-.-.-x-X-x-r-x-x-:-------:-:-:- ••■x-x-x-:-.■■■■■■■■■■■■■■■■■. - :<XyX-<! ANUL. IX • NR. 1»^
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Lansare de carte

Curățenie pe zone

cttam: 
de an- 
Pătraș.

I

lei/mp, iar pentru curăța
tul rigolelor stradale, 102 
lei/mp său 119 lei/mp în 
funcție de categoria din 
care fac parte acestea.

celor decla.

I

nu mai arunca

n"
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„barometru", 
în

«m .THn^ovnrronnrvov

CUVÂNTUL LIBER

Birouri parlamentare la Hunedoara Românul

I
I*
r
i
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I
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Două noi birouri par. 
lamentare au fost des
chise în clădirea Primă
riei municipiului Hune
doara. Ele aparțin depu. 
taților CDR Laurențiu 
Priceputu și Sorin Dimi- 
triu (între altele și ac
tualul președinte al FPS), 
și vor crea posibilitatea 
informării rapide a celor 
doi parlamentari despre 

■ problemele cu care se 
confruntă electoratul din 
județul pe care îl repre
zintă în Camera Depu. 
taților. Cu sprijinul per
sonalului angajat al celor 
două birouri, cetățenii se 
vor putea interesa și a-

supra stadiului de rezol
vare a doleanțelor pre
zentate parlamentarilor 
în cauză.

în primă fază, progra
mul de lucru al birou
rilor rt) Icrrentare a fost 
stabilit pentru zilele de 
luni, miercuri și vineri, 
între orele 15—17, iar 
sâmbăta între orele 10— 
12. începând cu data de 
15 aprilie, programul va 
fi zilnic.

Potrivit
rate de dl. deputat Lau- 
rențiu Priceputu, aseme
nea birouri parlamenta, 
re vor fi deschise și la 
Petroșani, cel mai sigur

după prima jumătate a 
lunii aprilie.

Celor interesați de ac
tivitatea parlamentarilor 
CDR de Hunedoara li se 
vor pune la dispoziție, 
în viitor, buletine infor
mative ce vor fi editate 
o dată la două săptă
mâni.

Dl. Priceputa conside
ră că oamenii ar veni 
cu probleme spre birou
rile parlamentare într.un 
număr mai mare, dacă 
unora nu le-ar fi frică, 
în acest sens, deputatul 
CDR face un apel către 
cetățeni să aibă încrede
re în parlamentarii 
care i-au ales.

Să recunoaștem că în 
orașe pâinea, cu toată să
răcia, era deseori arunca
tă la gunoi, spre bucuria 
șobolanilor, câinilor vaga
bonzi. sau a unor inși ca. 
re o adunau cu sacul și o 
dădeau hrană porcilor, 
chiar dacă în gunoaie mi
șună microbii. Când pâi
nea sau resturile de pro
duse panificate. erau arun
cate pe străzi, în parcuri, 
se bucurau ciorile...

Adevărat 
acestea au proliferat 
Hunedoara: fie pe marile 
coșuri ale furnalelor de 
1000, ori la oțelării, fie în 
sutele de cuiburi din plo-

pil care flanchează vechea 
fabrică de pâine. De o 
vreme, coșurile s-au răcit, 
fumul preferat de ciori 
nu prea iese, așa că, lăr- 
muind în stoluri mari, cio
rile Hunedoarei au bân
tuit o vreme deasupra cen
trului civic nou, pe ante
nele colective, ori smul
gând din mâna copiilor(l), 
apoi s-au stabilit în zona 
cimitirului „Papa Șapcă". 
Cetățenii care locuiesc în 
preajmă se plâng că cio
rile sunt agresive, fac hăr
mălaie, sunt deranjante.

De aceea, poate ar fi ca
zul să fie cel puțin rărite 
și speriate de către vână-

tori de asociație. Ciorilor 
nu le trebuie viză pentru 
a pleca în Occident; ori* 
cum, acolo ar muri de foa
me în orașe, căci restu
rile menajere sunt colec
tate în saci de plastic 
metic sigilați, ridicați la 
timp și duși la... reciclare.

In afara orașului, din 
sus de Hășdat, uriașa groa
pă de gunoaie a rămas tt- 
nica „resursă" a ciorilor ft 
a... infecțiilor. Probabil cd 
odată cu semănăturile de 
primăvară și primele cire
șe, triburile zburătoare vor 
da de furcă tot bietului 
țăran român.

EUGEN EVU

locuințe sociale in blocul l1
Consiliul local al mu

nicipiului Hunedoara a 
aprobat studiul de feza
bilitate referitor la re
abilitarea a 30 de apar
tamente — locuințe so
ciale — în blocul L1, de 
pe strada Batiz. Valoa
rea totală a investiției

este de 859,5 milioane 
lei. Lucrările surit pre. 
văzute a fi realizate în 
12 luni. Blocul L1 este 
proprietate de stat și se 
află în administrarea 
RAIL Hunedoara. Con
strucția se găsește în 
stare avansată de degra-

dare. Lucrările de repa
rații vor consta în. refa
cerea pereților, tencuie
lilor, montarea de tâm- 
plărie nouă, uși și feres
tre. De asemenea, se va 
lucra Ia pardoseală și la 
instalațiile electrice, de 
gaz și sanitare.

Potrivit unui comuni
cat al Inspectoratului de 
Poliție al județului Hune
doara, în municipiul Hu
nedoara a fost efectuată 
o percheziție la domici
liul lui Toader Petru (38 
de ani), electrician la SC 
Siderurgica SA. Cu acest

prilej au fost găsite de
ținute ilegal 22 de car
tușe calibru 7,62 mm. S-a 

stabilit că sus-numitul Ie-a
primit în timpul Revolu
ției din 1989 de la foste
le formațiuni de gărzi 
patriotice, ncrestituin-

du-le însă odată cu arma, 
Toader Petru va răs

punde pentru nerespecta- 
rea regimului armelor și 
munițiilor (art. 279 din 
Codul Penal) și poate fi 
condamnat cu pedeapsa 
închisorii de la 2 la 7 ani.

Noi tarife pentru curățenia orașului
Printr-o hotărâre a Con

siliului local al municipiu
lui Hunedoara au fost sta
bilite noile tarife (în lei/ 
mp) la activitățile de salu
brizare din localitate. Mă-

sura a fost impusă de creș
terea continuă a prețuri
lor la toate categoriile de 
materiale și manoperă. Ast
fel. pentru măturarea căi
lor publice se vor plăti 7

I
«I

I
I

Antrenorul emerit Dumitru PătrascuI

II

*
*

La sala Studio „Con
cordia", a Casei de Cui. 
tură din Hunedoara, în 
data de 10 aprilie (ora 
14,00), va avea loc lan
sarea cărții profesorului 
hunedorean Adrian Bîr- 
soan, intitulată „Româ
nii sud-dunăreni între

tragedie, uitare și 
ranță", apărută la 
tura „Bravo Press" 
București. Prezentarea ’ 
volumului va fi realiza- ț 
tă de scriitorii Eugen ( 
Evu și Corneliu Brahaș 1 
(directorul editurii bucu. 
reștene).

spc- 
Edi- 
din

Primăria Hunedoarei 
— locul spre 
îndreaptă în 
nență privirile 
rilor orașului 
Cerna.

Foto ANTON

care se 
perma- 
locuito- 
de ■ pe

SOCACI

I*
I
I
I*

cetățean de onoare al HunedoareiI
Pentru contribuția adu

să la dezvoltarea și afir. 
marea sportului hune
dorean, antrenorului eme
rit Dumitru Pătrașcu. i-a 
fost oferit titlul de „Ce. 
tățean de onoare al mu
nicipiului Hunedoara". 
Inițiativa discutării 
târârii de acordare a 
tului titlu aparține 
silierului local Ion 
din, din al cărui mate
rial prezentat Consiliului

ho- 
înal- 
con.
Bă-

tocal Hunedoara 
„In cci 35 de ani 
trenorat, Dumitru 
cu a simțit ca, în- prin
cipal, menirea lui este 
să descopere talente pe 
care să le crească, să le 
șlefuiască și apoi să le 
„arunce" în marea între
cere a seniorilor. Sim
pla enumerare a numelor 
spune totul despre, capa, 
citatea antrenorului Pă- 
trașcu: Vlad Remus, Ioan

Naghi, Ioan Andone, Ro
mulus Gabor, Costăches- 
cu, Klein, Mateus Red. 
nic... In acest moment, 
omul. care in acest an 
va împlini venerabila 
vârstă de 71 de ani. și 
a cărui activitate ca an
trenor se confunda cu 
cea a clubului F.C. Cor- 
vinul, este tot aproape 
de gazon, antrenând o 
grupă de copii, nascuți 
în anul 19X6".

Consiliul local Hune
doara a aprobat împăr
țirea municipiului în două 
zone de activitate pen
tru lucrări de salubrita
te. Zona I cuprinde Ora
șul Vechi, Cartierul Chi- 
zid, microraioanele OM 
I (est și vest), II, VI,

VII, iar Zona II are în 
perimetru microraioane- 
le III, IV, V, delimitată 
de bulevardul Traian, 
str. M. Viteazul și str. 

■Mureșului. Pentru Zona
I lucrările se execută de 
RAIL, iar pentru Zona
II de către firma priva
tă Record Fiscu Service.

Pagină realizată de
GEORGETA BÎRLA, SORIN BLADA
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NENEA IANCU SUB LUPĂ
Luând în considerare 

eseul jyiateiu I. Caragia- 
le, apărut în 1981, putem 
spune că Alexandru Geor
ge asaltează pentru a doua 
oară „clanul" Caragiale. 
Mai în glumă mai în se
rios, întreprinderea sa 
constituie. — păstrând li
mitele și proporțiile — un 
act de temeritate încă 
destul. de singular în lite
ratura de specialitate. Și 
chiar privind înapoi (nu 
cu mânie,. ci cu o oare
care mirare) lucrări de 
referință în... domeniul 
caragialesc nu au prea e- 
xistaț în afara studiului 
„Publicul ș'i arta lui Ca- 
ragiale”, din voi. Artiști 
și idei literare, de Paul 
Zarifopol (1930), și Viața 
lui I. L. Caragiale, de 
Șerban Cioculescu (1940). 
Nu intră în discuție voi. 
Corespondența dintre I.L. 
Caragiale' și Paul Zarifo
pol, apărut în anul 1935. 
Pentru că la această oră 
Alexandru George este 
mai puțin cunoscut, cred 
eu, îmi permit să notez 
pentru publicul cititor 
câteva date bio-bibliogra- 
fice ; în 6 aprilie, el 
îrtiplinește 67 de ani, năs
cut fiind în București în 
anul .1930. Debutează a- 
proape arghezian, la 40 
de ani ,cu voi. de nuvele 
Simplo întâmplări cu sen

Aspecte din timpul desfășurării „Salonului editu rilor hunedorenc". Foto PAVEL LAZA

sul Ia urmă (1970); apoi 
a mai publicat, între al
tele: Clepsidra cu venin, 
proze (1971); La sfârșitul 
lecturii, în 3 voi. (1973, 1978, 
1980) etc. A tradus din 
Villiers de l’lsle-Adam, 
Jean Starobinski, Jean- 
Paul Sartre...; a îngrijit 
edițiile: V. A. Urechia,
Pompiliu Eliade, Proză u- 
moristică românească, E.

ALEXANDRU GEQRGE : CARAGIALE,
Edit. Fundației Culturale Române, Buc. 1996

Lovinescu — Agende etc.
Nici înainte, nici după 

’89, Alexandru George nu 
a făcut vâlvă cu scrierile 
sale, nu a răvășit critica 
literară sau comentatorii 
de ocazie. în general căr
țile sale trecând cu bine 
de furcile caudine ale a- 
cestora și dispărând, oa
recum paradoxal, destul 
de repede din librării. 
Am motive să cred că nu 
alta va fi soarta acestui 
volum, al cărui autor 
este. Noutatea și tentația 
fiind, în primul rând, su
biectul tratat: Caragiale. 
Cartea ne introduce fără 
menajamente în viața și 
opera lui Nenea Iancu, a- 
jutându-se de o întreba
re cu tentă discret anec
dotică: „Era Caragiale
inteligent ?". Pe negândi

te, exclami: „Asta-i bu
nă I". Numai că Alexan
dru George ne liniștește 
imediat: „Caragiale, deși 
se trăgea dintr-o familie 
de o oarecare intelectua
litate, primește o instruc
ție sub nivelul celei pe 
care majoritatea scriitori
lor de atunci o primiseră 
în învățământul institu- 
ționalizat” (p. 9). Acest 

neajuns este suplinit, 
însă, printr-o experiență 
jurnalistică și de viață de 
importanță capitală pen
tru Caragiale, chiar dacă 
el „n-a izbutit să se men
țină sau să-și mențină co
laborarea mai multă vre
me, în așa fel încât să 
dea acestei laturi a scri
sului său o coerență oare
care" (p. 15). Dar jurna
lismul l-a ajutat enorm la 
exprimarea concisă și la 
„țesătura dramatică ori
ginală și complexă" (p. 
31), fapt reținut și subli
niat de Alexandru George 
în repetate rânduri. In 
orice caz: vizavi de a- 
ceastă carte, Caragiale nu 
mai este privit ca un mon
stru sacru (om+operă), ci 
decupat parte cu parte și 
așezat pentru analiză sub 

lupa deseori necruțătoa
re a autorului acestei cărți. 
Și nu e rău deloc, pentru 
că aflăm între altele că: 
„Valoarea de document 
istoric a operei lui Cara
giale ni se pare, așadar, 
mai mare decât s-ar ad
mite la prima vedere...” 
(p. 47). Pe de altă parte, 
am descoperit la pagina 
102 o frază care fixează 
excelent ideea de comic 
în opera caragialiană: 
„Caracterul comic al ex
presiei verbale la Caragia- 

1 le provine nu atât din 
propriile resurse ale aces
teia, cât din gravitatea 
care însuflețește persona
jele ce vorbesc și care 
fac ea această expresie 
(subordonată totuși ideii 
mai mult decât acțiunii) 
să apară ridicolă" (sub. 
D.H.).

Poate ar fi util să mai 
folosesc citate, dar mi se 
pare nedrept să frustrez 
cititorul fie și de aceas
tă mică parte din plăce
rea unei lecturi relaxan
te, dar instructive și, de 
ce nu ?, folositoare întru 
cunoașterea oarecum a 
altui Caragiale. Incisivi
tatea expresiei, stilul ele
gant și analiza subtilă sau 
directă recomandă cu 
prioritate cartea lui Ale
xandru George.

DUMITRU IIURUBA

TOAMNA CA O ILUZIE
Singura planetă care mai moțăie 
la ora aceasta târzie 
este cea a războaielor pierdute, 
la pupitrul ei de fum, 
scribul caligrafiază 
mici opere morale, 
toamna și-a revărsat pe tarabă, 
în devălmășie, 
frunzele, vântoasele, obsesiile, 
scârțâind malefic, 
o ușă își povestește viața 
celui ce vrea să o deschidă, 
prin buzunare bântuie stafia 
unui rege falit, 
nici măcar o para 
pentru trecerea Styxului, 
doar frunze de aur și bronz, 
mari monede telurice, 
adunate de bătrânul histrion 
pentru colecția sa de iluzii.
ELEGIE LUI TRISTAN TZARA 
Cina cea de taină 
era aninată de un perete 
al sufletului unui antichrist, 
totul se prăvălea în nimicnicie, 
nici înțelesul cuvintelor 
nu mai era același ca pe timpuri, 
un străbunic călătorea 
de câteva veacuri 
pentru a veni să-i spună 
că în sângele său se vor invârteji 
toate durerile lumii, 
el știa că de mai multă vreme 
sfinxul nu mai punea întrebări, 
ci șoptea șugubăț răspunsuri 
moșnegilor rămași corigenți 
la limba maternă, 
la capătul fiecărei vieți 
pândea un întuneric deplin, 
de aceea, poetul 
își ridicase gulerul paltonului 
și-și îndesase pălăria pe ochi 
Pentru a vedea mai bine 
lumina lăuntrică 
izvorâtă dintr-un vers 
care-i venise în minte 
chiar în clipa aceea, 
într-o zi de sfârșit de noiembrie, 
pe când străbătea începutul de veac 
sub o burniță deasă 
ce-i pătrunsese 
până și .în cele mai ascunse 
gânduri ale sale.

IONEL AMARIUTEI

POVESTEA CUVINTELOR Virgil Tănase sau nostalgia
NICOTINĂ. Nu toți fu

mătorii sau vânzătorii de 
tutun cunosc istoria ni- 
cotinci care, ce i drept, 
este ' destul de curioasă. 
Numele periculosului al- 
caloid care înnegrește 
plămânii atâtor persoa
ne. nu a ieșit dintr-un 
laborator de chimie, ci 
dintr un gest al diploma
tului Jean Nicot de Vil- 
lemain, ambasador al re- 
gelup Franței, Francisc 
al Il-iea, Ia curtea portu 
gheză. către jumătatea 
secolului al XVl-lea. 
cot, care era 
botanist, și-a 
că planta de 
tivată atunci 
doai ca o curiozitate bo- 
tahică,. avea virtuți 
peulice excepționale

Ni- 
bun 

seama 
cul-

și un 
dat 
tutun, 
la Lisabona

tera- 
și a

* • *ft ‘ • ft

retrimis câteva mostre 
ginei mamă,- Caterina de 
Medici, recomandându-i 
planta drept un bun dez
infectant. In onoarea di
plomatului francez, omul 
de știință Linne a numit 
noua plantă Nicotîana 
herba, în timp ce alcaloi- 
dul obținut prin distila
rea tabacului în prima 
jumătate a secolului tre
cut s-a numit nicotină. 
Astfel, Nicot a intrat în 
istorie, dar în acea isto
rie care în mod injust 
a uitat opera sa Historia 
Francoruin 
nea, opera 
Thresor de 
caise tant 
moderne, 
le mai vechi 
ale limbii galice.

și, de aseme- 
lexicografică 

la langue fran- 
ancienne que 

unul dintre ce- 
dicționare

•
ft

- ■ .y .. ■

um- 
taxe 

nu

în ceea ce privește ta
bacul, el a fost adus în 
Europa după descoperi
rea Americii. Romanii, 
așadar, nu cunoșteau ris
cul cancerului pulmonar 
și, în lipsa monopolului 
de stat asupra acestui' 
produs, trebuiau să 
ple trezoreriile cu 
luate mai cu forța, 
voluntar^ cum o facem 
azi, cumpărând tutun.

La români, obiceiul tu
tunului, ca de altfel și cu
vântul tutun se moștenesc 
din vremea cuceririlor 
turcești. Și pentru că am 
vorbit de tutun trebuie să 
amintim că, în românește, 
cuvântul cafea, dar și o- 
biceiul dc a bea cafea le 
avem tot de la. turci.

MARIANA ISTRATE
• *ft‘ft‘ft*ft‘ft*
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Dacă inși aparținând u- 
nor nații mai belicoase 
din fire, trăitori în dias
pora, concep teritoriul în 
care-și săvârșesc exilul 
ca părticică intrinsecă 
spațiului lor vital (națio
nal) de-acasă, românii — 
firi candide — au, oriun
de s-ar afla (viețui) pe 
glob și oricât de bine ar 
trăi pe-acolo, o permanen
tă nostalgie a locurilor de 
baștină. Intre aceștia se 
numără și scriitorul Virgil 
Tănase, autoexilat la Pa
ris, din ianuarie 1977.

Ce este pentru un ro
mân sadea, pe deasupra 
și artist al cuvântului, e- 
xilul și cum se suportă 
el, puteți afla lecturând, 
pe îndelete, cartea: „Ro
mânia mea” — „Ma Rou-

7— • . . . r-w • • • • • • » • • • •

exilului la români
Virgil Tănase, 

Editura Didac-
curitatea" (subcapitol din 
capitolul 2: „Student la 
București”) sau „Tănase 
a dispărut" (subcapitol 
din capitolul 9: „Cazul
Tănase"), spre exemplu, 
cartea de față este o veri
tabilă excursie prin bio
grafia deloc comodă a 
scriitorului, cititorul având 
ca vehicul cuvântul scris, 
și încărcat, cu har de sen
suri, sub pana acestui ta
lentat și bun român care 
este Virgi) Tăna-e.

Ea este, astfel precum 
afirmă Irina Petra; în 
Postfața de la pag. 177 a 
lucrării, o carte in care: 
„România lui Virgil Tă
nase este și a mea, a ta. 
Poate fi cunoscută și re
cunoscură ca a noastră”.

PETR1ȘOR CIOROBEA 
mw».• JX

VINERI. 4 APRILIE 1997

„Ma 
fapt, 
nos- 
timp

manie" de 
apărută la 
tică și Pedagogică.

„România mea" — 
Roumanie” este, în 
o carte de răspunsuri 
talgice, dar în același 
lucide, la întrebările adre
sate de franțuzoaica get- 
beget- Blandine Teze-De- 
lafon unui român-francez, 
convorbiri ce s-au derulat 
în mirificul, pentru mulți, 
Paris, între 5 și 20 fe
bruarie 1990, pe parcursul 
a cinci „ședințe" (întâl
niri), totalizând șaptespre
zece ore de dialog.

Structurată — simbolic 
am impresia — pe două
sprezece capitole, inci- 
tant formulate, cum inci- 
tant sunt titrate și subca
pitolele: „Târguială cu Se- 

»«*« .«rrr» .
■ ■
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LUNI, 7 APRILIE
• TVR 1

6,00 România, ora 6 fix! 8,30 Cei din 
Mogador (s); 9,20 Confluențe; 10,00 Știri; 
13,00 TVR Timișoara; 14,00 Știri; 14,10 
TVR Cluj-Napoca; 14,50 TVR Iași; 15,35 
Băiatul Judoka (cl.a); 16,00 Știri; 16,05 
Conviețuiri; 16,35 Em. în Ib. maghiară;

i 18,30 Salvați dc clopote] (s); 19,00 Căsu
ța cu povești; 19,05 In fota dvs!: 19,55

I Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal; 21,00 Tea
trul Național de Televiziune prezintă: 

; Restituiri: „Cui i-e frică de Virginia
Woolf?" de Edward Albee; 23,10 Jurnal; 
£3,30 Un cântec, o glumă, un zâmbet..,; 
£3,35 Oglinzi paralele; 0,15 Festival Rock.

, > T V R 2
<3,00 Secolul Stanislavski (do); 13,35

Drumul spre Avonlea (r); 14,25 Arhive' 
românești (do); 14,55 Perla Coroanei (r); 
15;45 Medicina pt. toți (r); 16,10 Ritmuri 
muz.; 16,20 Top Model (s); 17,15 Pro și 
Contra; 17,40 Andrea Celeste (s); 18,30
Tradiții (mag.); 19,00 Timpul Europei;
19,30 Măseaua do minte; 20,00 Recitaluri; 
£1,00 7 zile — 7 arte; 21,05 Cu cărțile 
pe față; 22X15 TVM Mesager; 22,35 Santa 
Barbara (s); 23,30 Nocturna sportivă.

ANTENA 1
12,00 Curcanii (s); 13,00 Dincolo de rea

litate (s); 14,00 Știri; 14,20 Dragoste uci- 
gașâ (f/r)- 16,00 Lumină călăuzitoare (s); 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 18,00 D.a; 18.3U 
Intre prieteni; 19,30 Văduva (s); 20,30 Ob- 

' servator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Omul cu o mie de fețe (s); 22,30 A treia 

| planetă de la Soare (s); 23,00 Milionarii 
de la_.; 0,30 Kassandra (s).

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ- 

j 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 
■ (s); 12,00 500 de Națiuni (do); 12,55 Știri;

13,00 Procesul etapei (r); 11,30 D.a; 15,00 
Verdict: crimă! (s); 16,00 Tânăr și neli
niștit (s); 16,45 înrobită de iubire (s); 17,30 
Misterele lui Nancy Drew (s, ultimul eP.); 
18.00 Am întâlnit și români fericiți; 18,25 
Chestiunea zilei; 18,30 Știri; 18,35 Cine 
este șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 
1K30 Știri; 20,00 Unde este compania a 
f-a? (f. FrJIt ’73); 21,50 Știri; 22,00 Fam. 
Bundy (s); 22,30 Viața ca în filme (s); 
£3.00 Știri; 23,15 Deștcaptă-te române!; 
<^25 Sport la minut — știri sportive.

MARȚI. 8 APRILIE
ii T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,30 Cel din 
Mogador (s, ultimul eP-); 9,20 Santa Bar. 
bora (r>: 10,00 Știri; 10,05 Limbi străine: 
franceză, engleză; 11,05 Jurnal pentru ma
ma și tata (f/r)- 13,05 D.a; 13,30 Tradiții; 
14,00 Știri; 14,io Muzica pt. toți; 15,00 
TVR lași; 15,30 Băiatul Judoka (d.a); 15,55 
Fotbal DN: Gloria Bistrița — Steaua (d);
17,50 Pro Patria; 18,30 Transfocator; 19,00 
Căsuța cu povești; 19,05 Recital Marina 
Florea; 19,25 Medicina pt. toți; 19,50 La 
si în agricultură; 19,55 Doar o vorbă...; 
£0,00 Jurnal; 21,00 Baywatch (s); 21,55 
Universul cunoașterii; 22,30 Zona de im
pact; 23,00 Jurnal; 23,20 Memoria exilu- 

i Iul românesc; 0,00 Scena!; 0,30 Studioul 
șlagărelor.

T V R 2
7,00 TVM Telematinal; 8,30 D.a; 9,00 

Restituiri: „Cui i-e frică de Virginia
Woolf?" (r); 11,10 Caleidoscop-satelit; 13,05 
Baywatch (r); 14,00 In fața dvs (r); 14,50 
D.a; 15,20 Limbi străine (r); 16,20 Top 
Model (s); 17,15 Zodia Balanței; 17,40 
Andrea Celeste (s); 18,30 Club 2020; 19,00 
Opțiuni; 19,40 Regăsiri peste timp-, 20,05 
Puterea, pasiunea (s); 20,30 Fotbal. Liga 
Camp. — avanpremieră; 21,05 Ce-i de 
făcut?; 22,05 TVM Mesager; 22,35 Santa 
Barbara (s); 23,25 Vulturul cu două ca
pete (f. Franța 1948).

ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presei* 7,15 Văduva (r);

10,20 Viața în trei (s);‘ 11.00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Curcanii (s); 13,00 Dinco
lo de realitate (s); 13,30 Ursuleții Beren- 
stein (s); 14,00 Știri- 14,20 Omul cu o mie 
de fețe (r); 15,10 A treia planetă de
la S-iare (r); 15,40 Medalion; 16,00 Lumi

nă călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 Ilu
zii (s); 18,30 Cu cărțile pe masă; 19,30 
Văduva (s); 20,30 Observalor; 21,15 Din 
lumea afacerilor; 21,30 Nash Bridges (s);
22.30 Sparks (s)-_ 23,00 Milionarii de la...; 
0,30 Kassandra (s).

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 Aventurile lui Brisco County 
(s); 12.55 Știri; 13,00 Deșteaptă-te româ
ne (r); 14,30 D.a; 15,00 Verdict: crimă! 
(s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 în
robită de iubire (s); 17,30 Peștera mon
strului sacru (s); 18,15 Sport Ia minut; 
18,25 Chestiunea zilei; 18,30 Știri; 18,35 
Cine este șeful? (s>; 19,00 Știi și câștigi! 
țes); 19,30 Știri; 20,09 Chicago Hope (S); 
21,00 Secrete de familie (s); 21,50 Știri; 
22,00 Familia Bundy (s); 22,30 Viața ca 
în filme (s); 23.00 Știri; 23,15 O afacere 
dubioasă (f. SUA 1991); 0,50 Sport la 
minut — știri sportive.

MIERCURI, 9 APRILIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,20 Alaska 
Kid (s. Ger./Rusia 1993, ep. 1); 9,15 San
ta Barbara (r); 10,05 Videolexicon; 11,05 
Mai spune-mi că nu m-ai uitat... (var.); 
11,40 Orizonturi culturale; 12,05 Andrea 
Celeste (r); 12,55 Ritmuri muzicale; 13,05 
D.a; 13,3o' Scena (r); 14,00 Știri; 14,10 
Muzica pt. toți; 15,00 TVR Cluj-N.; 16,00 
De la o zi la alta (mag.); 16,35 D .a-.17,00 
Știri; 17,10 Viața școlii; 17,40 Călătorie 
în China (do); 18,30 Muzică ușoară ro
mânească; 19,00 Căsuța cu povești; 19,05 
Reflector; 19,30 California visează (s); 
19,55 Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal; 21,00 
Vedete în recital Ja Festivalul „Cerbul 
de Aur": La Bouche; 21,20 Fotbal. Semi
finalele Ligii Campionilor: Ajax Amster
dam — Juventus Torino (tur, d); 23,25 
Jurnal; 23,45 Secolul XX; 0,40 întâlnirea 
de Ia miezul nopții; 1,30 Fotbal: Oțelul 
Galați — Rapid (înreg.).

T V R 2
7,00 TVM; 8,30 Dji; 9,00 Ora de muzi

că; 10,00.Lumină din lumină (r); 11,00 
Lumea, altfel decât o știm (do); 12,50 
Punct de întâlnire; 13,10 Savannah (r); 
14,00 Transfocator (r); 14,30 America săl
batică (r); 15,00 D.a; 15,30 De lingua la
tina; 16,20 Top Model (s); 17,15 Tribuna 
partidelor parlamentare-, 17,40 Andrea 
Celeste (s); 18,30 Em. în lb. maghiară; 
20,00 Arte vizuale; 20,30 Ziua de mâine; 
21.05 Credo; 22,05 TVM Mesager; 22,35 
Santa Barbara (s); 23,40 Fotbal. Liga 
Camp.: Borussia Dortmund — Manchester 
United (înreg.).

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 Dinco
lo de realitate (s); 13,30 Ursuleții Beren- 
stein (s); 14,00 Știri; 14,20 Nash Bridges
(r) ; 15,10 Sparks (r); 16,00 Lumină călău
zitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s);
18.30 Totul despre Guvern; 19,30 Văduva
(s) ; 20,30 Observator; 21,15 Din lumea a- 
facerilor; 21,30 Lincoln (f. ist. SUA 1988, 
p. II); 23,20 Milionarii do la...; 0,30 Kas
sandra (s).

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 Spitalul de urgență 
(s); 12,00 Accapulco Heat (s); 12,55 Știri; 
13,00 Cu frica-n sân (co. SUĂ ’86); 15,00 
Fotbal DN: Dinamo — Univ. Craiova (<1); 
16,45 înrobită de iubire (s); 17,30 Robo- 
cop (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 Substituirea 
(f. SUA ’94); 21,50 Știri; 22,00 Fam. Bun
dy (s); 22,30 Viața ca în filme (s); 23,00 
Știri; 23,15 Față-n față cu Ilie Șcrbănes- 
cu; 0,25 Sport la minut.

JOI, 10 APRILIE
TVR i

6,00 România: ora 6 fix!; 8,20 Alaska 
Kid (s); 9,15 Santa Barbara (r); 10,00 Știri; 
10,05 Limbi străine: germană, italiană; 
11,05 TVR Timișoara; 12,00 Știri; 12.05 
Andrea Celeste (r); 12,55 Djj; 13,20 Me
moria exilului românesc (r); 14,00 Știri.
14,10 1001 audiții; 15,00 TVR Cluj-N.; 15,40 
Tradiții; 16,00 Video-disc folcloric; 16,35 
Conviețuiri; 17/10 Știri; 17,10 Următoa
rea oprire: Europa (mag.); 17,35 Eccle- 
siast ’97; 18.00 Alo, tu alegi (muz.): 18,15 
Milenium. Summit Madrid ’97; 18,50 Tra
gerile Loto; 19,00 Căsuța cu povești; 19,05 
Lupii aerului (s); 19,55 Doar o vorbă...; 

20,00 Jurnal; 21,00 Dr. Quinn (s); 21,50 
Reflecții rutiere; 22,05 Cu ochii’n 4; 22,45 
Videodiscoteca ’97; 23,00 Jurnal; 23,20 Un 
cântec, o glumă, un zâmbet„.; 23,25 Sim
pozion; 0,15 Berlin Alexanderplatz (s).

T V R 2
7,00 TVM; 8,30 D.a-, 9,00 Muz. pt. toți; 

10,00 întâlnirea de la miezul nopții (r);
10.50 Do. satelit; 12,00 Curcubeu; 13,00 
Detectivul din L.A. (r); 14,00 Reflector (r); 
15,00 Limbi străine (r); 16,00 Top Model 
(s); 17,00 Ceaiul de la ora 5 (div.); 19,00 
Em. în lb. germană; 20,00 Serialul seria
lelor; 20,30 „Timpuri Noi" în concert; 
21,00 7 zile — 7 arte; 21,05 Time-Out. 
Fotbal — Semifin. Ligii Camp, (rez.); 22,05 
TVM; 22,35 Santa Barbara (s); 23,30 Div. 
muzical; 0,30 Fereastră spre America (do).

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 Dinco
lo de realitate <s=); 44,00 Știri; 14,20 bin
coin (f, p.H/r); 16,05 Lumină călăuzitoa
re (s)- 17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 18.00 
Conan (d.a. ep. 1); 19,00 Știri; 19,30 Vă
duva (s); 20,30 Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Coșmarul (thriller 
SUA 1991); 23,10 Milionarii de la...: 0,30 
Kassandra (s).

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Fa

ță-n fată cu Ilie Șerbănescu (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 Island City (f. ȘF SUA 1994);
14.30 D.a; 15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 înrobi.ă de 
iubire (s); 17,30 Hercule (s): 18,15 Sport 
ia minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șe
ful? (s>: 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Melrose Place (s); 21,00 Doc
tor 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 presa; 0,25 
Sport la minut — știri sportive.

VINERI, 11 APRILIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,40 D.a; 9,10 
Cultura în lume (r); 10,05 Limbi străine 
spaniolă; 10,35 Regăsiri peste timp (r); 
11,00 Andrea Celeste (r); 11,50 Microre- 
cilal; 12,00 Știri; 12,05 Media-club r);
12.50 Ritmuri muz.; 13,00 TVR Cluj-N.; 
14,00 Știri; 14,10 Cafeneaua artelor; 15,00 
TVR Iași; 15,45 D.a; 16,10 Pompierii vă 
informează!; 16,30 America sălbatică (do); 
17,00 Știri; 17,10 Em. în lb. ger.: 18,10 
Scena politică; 18,40 Katts și câinele (s);
19.10 Căsuța cu povești; 19,15 Tezaur fol
cloric; 19,55 Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal; 
21,00 O mamă perfectă (f. SUA 1988); 22,45 
Ecoturism; 23,00 Jurnal; 23,20 Gala cir
cului; 0,20 Fețele dragostei (f. SUA ’94).

T V R 2
7,00 TVM- 8,30 D.a; 9,00 Muz. pt. toți; 

10,00 Ruby (f. SUA 1952); 11,25 Mag. sa
telit; 13,00 Berlin Alexanderplatz (r); 14,00 
Ritmuri argentiniene; 14,30 D_a; 15,00 
Limbi străine (r); 15,30 Conviețuiri; 16,10 
Top Model (s); 17,05 Gimnastică artistică. 
Camp. Internaționale ale României (d);
18.10 Bursa invențiilor; 18,30 Ajută-te sin
gur! (mag.); 19,00 Concert în concerte; 
21,00 7 zile — 7 arte; 21,05 Ultimul tren; 
22,05 TVM Mesager; 22,30 Robingo 2 (cs);
23.30 Din viața rromilor; 0,15 Bucuriile 
muzicii.

ANTENA 1
7,00 Stiri/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 Dinco
lo de realitate (s); 11,00 Știri; 14,20 Coș
marul (f/r); 16,00 Lumină călăuzitoare (s); 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 18,30 Thalia; 
19,00 Știri; 19,30 Văduva (s); 20,30 Ob
servator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Un cuplu de pomină (co. SUA *92); 23,10 
Milionarii de la„.; 0,30 Diesel (f.SF Fr.Jl,

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9l,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 Ford Boyard (cs); 12,30 
Am întâlnit și români fericiți (r); 12,55 
Știri; 13,00 Comedia fantastică (f. Rom. 
1975); 14.30 D.a; 15,00 Verdict: crimă! (s); 
16,00 Tânăr șl neliniștit (s); 16,45 înro
bită de iubire (s); 17,30 Xena, prințesa
războinică (s); 18,15 Rătăcit! în tranziție: 
19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 
Dosarele X (s); 21,00 Carrie (f. SUA ’76); 
23,00 Știri; 23,05 La limita imposibilului 
(s); 23,45 Sport Ia minut; 0,00 Zona Cre
pusculară (s); 0,45 Arta de a trișa (f. SUA),

SÂMBĂTĂ, 12 APRILIE
T V R 1

7,00 Bună dimineața... din Timișoara și 
de ia București! Mag. matinal duplex; 8,30 
Pas cu pas-, 9,20 Tânărul ’vanhoe (f. SUA 
'94, ultima p.); 10,10 Fe. iți-vă de măgă
ruș!; 11,10 Matineu muzical; 12,05 Ecra
nul; "0 National Geographic (do); 13,45 
Pe ecrane; 14,10 Turnul Pabel-. 16,00 Gim
nastică artistică (d); lt>,05 Mapamond;
19,05 Teleenciclopedia; 19,55 Doar o vor
bă...; 20,00 Jurnal; 20,40 Filmele săptă
mânii; 21,00 Savannah (s); 21,50 Top Școa
la Vedetelor (var.); 22,40 Săptămâna spor- ; 
tivă; 23,00 Jurnal; 23,10 Detectivul din 
Los Angeles (s); 1,00 Rock Simfonic; 1.40 
Fotbal DN: Univ. Craiova — Oțelul Gl.

TVR 2
7,00 întâlnirea de sâmbătă de Ia Cluj- 

Napoca; 12,00 TVR Timișoara-, 13,30 Tem 
pus — istoria mentalităților; 14,00 Un 
zâmbet pentru vârsta a treia; 14.30 Dr. 
Oiiinn (r); 15.20 Ritmuri muz. 15,30 O 
altă putere; 16,20 Top Model (s); 17.15 
Itinerare spirituale-, 17,40 Serata muz. TV;
20.35 Gala muzicii ușoare; 21,30 7 zile — 
7 arte; 21,35 Autograf pt. prezent; 22,05 
TVM Mesager; 22,30 Frumoasa și Bestia 
(s); 23,30 Alfa și Omega; 0,00 Din lumea ' 
lui Caragiale (schițe).

ANTENA 1
7,00 Știri- 7,15 Văduva (r); 11,00 Iluz’’

(r) ; 12,00 biv.; 13,30 Cinema, Cinem 
Cinema» 14,00 Știri; 14,20 Un cuplu de 
pomină (f/r); 16,25 Viața în trei (s); 17,00 
Sfântul (s); 18,00 Uragan în „Paradis" (s); 
19,00 Știri; 19,05 Extraterestri în familie
(s) ; 19,30 înscenarea (s); 20,30 Observa
tor; 21 00 Pe urmele criminalilor (f. SUA 
’92); 22,40 Hollywood Top Ten.

P R O TV
7,00 D.a; 9,00 Flipper (s); 9,30 Frați 

Hardy (s, ultimul ep.); 10,00 Arta de a 
trișa (t/r); 12,10 întâlnirea cu presa (r); 
12,55 Știri; 13,00 Reversul medaliei (f. 
SUA 1975, p.I); 15,00 Fotbal DN: Steaua 
— Petrolul (d); 16,45 Baschet NBA Ac
tion; 17,15 Lumea Iu’ Gaiță; 17,30 Intru
ders (s); 18,30 Adevărul gol-goluț (s); 19,00 
Te uiți și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 
Clubul de noapte (f.a. SUA 1989); 21,55 
Știri; 22,00 Crimă cu premeditare (s); 23,00 
Știri; 23,15 Nemuritorul (s); 0,00 Sport la 
minut; 0,15 Lusty Liaisons II (f. er.).

DUMINICA, 13 APRILIE
T V R 1

7,00 Bună dimineața!; 8,15 Lumină c 
lumină; 9,15 Colț Alb (s); 9,45 Merg pe 
mâna ta! (f. despre relația dintre părinți 
și copii); 10,40 Viața satului (I); 11,10 Gim
nastică artistică (d); 12,35 Viața satului 
(II); 13,20 Biserica satului; 13,30 Atlas; 
14,00 Știri; 14,10 Video-magagin. In di
rect de la complexul „Lebăda"; 15,55 Fot
bal DN: Ceahlăul P.N. — Gloria Bistrița 
(d); 17,50 A doua alfabetizare; 18.00 7 zi
le în România; 19,10 Ro! ingo (cs); 20,00 
Jurnal; 20,30 Duminică sportivă; 21,00 O 
femeie Pe nume Jackie (f. SUA ’91, p.II);
22.30 Studioul șlagărelor; 23,00 Jurnal;
23,10 Stele ale operei... cântă melodii de 
pe Broadway; 0,05 Setea (s).

T V R 2
7,00 5 x 2. Mag. duminical de la Iași; 

13,00 Oameni care au fost...; 13,30 Revis
ta de istoric; 14,00 Vise (f. Rusia ’93);
15.20 Cazuri și necazuri în dragoste (div.);
16.20 Top Model (s); 17,15 Repriza a treia;
18.35 Sensul tranziției; 19,25 Un secoT de 
cinema 20,25 Hyperion; 21,25 7 zile —• 
7 arte; 21,30 Fotbal. Camp. Italiei: Inter- 
nazionale Milano — AC Milan (d); 23,25 
TVM Mesager; 23,55 Media-club; 0,40 
Studioul șlagărelor.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,10 Sfântul (r); 8,30 Extra, 

tereștri în familie (r); 9,00 Misiune ultra, 
secretă (r); 10,30 Un câine cu imaginație 
(s); 11,10 Do.; 14,35 Poliția spațială (s)j 
16,25 Viața în trei (s); 17,00 Sfântul (s); 
19,00 Știri; 19,05 Muppets Show (s); 19,30 
Sandra, prințesa rebelă (s, Fr„ cP. 1):
20.30 Observator; 21,00 Prietenie spulbe
rată (f.a. SUA 1995).

P R O TV
7,00 D.a; 8,30 Fiica oceanului (s); 9.00 

Super Abracadabra; 10,30 Mercenarii (f, 
SUA ’80); 12,05 Adevărul gol-goluț (r);
12.30 Profeții despre trecut; 12,55 Știri; 
13,00 News Radio (s); 13,30 Detectivi de 
elită (s); 14,30 Lumea filmului; 15,00 Fot
bal DN: Rapid — Farul (d); 17,00 Stan 
și Bran (s); 17,30 Terra 2 (s); 18,30 Be
verly Hills (s); 19,30 Știri; 20.00 Adoles- 
centa (f. SUA 1993); 21,55 Știri; 22,00 Fo- 
tomodcle (s); 23,00 Știri; 23,15 Procesul 
etapei; 0,45 Sport la minut.
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I ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN 
LICEELE, ȘCOLILE MILITARE DE 

SUBOFIȚERI ȘI ACADEMIA DE POLIȚIE 
ALE MINISTERULUI DE INTERNE 

ÎN ANUL 1997
A. ADMITEREA ÎN ÎNVAțAMANTUL 

LICEAL :

I fa 
I*IfaIfaI faI faI

I
1 MANAGERUL S.C. „METALUL" S.A. 

PEȘTIȘU MARE — HUNEDOARA

CONVOACĂ

■
l

CONVOCARE

e-Concursul de admitere va avea loc în două 
tape :

Etapa I — probe eliminatorii ;
— examinare medicală
— examinare psihologică
— probe fizice
Etapa a 11-a, la care vor participa candidații 

declarați admiși la probele din etapa I, cuprinde 
probe de verificare a cunoștințelor, sub formă de 
lucrări scrise, la:

— limba și literatura română
— matematică.
Rețeaua

Interne :
— 'Liceul

locuri
— Liceul

iești — 100 locuri.
Prezentarea candidaților la concurs va fi în data 

de 23.06.1997 până la ora 14,00.
Etapa I — probe eliminatorii; 24—26.06.1997. 

-f Afișarea
14,Ot
Etapa a
— limba

1997 ;
— matematică — scris —‘ 09.07.1997.
Afișarea rezultatelor: 15.07.1997, ora 14,00. 
Manuale de studiu :
— Limba română: se vor utiliza manualele de 

Limba română și Gramatică pentru clasele V—VI— 
VII—VIII, edițiile după care au studiat ;

— Matematică — Aritmetică, Algebră — manua
lele pentru clasele V—VI—VII—VIII; Geometrie — 
clasele V—VI—VII—VIII.

liceelor militare ale Ministerului de

Militar „Neagoe Basarab" Buzău — 100

-M iii tar .„Constantin Brâncoveanu" Plo-

ora
rezultatelor după etapa I: 26.06.1997,

Il-a — probe de cunoștințe ; 
și literatura română — scris 7.07.

B. ADMITEREA ÎN ȘCOLILE MILITARE DE 
SUBOFIȚERI ALE MINISTERULUI DE INTERNE ;

Câmpina — 500 locuri ; Slatina — 14 locuri — 
intendență.

Conclusul de admitere se organizează și se des
fășoară in perioada 14—25.09.1997. Verificarea înscrie- 

i la concurs și ridicarea legitimațiilor se va face 
• i perioada 11—13.09.1997. în data de 13.0y.1997, ora 
14,00, se vor prelucra programul, condițiile și regu
lile concursului.

Concursul cuprinde două etape
Etapa I cuprinde probe eliminatorii :
— examinare psihologică (pentru cei neexami

nați)
— examinare medicală
— probe fizice
Etapa a 11-a, la care vor participa candidații 

admiși în etapa I, cuprinde probe de verificare a 
cunoștințelor :

— limba română — scris ;
— limba străină (franceză sau engleză, la alegere) 

— scris.
Manualele ce se vor utiliza :

IfaI
«II*I
I faI faI
I
*I*I
I
I
Ifa
I*
I
I
I
*

I
I
*

I
«.I
*I 
I
*I fa
I
faI
I

I
Ifa
Ifa

— pentru limba română — cele din clasele V— | 
VIII și capitolele de compunere și cultivare a limbii » 
din manualele de limba și literatura română pentru 
clasele IX—XII.

— pentru cele două limbi străine, la alegere, se 
vor utiliza manualele de clasele IX—XII.

Prezentarea candidaților la concurs se va face 
In perioada 11—13.09.1997, până la ora 14,00.

Etapa I — probe eliminatorii — se va desfășura 
în perioada 14—18.09.1997.

Etapa a Il-a 
fășura astfel :

— disciplina
— disciplina
Afișarea rezultatelor in data de 25.09.1997, ora 

12,00
Durată școlarizării pentru subofițeri este de un 

an și șase luni

— probe de cunoștințe — se va des-

I de concurs — 20.09.1997 ; 
a II-a de concurs — 21.09.S997.

PENTRU ACADEMIA DE POLIȚIE S-AU 
PARTIZAT 220 LOCURI — BĂRBAȚI.

KE-

de 

se

înscrierea pentru participarea la concursul 
admitere in liceele militare, școala de subofițeri 
Academia de Poliție ale Ministerului de Interne 
va .face până la data de 30.04.1997, la Serviciul de 
personal și învățământ al Inspectoratului de Poiiție 
al județului Hunedoara.

SERVICIUL PERSONAL ȘI 1NVAȚAMANT I 
DIN INSPECTORATUL DE POLIȚIE 

AL JUDEȚULUI HUNEDOARAi i

I
I 
I
I
I 
I
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ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR 
Ia data dc 15. IV. 1997, ora 10, in Hunedoara, i 
sala Siderurgistul, pentru toți acționarii înre • 
gis^rați in Registrul Acționarilor, până la 
sfârșitul zilei de 31. III. 1997. Informații su- j 
plimentare privind ordinea de zi, la sediul I 
societății din Hunedoara, str. Pestisu Mare, nr. | 
363, tel. 054—713370 t 054—713371, între o- 
rele 7.30—15,30. (

IMPORTANT. Dacă Ia prima convocare 
din 15. IV 1997 nu se îndeplinesc condițiile 
de validitate, adunarea generală se va ține în 
data de 29. IV. 1997 în același Ioc și la aceeași 
oră.

îi

„CREDIT BANK" DEA'A

Vinde la

UCiTATIE PUBLICA |
ce va avea loc in data de 07. 04. 1997, ora 12, < 
in Deva, str. Mihai Viteazu, nr. 32

— aparatură birotică;
— mobilier;
— mașini și instalații de lucru pentru 

brutărie;
— utilaje tehnologice;
— moară Belgia;
— moară tip ELECTROTIMIȘ;
— cazane de fiert rapid.
Informații suplimentare la tel. 054/211853.

S.C. VITICOLA S.A. ȘOIMUȘ
Vinde pentru Sărbătorile de Paști:
• vin alb. soiuri superioare Ia prețul de 

3500 lei inclusiv TVA.
Program livrare zilnic de la orele 1O—15. 

exclusiv sâmbăta și duminica.

S.C. MOBIS S.A. SEBEȘ

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, 

P max. 16 bar, pe combustibil, deșeuri lemn, 
rumeguș;

| — cazan CR 5/3 20 t abur/h, 450 grade
i C. P max. 39 bar, pe combustibil, păcură sau | 
i gaz ; (
( — șopron metalic tip ușor.
’ Licitațiile au loc in fiecare zi de luni,
> începând cu ora 9.
1 Relații se pot obține la biroul mecano.
i energetic, telefon 73Î483/4, interior 127 sau 
\ 223.

S.C. VARUTOIU M. PRODCOM S.E.L. 
ORAȘTIE

Telefoane 641238 ; 641115

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

(8880)

a)
S.C. „V.R.G' S.R.L. Bistriț,

QA&A t3H fi «387; țf,
Mnofugft» R-» 0, few'*, s ■ ■> f h&lsm*.

■ frifomajțl: WJL fis; 4MMV.

TTT
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iCONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. DECEBAL S.A. 
(INDUSTRIA CĂRNII)

cu sediul in Deva, Piața Unirii, nr. 8
Convoacă adunarea generală a acționa* 

rilor Ia data de 14 aprilie 1997, ora 11,00, 
la Abatorul Deva, pentru toți acționarii înre*

!; gistrați în Registrul acționarilor, la 31 martie 
!; 1997.

In cazul în care adunarea nu este sta- 
", a doua convoca e va avea loc in 30 

c aprilie 1997, la aceeași oră și in același loc. 
!; Informații suplimentare la tel. 054/211760, 

1/212237, între

!•tutară,
!• nnrilÎA

• ;i,2, interior 21 și la tel. 054
• ! orele 7—15.
!;

i

r

ADMINISTRATORUL SOCIETATH 
COMERCIALE „MARMOSIM" S.A. 

SIMERIA
Județul Hunedoara

CONVOACĂ
I

£ ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA!’ 
A ACȚIONARILOR ! •

; la data de 16 aprilie 1997, ora 12,
! la sediul societății din Simeria, str. Cuza Vodă,;! 
! nr. 24. jud. Hunedoara, pentru toți acționarii | ■ 

• la sfâr-î r

a J

»«>• *>-»• K, pVUUU IVZJ.»
înregistrați în Registrul acționarilor 

a1............................................... ................... ................

i!>situl zilei de 27 martie 1997
• •

j: >• 
!; misiei 
!;i996.

2.

ORDINEA DE ZI !
A ADUNĂRII GENERALE !

Raportul managerului și raportul co-1 
de cenzori privind activitatea pe

. cu-h 

anul! • 
j: 

de!;Aprobarea bilanțului și contului
J profit si pierderi pe anul 1996.
S 3.
;■ 4-
!!1997

; vor 
;rea 
; lași
I

; mentele și materialele i.__ .......---- . ------- ---
!;toare la problemele incluse in ordinea de zi, 
<se pot consulta și procura contra sumei ue 
■; 20.000 lei, de la sediul Societății comerciale 
;! MARMOSIM S.A. Simeria.
;! Informații suplimentare se pot obține la 
;!sediul societății sau la tel. 054/660851, interior 
>22, în zilele lucrătoare. între orele 10—14. 
î_____________________________________________

eu

«

I

■I
3

■

I
I
a

Modificarea statutului societății.
Stabilirea și aprobarea BVC pe 

și a programului de investiții.
Diverse.

anul >; 
ii

5.
în cazul in care la prima convocare nu 
fi îndeplinite prevederile legale, aduna- j!

-------- -- va reprograma în ace- j! 
de 30 aprilie 1997. ;!

generală se 
loc, pe data 
începând cu data de 11 aprilie 1997. Iccu- 

informative. referi-

î
CONVOCARE

MANAGERUL S.C. „TARA HAȚEGULUI" ! 
S.A. DIN HAȚEG !

J CONVOACĂ
ț Adunarea generală extraordinară a acționarilor!; 

ora 10. la sala ci* !; 
-, pentru toț acțio-<| 

;narii înreeistrati în It--acționarilor la*; 
;sfârșiți’ zilei de 31. XII. 1996.

în carul în care la prima convocare nu;! 
> vor fi îndeplinite condițiile legale, adunarea;! 

va reprograma în aceiași loc, pe data de;!
30. IV. 1997. ora 10. 5

Formularele de procură specială se 
ridica de la sediul

ț Horea, nr. 7, unde vor fi depuse completate 
;>și semnate până la data de 12. IV. 1997.

Informații suplimentare zilnic la 
770169 sau 231583.

Sin data de 15. IV. 1997.
$ nematografului din localita

ii
:.se

I
I

pot; > 
societății din Hațeg, str.Jj 

;! 
la tel a;

I
magazin din*;

S.C. „GOMAR LUX“ S.A. BISTRIȚA 

vă oferă prin depozitulV« Uluia JJ1411 UupULUUl —— •,

<!Deva, str. Depozitelor, nr. 1, de luni până vi-JÎ< , —- -----
;>neri, intre orele 7—15:

.................................. ii
(8931);!

* cabluri si conductori electrici;
* tuburi PVC
* piese auto.
Informații la telefon 054/232946.

.VAY.V.W.W^WAV.Y.
TT

*

T *'.‘TT

* «.j • • • « •
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PUBLICITATC
• Vând apartament două 

camere Deva, Gojdu, etaj 
II. Telefon 056/211121.

i (9486)
• Vând apartament 3 

camere reamenajat deose-
l bit. Gojdu. E 11, 25 000 
DM. Deva. Telefon 219181: 
223726. (9488)

• Vând urgent aparta
ment două camere deco
mandate, Zamfirescu» bl. 
11/34. etaj 2. Tel. 219108, 
după ora 18. (9042)

• Cumpăr coarne cerb
la kilogram. Telefon 057/ 
287783 (9034)

• Vând apartament 3 
camere Dacia, Aleea Ro
manilor, bl. 26, ap. 19. Te
lefon 621017.

• Cumpăr urgent cer
tificat de înmatriculare și 
carte de identitate pentru 
autoturism Dacia 1300. O- 
fer 1000 DM. Tel. 215839.

(9032)
• Vând piei nutrii stan

dard neargăsite și cuști 
nutrii stas Tel. 231219.

• Vând teren arabil în
satul Archia. Inf. Dacia, 
bl. 20, sc. 4, ap. 61, par
ter, după ora 16. (9175)

• Vând Opel Kadett 1,6
D. consum 5 litri motori
nă și Dacia 1304 papuc, 
fabricație 1996. Tel. 770115, 
Ilațeg. (8996)

• Vând teren intravi
lan Simeria, 280 mp, preț 
3800 DM. Telefon 230852.

(9484)
• Vând casă, gaz, gră

dină. Turdaș. închiriez ga
raj central pentru spațiu 
comercial. Tel. 216708.

(9180)
• Vând apartament 3

camere. Deva, Kogălnicea- 
nu. Tel. 221553. (9023)

• Vând casă, pământ, 
Ipădure, în județul Alba 
sau schimb cu apartament 
Deva. Tel. 615120; 213012.

(9029)
a Vând apartament 2 

camere Gojdu, preț ne
gociabil. Tel. 232186^ 

(9037)

(9033)

• Achiziționăm hâr
tie, 175 lei/kg, depozit, 
str. M. Eminescu. nr. 
48. Informații telefon 
232715. (9008)

• Vând 1500 mp te
ren intravilan 
Matex Deva, 
dolari/mp. 
2f7821.

lângă 
preț 4 

Telefon
(8997)

• X’ând și montez 
parbrize auto toate ti
purile. Deva, str. Dra- 
goș Vodă, nr. 14. te
lefoane 225075: 225077.

(8966)
• Vând casă mare, 5

camere, cu apă, gaz și a- 
nexe, grădină 60 ari. Bă 
cia, nr. 250. (9050)

• Vând contract vânza- 
re-cumpărare 1900 mp te
ren intravilan la drumul
Coziei. Telefon 611856.

(9199)
• Vând scândură dulapi

și grinzi brad orice can
titate; cumpăr ifron. Te
lefon 626493 sau localita
tea Zelea, județul Harghi
ta. tel. 11. (9046)

• Vând 80 oi cu miei, 
Alexoi Emil, sat Petreni, 
comuna Băcia, nr. 18.

(9044)
• Vând T'iat Ritmo Die

sel, stare excepțională. In
formații telefon 661395.

(9003)
• X and Mercedes 200 

Diesel și BXX' 318, fabri-
. cație 1983. Deva. Iloria, 

nr. 51. (9497)
• Vând talon Dacia 1300,

motor. cutie viteze, preț 
3 600 000 lei. Tel. 628526, 
după ora 19, (9169)

• Vând mașini îngheța
tă ieftine, italiene, germa
ne. Informații telefon 059/ 
341639 6443)

• Vând apartament 2 
camere zona Liceului au
to. Tel. 211128; 225207.

(9052)
• X’ând saci rafie, preț 

850 lei. inclusiv TVA. In
formații telefon 214617.

(8981)
• Vând sau schimb a-

partament două camere, 
cu garsonieră și mașină 
spălat automatic Telefon 
621971. (8990)

• X and casă cu brută
rie în Ilia. Telefonul» 
625350; 22101:1. (9009)

• Vând Opel Ascona
1978 ncinmatriculaf, cu 
Vani plătită, pluș talon 
și t<icn intravilan, 3900 
mp, str Depozitelor. Inf. 
telofo 233115. (9010)

• X and demenți calori
fer din fontă, preț conve
nabil. Informații telefon 
22150 1. pana la ora 15

(9011)
• X aiul casă cu depen

dințe zona centrală. Ghe
țari Inf. tel. 735250

(9005)
• X and mixer sunet pro

fesional nou, boxe Unitra 
300 XV, ieftin. Telefon 
217009. seara. (8987)

• X’ând casă, centru Si
meria, M. Viteazul, 16 sau 
schimb cu similar Brad. 
Tel. 661142. (GRT)

• Spray contra ejaculă
rii rapide, medicamente po
tența, frigiditate, afrodi- 
siace, 01 - 6376273. (8979)

• Vând apartament 4
camere, confort I, hol cen
tral, două băi, telefon, 
cablu satelit, cu garaj sau 
schimb cu apartament 2 
camere plus diferență sau 
alte variante, casă la 
țară, în zona Deva. Infor
mații tel. 628239, după ora 
16. ’ (GRT)

• Vând imobil sau
schimb apartament Orâș- 
tio, str. Doja, 51. Telefon 
611771. (8380)

• Vând avantajos Da
cia 1310, fabricație 1990, 
și garaj zidărie. Orăștie, 
Mureșului, 21. Tel. 642804.

(9327)
• Vând remorcă mare, 

Skoda 12ff L. Orăștie, tel. 
647140. Preț avantajos.

(8387)
• Vând Citroen BX 19, 

Diesel, 1987, jpmatriculat, 
convenabil. Tel. 651579.

(1068)
• Vând Savicm 6,5 to

ne, Rabă izotermă 10 to
ne, navete plastic 1/24 cu 
sticle. Tel. 770951. 231736.

(9310)
• Vând casă, grădină, 

teren intravilan, livadă, 
apă, gaz, curent, garaj. Hu
nedoara, str. Serei, 88.

(9251)
• Vând apartament 4

camere, sau schimb cu 
două, plus diferență. Tel. 
721613, 720134. ' (9251)

• Vând Dacia 1410, fa
bricație 1997, preț nego
ciabil. Tel. 716339, după 
ora 20. (9217)

• Schimb locuință Cra
iova, zona gării, cu locuin
ță Deva. Tel. 1,51/163912.

(9173)
• Societate comercială

caută spațiu comercial sau 
SRL cu spațiu comercial 
pentru desfășurarea acti
vității dc comerț și pres
tări foto cu minilaborator 
foto. Informații la telefon 
059/414223. (9191)

• Solicit de închiriat ca
să central (150 mp). De
va, tel/fax 013/110262.

(6117)

• Se caută de închiriat
garsonieră centrală pen
tru perioada 11 aprilie — 
11 mai. Telefoane 221120: 
226490; interior 160. (F)

• S.C. Devil S.A. Deva
«coate la licitație: închi
riere spațiu comercial în 
suprafață de 21 mp, situat 
în Simeria, str. Avram 
Iancu, bloc 13, parter; u- 
tilaje și mijloace de trans
port amortizate și ncamor- 
tiza|te. Licitația va avea 
loc la sediul societății în 
ziua dc 22. 01. 1997, ora 
10.30. Pentru relații, la te
lefoane 220509; 221015, De
va. Licitația se va relua 
în fiecare zi de marți a 
săptămânii. (9039)

• Pierdut legitimație de
serviciu pe numele Petres
cu Marin, eliberată dc 
F.E. Deva. nr. 1268. Se 
declară nulă (9031)

• Economist cu experien
ță țin evidențe contabila 
pe calculator. Tel 660625,

(9189)
• Exccait lucrări de teh

noredactare computerizată, 
țin evidență contabilă pe 
calculator. Tel. 629610; 
230621. (9016)

• Execut confecții și
reparații din piele geci 
rokeri, str. Livezilor, nr 
4, tel. 615825 (9027)

• S.C. „Comsim" S.A. 
Simeria, județul Hunedoa
ra. convoacă adunarea ge
nerală a acționarilor, în 
data de 16. 01. 1997, ora
11, la sediul societății, 
conform O.G. 5/1997. Re
lații suplimentare la tel. 
051/661816, între orele 10—
12. (099107)

• SC Foto Computer 
Prost SRL Deva anunță 
intenția de autorizare pri
vind protecția mediului pen
tru spațiul comercial situat 
în Deva, str. Libertății, bl. 
2, ap. 2. Eventualele recla- 
mații se depun Ia APM De
va, str. A. Vlaicu, nr. 25, 
în termen de 15 zile. (9190)

2 A, punct sacrificare. și 
atelier preparare situat în 
str.' Gh. Doja, 24 și clrioșc 
situat în piața agroalimen- 
tară Orăștie. Eventualele 
reclamații sc depun la 
APM Deva, str. A. Xzlai- 
cu, nr. 25, în termen de 
15 zile. (8382)

• Managerul societății
comerciale l’anicor SA IIu 
nedoara convoacă aduna
rea generală a acționari
lor la data dc 10 aprilie 
1997, ora 17, în aula Fa
cultății de inginerie din 
Hunedoara, pentru toți ac
ționarii înregistrați în Re
gistrul acționarilor la sfâr
șitul zilei de 7 aprilie ’97. 
în cazul în care la prima 
convocare nu vor fi în
deplinite prevederile lega
le, adunarea generală se 
va reprograma în același' 
loc, pe data dc 24 apri
lie 1997. ora 17. Informa
ții suplimentare la sediul 
SC Panicor SA Hunedoa
ra, str. M. Viteazul, nr. 
1. (9249)

• Pierdut certificat pro
ducător, 81303/20. 07. ’96. 
pe numele Hălmagi Alcxe 
îl declar nul- (9312)

COMEMOlitdl

dispariția prematură . a 
scumpei lor, soție, mamă 
și fiică

ec. TAMARA PETllESC
Parastasul sâmbătă, 5 

aprilie, ora 9, la Catedr 
la Sf. Nicolac Deva^j9038)

• Profund afectați de 
decesul

ing X'ASILE SORIN 
CEZAR
33 ani 

desprins prea devreme din 
mijlocul celor dragi, amin
tim că pe 8 aprilie sc îm
plinește un an de când 
ne-a părăsit pentru totdea
una. Parastasul dc pome
nire sâmbătă, 5 aprilie 
1997, ora 11. la cimitirul 
Călugăreni. Vom păstra o 
vie amintire celui care a 
fost un om minunat. Fa
milia îndoliată. (9013)

DECESE

• Cn adâncă durere a- 
■n liniăm decesul scumpei 
noastre

BORZA ELENA
Înmormântarea, azi, 4

aprilie 1997, ora 14, în, .ci
mitirul catolic Deva. Fa
milia. (9495)
• Fam.. Ciobanu Ghcorghc 

mulțumește tuturor Celor 
care au participat la ma
rea durere pricinuită de 
trecerea în neființă a fiu
lui lor. (9061)

• Colegii de la S.P.I. 
Carmetaplast lleva 
sunt alături de dl 
inginer Munteanu
Dorin la greaua pier
dere pricinuită de 
moartea mamei sale. 
Dumnezeu să o ier
te. (9060)

• Colegii dc servi
ciu din secția dc tran
șare a abatorului Dc- 
*va regretă profund 
moartea lui

GLIGOR MIRCEA 
și transmit condolean
țe soției. Dumnezeu 
să-l odihnească. (9048)

• • — ♦ ——— • —— e mm a aa^t» aa^9 9 ^aat 9

• SC Alvio Dava lmpex
SRL Deva anunță inten
ția de. autorizare privind 
protecția mediului pentru 
magazinul alimentar situat 
în Deva, în complexul co
mercial autogara. Eventua
lele reclamații se depun 
la APM Deva, sir. A. 
Vlaicu, nr. 25, în termen 
de 15 zile. (9191)

• SC Rapid Expres a- 
nunță intenția de autori
zare din punct de vedere 
al protecției mediului a 
barului situat în gara De
va. Toate reclamațiile și 
sesizările se primesc pe 
adresa APM Deva, A. Vlai
cu, 25, în termen de 15 
zile de la data publicării.

(9036)
• Pe data dc 3 mai ’97, 

ora 10, în incinta Liceului 
Nr. 2 (clădirea nouă), va 
avea loc întâlnirea de 30 
de ani, prima promoție 
pentru absolvenții liceului 
anului 1967. Pentru reu
șita întâlnirii cei intere
sați sunt rugați să apele
ze la telefon 054/720663, 
Bocșcr Ileana, 054/711027 
— Valy Popeneciu, 051/ 
713020, Olga Nistor. (F)

• Pustie este casa, în
durerai este sufletul, tris
te sunt zilele de când în 
urmă cu G săptămâni, 
soarta ne-a despărțit pen
tru totdeauna de cel ca
re a fost cel mai iubit sot. 
tată și bunic,

DEMETER L XCI 
(PECS1)

Iți vom păstra aminti
rea veșnică. Dumnezeu să 
te odihnească în pace. 
Flori și lacrimi arzătoare 
pe tristul tău mormânt. 
Familia. (9241)

• Se împlinesc 6 săptă
mâni și respectiv 4 ani și 
4 luni de când ne-au pă
răsit pentru totdeauna 
dragii noștri părinți

RADU MARIA și 
RADU AURELIAN 

lăsând în urma lor ne
mărginită durere, lacrimi 
și dor. Comemorarea, du
minică, 6 aprilie, ora 13, 
la cimitirul Eminescu De
va. Dumnezeu să-i ierte 
și să-i odihnească. Fiica 
Tați Mioara cu familia.

(9492)

• Sc împlinește un 
an de când iubitul 
nostru sot și tată

C1UCA DUMITRU 
a trecut în neființă, 
dar imaginea lui și a- 
inintirile luminoase pc 
care ni le-a dăruit 
dc-a lungul vieții ne 
însoțesc mereu. Cu 
adâncă durere soția 
Eugenia, fiicele Ma- 
rinela și Carmen, gi
nerii Dialmo și Elio, 
anunță comemorarea 
duminică, 6 aprilie, 
comuna Baru Mare, 
str. Principală, nr. 196, 
ora 10. Dumnezeu să-1 
odihnească in pace.

(9021)

Efectuam transput ( maria 
cu camioane închise 

de 2 ■ 13 tone.
la cele mai mici prețuri

Telefon: 054 647529
• Caut apartament sau

garsonieră de închiriat, în 
Orăștie, tel. 617139, după 
ora 15,30. (8381)

• SC Nevi Press SRL
Orăștie anunță intenția de 
autorizare, din punct dc 
vedere al mediului, a o- 
biectivclor : magazin si
tuat în str. Eroilor, bloc

• Cu adâncă și ne
mărginită durere fa
milia Barbu anunță 
împlinirea unui an de 
la dispariția fulgeră
toare a fiului lor

ADRIAN
Comemorarea va a- 

vea loc sâmbătă, 5 
aprilie, la ora 12, la 
cimitirul ortodox din 
Bejan Deva. îți păs
trăm vie și veșnică 
amintire. . (9020)

• Cu dor nestins și ne
mărginită durere, soțul, 
fiica și părinții anunță co
memorarea unui an de la
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I desfășurare a licitațiilor pentru vânzarea

Fondul Proprietății de Stat;
. 55/1995 și a IIG 887/ jîn baza Legii nr. 55/1995 și a IIG 887/ | 

1995 privind vânzarea contra numerar a acțiu- % 
nilor societăților comerciale cu capital majo- | 
rităr de stat, care se privatizează, Fondul Pro- . 
prictății dc Stat organizează licitație publică | 
iără preselecție, pentru vânzarea acțiunilor so
cietății comerciale Meropa SA Hunedoara.

Denumire : SC Meropa SA
Adresa : Hunedoara, bd. Traian, nr. 9 
Obiect de activitate: industria textilă 

produselor textile; tricotaje lână
Capital social mii lei: 2 119 475
Nr. total acțiuni: 34 779
% din capital social pus în vânzare : 40 
Structura acționariatului : E’PS : 70 ;

FPP: 30 °/o
Nr. acțiuni puse in vânzare: 33 912
Preț de pornire licitație : 46 209 lei/acțiune 
Poziția listă : 1792
Locul desfășurării licitației : FPS 

rești, Calea Griviței, 6—10
Ora licitației: 11
Licitația va avea loc in 

la sediul și ora menționate 
sus.

Conform Metodologici

si
a

llucti-
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data dc 21 
în tabelul

aprilie 
de mai

de organizare și 
i de 

acțiuni, publicată în Monitorul Oficial al Ro- 
I mâniei, partea I, nr. 119 din 7 iunie 1996, da- 
I că nu se îndeplinesc concomitent condițiile de 
* la art. 9, paragraful 1, se organizează două noi 
| licitații, la intervale de o oră, cu reducerea 

prețului la fiecare rundă cu câte 5 % din pre- 
| ful dc pornire a licitației, publicat in listă.

Cei interesați în desfășurarea licitațiilor 
trebuie să achite taxa dc participare în valoa
re de 200 000 lei, la casieria FPS din Bucu
rești, str. C.A. Rosetti, nr. 2.1, până la data 
și ora ținerii licitației.

Participanții la licitație xor depune do
cumentele care să dovedească identitatea și 
calitatea, precum și o copie de pe ordinul dc 
plată al garanției în numerar, de 3 °/o din va
loarea totală a acțiunilor solicitate, calculată 
la prețul de pornire a licitației, în contul Fon
dului Proprietății de Stat nr. 4001680900313, 
pentru garanții bancare, deschis la BRD — 
SMB.

Persoanele fizice străine și persoanele ju
ridice străine vor depune, după caz, documen
te echivalente cu cele menționate în NOTA 
dc Ia Anexa 1.1., la Metodologia dc organi
zare și desfășurare a licitațiilor pentru vânza
rea de acțiuni, traduse în limba română și au
tentificate de notariatele publice.

Informații suplimentare se pot obține la
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î telefonul 01/6597371 și la sediul’ Filialei FPS
! Hunedoara din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
| — telefon 054/211089 sau 214503.

în situație de neadjudccarc, licitația sc va
| relua în data de 6 mai 1997.
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