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CUVANTU
LIBER

• Liderii minerilor din Valea Jiului au aflat, ve
nind la Deva, la Comisia consultativă de dialog 
social, că se coace ceva cu restructurarea • Piața 
cărbunelui este în scădere • Datoriile mari acumulate 
la RĂII Petroșani țin de modul cum a fost gestio
nat, până acum, bugetul alocat acestei regii • Se caută 
soluții pentru echilibrarea și normalizarea situației fi
nanciare • Problemele rămân, totuși, tensionate, dacă 
nu se oferă alte native privind restructurarea, respec
tiv trecerea <lc la monopol la societăți comerciale • 
Termoficarea. alimentarea cu apă și asistența medi
cală constituie obiective ce mai ridică multe semne de 
întrebare • Pas cu pas, reforma se va înfăptui totuși 
• Este nevoie permanent de transparență pentru ieșirea 
cu bine din sistemul închis 
.fiului.

în .baza unui recent or
din al prefectului județu
lui Hunedoăra s-a constituit 
comisia județeană consul
tativă de dialog social. A- 
epastă comisie și-a început 
activitatea organizând o 
primă întâlnire care a a- 
vut ca problematică în 
dezbatere restructurarea în 
■adrul Regiei Autonome a 
.luilei din Petroșani.

După ce dl prefect Pom- 
piîiu Budulan a subliniat 
«rostul comisiei consulta
tive. s-a intrat în tema-

tica supusă atenției- celor 
prezenți la întâlnire. In 
context, dl Gheorghițâ lor- 
ga, președintele executiv 
interimar al Ligii Sindi
catelor Miniere din Valea 
Jiului, a exprimat poziția 
celor pe care îi reprezintă 
față de programul de 're
structurare a economiei ro
mânești în ansamblul său, 
cu referire și accent pe

Foto ANTON SOCACIFiecare cu iedul său... !

CLARIFICĂRI VAMALE
in organizarea Camerei 

de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara, Ieri 
a avut loc la Deva o În
tâlnire a agențllor econo
mici care au activitate de 
import — export cu con
ducerea Vămii 
’Hunedoara.

Tema supusă 
„Normative șl 
țări noi apărute In do
meniul vamal”.

Dl. Gheorghe Grun, di
rectorul C.G.L Hune
doara—Deva, a informat

județului

atenției t 
regiemen-

despre unele activități 
curente ale Instituției pe 
care o conduce, după 
care dl Sorin Moldovan, 
șeful Vămii județului Hu
nedoara, a făcut cunoscu
te unele prevederi, hotă
râri, dispoziții In dome
niu, a relevat anumite în
călcări ale legislației va
male de eătre agenți eea- 
nomicl șl persoane Indi
viduale, a dat răspunsuri 
lămuritoare la întrebării a 
puse de participanțl. 
(D.G.).
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Reconversia in metalurgie 
trebuie să pornească de la o 

piață reală a produselor societății
Desfășurată marți, 9 a- 

prilie a.c., la Clubul Side- . 
rurgistul Hunedoara, șe
dința Consiliului de Ad
ministrație al UNfRMET 
(Uniunea Națională de Re- 
conversie în Metalurgie) a 
adus în prim plan pro
blemele existente în aceas
tă ramură a economiei na
ționale, precum și necesi
tatea promovării unor mă
suri reale, de reconver
sia personalului. La șe
dința consiliului de admi
nistrație de marți au fost 
prezenți Valentina Con
tese, director general 
UNIRMET, Adrian Clipi, 
vicepreședinte al Federa
ției Metarom, precum 
cadre cu funcții de 
punderc din industria 
profil din țară, lideri 
sindicat.

Referindu-se la recon- 
versia forței de muncă 
din cadrul S.C. „Siderur
gica" S.A. Hunedoara in
tr-un dialog cu mass-media, 
directorul general al com
binatului hunedorean, dl 
Gheorghe Pogea, a sub
liniat că aceasta trebuie 
să pornească de la necesi
tățile reale de personal în 
structura existentă și ca
re trebuie să fie adaptată 
la structura organiz.aț to
nală a firmei.

între principalele 
bleme aflate pe agenda de 
lucru a noii echipe mana
geriale a S.G. „Siderur
gica" S.A., s-a aflat și a-

ceea de a stabili exact 
schema-cadru și fluxurile 
de producție viitoare — 
restructurarea tehnologi
că, care trebuie să por
nească de la o piață reală 
a produselor 

în opinia 
general al 
S.A. Hunedoara, 
turarea tehnologică înseam
nă în primul rând inves
tiții,—concretizate începând 
încă din acest an cu fi
nalizarea instalației de tur
nare continuă, pentru ca
re există o piață internă 
certă. Finalizarea acestei 
investiții va aduce un spor 
de performanță, atât în 
nivelul costurilor, dar și 
cel calitativ. Potrivit celor 
declarate la întâlnirea cu 
presa, s-a maj subliniat 
că Hunedoara trebuie 
aibă trei mari centre 
producție: un 
producție a 
țelărie nr. 1 
800), un alt 
pe minereu 
transformat 
noile necesități și 
nr. 3 (din 
electrice nr- 2), care 
dorește să fie un 
de performanță al combi
natului, unde se intențio
nează să se producă 550 000 
tone de oțel, din care 
460 000 de tone din pro-

centru
otelului

— Laminorul 
centru bazai 

și cărbune, 
și adaptat la 

fluxul 
zona Oțelăriei 

se 
centru

Robotizarea
Când un om nu mai 

gândește cu propriul lui 
cap iar comportamentul 
său e determinat de 
alții, care urmăresc să 
obțină de pe urma lui 
un profit moral sau 
terial, el a devenit 
robot. Robotizarea, 
litate toxică, dar

ma
un 

rea- 
- - ...... — S-— ne
glijată, aflată prea puțin 
în atenția societății, este 
un fenomen de masă. A 
fost în totalitarism, prin 
propagandă ideologică și 
represiune, a rămas și 
în regim democratic, prin 
propaganda economică. 
Avantajul regimurilor de
mocratice stă în posibi
litatea individului de a- 
refuza robotizarea și in
tegrarea în turmă, po
sibilitatea de a I se sus
trage și chiar de a lup
ta împotriva, ei. Dez-

înțeleasă sau de indife
rență generalizată, are 
repercusiuni adânci șî 
ireversibile asupra con
științei sociale, a fon
dului moral al societății. 

Pericolul robotizării nu 
e de azi, de ieri. An
toine de Saint-Exupery, 
această fină antenă a • 
umanității, sesiza încă 
înainte de 1944 primej
dia mareei negre a sub
umanului : „Să redăm 
oamenilor o semnificație 
spirituală, neliniști spiri- 
tuale“, scria el. Să facem 
să se reverse asupra lor 
ceva asemănător unui 
cântec gregorian. Vedeți 
dumneavoastră, nu se 
mai poate trăi cu frigi
dere, politică, bilanțuri și 
cuvinte încrucișate. Nu 
se mai poate. E destul 
să auzi un cântec ta

I*
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I
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avantajul, pe de altă par
te, stă în forța de se
ducție și în eficacitatea 
incomparabil mai mari 
ale propagandei econo
mice. Propaganda ideo
logică e aridă, plicticoa
să, lipsită de imaginație. 
Cea economică e pene-, 
trântă, vie, colorată, de 
o stuoiditate fascinantă- 

sloganuri de o eclatan- 
tâmpenie, ea 

milioane : 
are limite";

produ- 
ul

„o în
cântare pentru pielea fa
miliei dumneavoastră" 
„mai curată, mai usca
tă”; „cu Anitra la ni - 
tac!"'. E destul să scoți 
o fițuică deplorabilă și 
s-o intitulezi „Sex 
crimă” sau „Crimă 
viol’ sau „Infractoarea” 
și poți să fii sigur că 
prostimea dă buzna, um- 
Dlându-ți buzunarele. A- 
tâta doar că acest pro
ces de robotizare. im - 
plicit de tembelizare, care 

■se petrece intr-lin cli
mat de toleranță prost

rănesc din secolul al 
XV-lca, ca să realizezi 
declinul. Glasul robotu
lui propagandei și nimic 
mai mult Două mi'.iarde 
de oameni nu mai aud 
decât robotul, se trans
formă în roboți 
Ce s-a schimbat ■)? când 
tatăl 
acest 
mont 
Doar 
arde 
zare 
pe cinci miliarde, 
rest, voga frigiderelor 
f<-.st luată de cea a in- 
ternetului iar cuvintelor 
încrucișate li s-au substi
tuit integramele, mai ru
dimentare, mai puțin' so
licitante pentru mate
ria cenușie, accesibile 
chiar și subdezvoltaților. 
Toată nația dezleagă in
tegrante, rumegă orbit

Micului Prinț lansa 
patetic avertis- 

? Nimic esențial, 
că cele două mili- 
pândite de roboti- 
au devenit aproa- 

In 
a

I
*

I
I 
I
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I
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I
I
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Eu nu spun decât ceea ce gândesc.
— Aha ! De aceea ai fost atât de 

tăcută toată seara ...

Simpozion de pedagogie curativă și socioterapie
Centrul de Pedagogie 

Curativă șl Terapie So
cială Simeria în colabora
re cu Asociația pentru 
Promovarea învățământu
lui Special, a Terapiei So
ciale șl Agriculturii Bio- 
dinamice în România, Cen
trul Simeria, au găzduit 
în perioada 7—11 aprilie 
al 6-lea simpozion de 
pedagogie curativă și so
cioterapie. Acest simpo- 
iZion, inclus în procesul 
de formare a pedagogului 
curativ, este pentru a treia 
oară organizat la centrul 
simerian șl s-a bucurat 
de o numeroasă partici
pare, peste 100 de Dersoa- 
ne. Ău fost prezenți, pc 
lângă pedagogi din cele 
4 centre de profil din țară 
— două 
Urlați și 
educatori 
ales din

Scopul

f**?****** JJÎLLj ******* i ?*Vj?7mT»**i*‘‘********4 ***‘*~'*<** * * * * 4 * * ** * * «««« JAS-

la București, la 
Simeria — alți 
interesați, ntaî 

școli speciale, 
simpozionului

este pregătirea temeinica 
atât din punct de vedere 
profesional, cât și uman a 
celor care lucrează In pe
dagogia curativă. Ei nu 
pot educa fără autoedu- 
care — susține dl Adrian 
Pintea, directorul Centru
lui de Pedagogie Curativă 
și Terapie Socială Sime
ria. Este vorba în munca 
acestor oameni de â avea 
o anumită atitudine, spe
cifică, de respect față dc 
ființa umană, indiferent 
cum este ea. Este obli
gatoriu ca și acestor co
pii să le fie respectată 
demnitatea umană, chiar 
dacă sunt deficiențl cu 
grad de handicap sever, 
mediu sau asociat.

Programul simpozionu
lui a fost structurat ast
fel: zilele de lucru au 
început cu exerciții corale 
în plen, sub. bagheta Jo- 
hannei Spalinger șl con-

tinuate cu expuneri — 
„Autoeducația. Considera
ții antropologice" (sus
ținută de Constantin Pa
xino), „Calea lăuntrică a 
pedagogului curativ" (Fran- 
coise Marcade) șl .,S«mu- 
nicarea cu aproapele, un 
aspect al căii noastre" 
(Michel Marcade). Foarte 
mult s-a lucrat pe grupe 
(ateliere) de lucru și co
locvii. Atelierele de lu
cru. în cea mai mare parte 
au avut ca scop final pre
gătirea piesei „Prâslea cel 
voinic și merele de aur“ : 
artă dramatică. muzică, 
euritmie, pictură, mode
laj, gimnastică. Dar câte
va ateJiere au fost și 
independente dc pregăti
rea piesei — euritmie ge
nerală (foarte necesară 
atât în activarea copiilor 
cât și în liniștirea lor), 
arta vorbirii. Asamblată, 
activitatea primelor ate-

la 
a

repre- 
piesei 
după 
Ispi-

here a concurat 
zentația artistică 
amintite. scrisă 
povestea lui Petre 
rescu. In aceste activități 
au fost implicați docenți 
din Elveția, Germania -și 
România.

Prezent încă de la pri
mul simoozion, dl Constan
tin Paxino, român, plecat 
de 18 ani în Germania, a 
fost invitat pentru că a 
lucrat în pedagogie cura
tivă și în terapie socială. 
Cât privește centrul si- 
merian a participat efec
tiv la realizarea lui și îl 
cunoaște foarte bine. Măr
turisea că este îmbucură
tor să vadă o evoluție în 
activitatea pedagogilor 
curativi, că nu rămân un

VIORICA ROMAN
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►—*■intre a dori și a respinge restructurarea
(Urmare din pag 1)

condițiile specifice Văii 
Jiului. Subliniind că re
forma in minerit "re im
plicații majore pentru zo
na Văii Jiului, considerată 
într-o accepțiune locală 
ca o zonă închisă (ca ur
mare trebuind să fie bine 
cunoscute problemele, în
cepând de la președinție, 
parlament, guvern, patro
nat, sindicate și adminis
trația publică), dl Iorga 
a spus că situația econo
mică este destul de gra
vă, nu datorită muncito
rilor, ci politicilor gu - 
vernelor din ultimii 60 de 
ani. Este firesc să existe 
unele speranțe pentru ie
șirea din impas, Insă a- 
ceasta presupune mobili
zarea unor resurse impor
tante financiare în ve
derea asigurării unei dez
voltări durabile în zonă. 
Reușita impune însă un 
cadru leg slativ adecvat, 
Intre care adoptarea Legii 
Minelor, a holdingului, a 
Statutului Personalului Mi 
nier și altor legi specifi- 
fice, precum și impulsio
narea investițiilor în sco
pul reconversiei și ocupă
rii forței de muncă dispo- 
nibilizate. In același timp 
este nevoie de o strategie 
clară asupra producției de 
huilă spre orizontul anu
lui 2010.

In continuare, directo
rul general (numit) al RAH, 

dl dr. ing. Gheorghe Ran- 
cea, a prezentat conside
rațiile principale, cu exten
sie și la zona minieră 
din Banat, privind progra
mul de restructurare ce 
se află în fază de elabo
rare. Intre altele, s-a re
levat ' faptul că, datorită 
schimbărilor ce survin în 
structura energeticii (in
trând în funcțiune și Cen
trala de la Cernavodă, pe 
bază de energie atomică), 
piața cărbunelui scade, re
ducerea cererii fiind de cir
ca 25 la sută. In această 
situație apare necesitatea 
extinderii producției de 
cărbune spălat pentru cocs 
și a- celei oferite popu
lației ca drept combusti
bil. După ce a arătat că 
datoriile de circa 900 mi
liarde lei acumulate de 
regie se datoresc gestio
nării neoorespunzătoare a 
bugetului, .dl Rancea a 
snus că starea actuală a 
minelor este destul de pre
cară, exploatându-se zo
nele cele mai favorabile și 
neglljându-se investițiile în 
domeniu. Trecerea de la 
monoproducție la diversifi
care șj organizarea pe 
principii noi. inclusiv de 
societăți comerciale pentru 
a asigura echilibrarea și 
normalizarea financiară a 
mineritului, implică studii 
aprofundate și susținere cu 
fonduri, inclusiv din par
tea unor investitori stră
ini interesați.

Președintele și vicepre
ședinții Consiliului ju - 
dețean și reprezentanții 
unor partide politice au 
prezentat, apoi, principa
lele probleme și aspecte 
aflate în preocupări, cu 
accent pe termoficare, a- 
limentarea cu apă ă lo
calităților Văii Jiului, vi
zând îmbunătățirea asis
tentei medicale și asigu
rarea unor investiții în 
Infrastructură si turism, ca 
o alternativă la reducerea 
șocului și utilizarea re
surselor umane disponibi- 
lizate.

I .uând cunoștință de
spre asemenea prevederi, 
reprezentanții ligii (în spe
cial dl Iorga) și-au expri
mat nemulțumirea pentru 
faptul că de abia la a- 
ceastă întâlnire ei au a- 
flat că se lucrează la un 
program de restructurare, 
fără ca sindicatele să fie 
consultate în fiecare fază 
de elaborare a lui. In 
asemenea condiții, liderii 
ligii au arătat că ti nu 
„dau pasărea din mână pe 
vrabia de pe gard*, adică 
dacă nu știu ce va însem
na reforma, ee va aduce 
ea nou față de situația ac-' 
tuală grea din Valea Jiu
lui, minerii nu pot ac
cepta restructurarea atâ
ta vreme cât ei nu au si
guranța că le ya fi mai 
bine mâine decât azi.

♦
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Peste o sută de premii și mențiuni 
Ia concursurile școlare

Odată cu vacanța de pri
măvară s-a încheiat și 
etapa națională a olim
piadelor școlare și con

cursurilor pe meserii. Con
tinuând buna și aprecia
ta tradiție a unor meri
torii rezultate obținute an 
de an la aceste concur
suri, cei 1X4 de elevi 
participanți din județul 
nosti u l-au inters aca
să c >■ numeroase premii 
și mențiuni (104, in to
tal).

După cum reiese din 
datele puse La dispoziție 
de -Inspectoratul Școlar 
Județean, la concursuri
le pe discipline de învă
țământ a participat eea 
mai mare parte a elevi
lor. dintre cele 67 de 
distincții obținute remar- 
eându-se 8 premii I. 
Chimia, artele plastice, 
limba română și fizica 
au fost cele mai pre
miate discipline in cadrul 
acestei etape naționale.

Un procentaj foarte 
bun s-a înregistrat și în 
cazul concursurilor pe 
meserii, 37 de premii și 
mențiuni (intre care un 
premiu I), fiind obți
nute de cei 58 de par
ticipanți.

■ o-o o-»—»—» * «■« •—

de 
se

Na-
Deva

Din rândul școlilor 
reprezentate la etapa na
țională a olimpiadelor, in 
privința numărului 
premii și mențiuni 
detașează Colegiul 
țional „Decebal" 
teu 19 d'stmcții), urmat 
de Liceul ae Artă Deva 
113), apoi grupurile șco-

Frumoasă
„ispravă*’ 
a elevilor

«hunedoreni

lare Metalurgic din Hu
nedoara (8), „Transilva
nia" din Deva (7) și Mi
nier din Vulcan (6) —
acestea la disciplinele de 
specialitate, precum și 
liceele teoretice „Traiau" 
din Deva, „iancu de 
Hunedoara" din Hune
doara și Școala Norma
lă „Sabin Drăgoi" De
va.

FeHcitându-i pe toți e- 
levU care au reprezentat
• ■ ■ •—« • • I v—«

„Decebal") — ff-ț 
LIV IU ARON (Co-*i 
Național „Dace- t 

— chimie ; OVI- 1 
ANDREI CRIȘAN\ .. - - • ..j

BENCHEî

naționale»
județul Hunedoara la e- 
tapa națională a con
cursurilor școlare, li pre- 1 11 
zentăm în rândurile ur- • 
mătoare pe laureații pre- >■ 
miilor I: ROXANA Si- J 
COE TIREA (Colegul Na-[ 
țional „Decebal) — limba | 
latina; MIODRAG lO- ' 
VA NOV I Liceul de Infor-* 
matică Petroșani) — ma- • 
tematică; RADU STAN- ( 
CULESCU (Colegiul Na- £ 
țional 
zică 
le;jiul 
bal") 
DIU

1 fără zahăr și m umflă 
J cu „căca-căula“. Așa în- 
I țelege românul sfârșitu

lui de mileniu să se fo- 
| losească de libertatea pe
• care Dumnezeu i-a dat-o 
I în ’89. când nimeni nu
* mai spera în ea. Un poet

VINERI,
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6,00 Româniai ora 6 fix!; 
8,40 Desene animate; 9,10 
Cultura în lume (r); 10,05 
Limbi străine ; 11,00 An
drea Celeste (r); 12,00 Știri; 
12,05 Media — club (r) ; 
13,00 TVR Cluj-N.; 14,10 
Cafeneaua artelor ; 15,00 
TVR lași ; 15,45 Desene
animate ; 16,10 Pompierii 
vă informează I; 16,30 
America sălbatică (do.) ; 

Emisiune în limba 
18,40 Katts și 

19,15 Tezaur 
20,00 Jurnal ; 

Film o O mamă 
perfectă (SUA, 1988); 23,00 
Jurnal ; 0,20 Fețele dra
gostei (film, SUA).

(Șc. Gen. Nr. 1 Petroșani) I 
— geografie;
MUK CRISTIAN (Liceul ț 
de Artă Deva) — muzi- ■ 
că-. MIHAELA 
(Liceul de Artă 
—• arte plastice; ADRIAN [ 
LAZE A (Grup Școlar Me- ’ 
talurgic Hunedoara) — lai 
concursul pe meserii; e-* 
chipajul format din ele- 1 
vii Carmen Grata, Pa-1 
tricia Oancea, Anne Ma- I 
rie Burtea, Radu Sorin ' 
Cucu, Remus Stefureac fi * 
Laura Vulsan — locul 11 
la proba practică („Drep-L 
turtle omului"), în ca- i 
drul disciplinei de ștHn- J 
țe socio-umane.

I
BUDA 1 
Deva) l

Reconvirsia in metalurgie 
trebuie sa pornească de la o 

piață reală a produselor societății
(Urmare din oag I)

cedeul de turnare conti
nuă. Pe lângă restructura
rea internă se intenționea
ză și diversificarea pro
ducției, în sensul de a se 
realiza confecții metalice, 
care să valorifice superior 
metalul produs in combi
nat cât și forța de muncă.

Ultimele două luni au 
adus o nouă speranță în 
sfera producției, per.oadă 
în care au fost promova

.’AWAV/AV^A'.'.V.V.WA’/AVAW.VA'A'.W.'A'.'

Simpozion de pedagogie 
curativă și socioterapie

(Urmare din oaq 1)

sistem dogmatic cunoștin
țele dobândite, ci se a- 
plică în practica de zi cu 
zi. fără de care munca 
lor ar fi grea și lipsită 
de satisfacții. Anterior 
deschiderii actuale, peda
gogii aveau dăruire etică, 
dar le lipsea fundamen
tul teoretic. Prin schim
barea de optică acum e 
posibil să se realizeze niște 
Idealuri. Pornindu-se de 
la premisa că nu există 

te la export peste 53 000 
tone de metal, cantitate 
ce reprezintă o creștere cu 
circa 40 la sută, față de 
perioada similară a anului 
trecut. Paralel cu aceasta 
s-a luat în discuție și re
ducerea costurilor de fa
bricație, întrucât acestea 
alături de calitate repre
zintă una dintre principa
lele cerințe ale competi
ției pe plan mondial, ale 
comerțului cu produse me
talurgice.

nimic irecuperabil, tre
buie descoperit în acești 
copii ceea ce mai e posi
bil și printr-o pedago
gie adecvată, mai ales 
prin activități practice, să 
fie ajutați să-și dezvolte 
forțele lăuntrice, să-și 
răcească -in sens în viață 
(chiar dacă nu știu so
coti, de pildă, să deprin
dă o anumită manuali- 
tate). Pentru acești copii 
și educatorii lor cel mai 
mic progres e un mare 
câștig.

'Urmare din oaf 11

| genialoid a 'ansat for-
J mula exactă a perioadei
Ipe "are o tot străbatem de 

atunci : „De la omul nou,

C TVR1 )

17,10 
germană; 
câinele (s); 
folcloric ; 
21.00 —

Robotizarea
Altfel zis. din lae în 
puț. Perorăm împotriva 
Occidentului democra
tic. civilizat, umanist, 
„înfierăm” instituțiile oc
cidentale care ne impun 
rigorile civilizației re
prezentată de ele. dar ne 
aținem la canalele co
lectoare ale aceluiași Oc
cident de unde preluăm

f TVR 2 )
7,00 TVM ; 8,30 Desene 

animate; 9.09 Muzica pen
tru toți ; 10,00 Ruby (film, 
SUA); 13,00 Berlin Ale- 
xanderplatz (r); 14,00 Rit
muri argentiniene; 14,30 
Desene animate; 15,30 
Conviețuiri ; 16,10 Top
Model (s); 17,05 Gimnas
tică artistică. Campione - 
tele Internaționale ale
României (d); 19,00 Con - 
cert de concerte ; 21»
Ultimul tren ; 22,30
bingo 2 (cs); 23,30
viata romilor.

Ro- 
Din

(PRO - TV) (ANTENA 1)

7.00 Ora 7, bună di- 

fără preget toată scursu
ra pe care și acela, ea 
crice organism viu. o 
produce. Neliniști spi
rituale? Erau posibile, 
poate, pe vremea lui 
Saint-Exupâry. Azi însă, 
la noi, e o utopie să 
aspiri a inculca neliniști 
spirituale unei societăți 
bântuită dc neliniști e-

11,15 Ford
12,55 Știri ; 

fantastică 
14,30 De- 
15,03 Tâ-

(s): 17,30
războinică 

Rătăciți 
19,00 Știi

mineațal; 9,00 Tânăr si 
neliniștit (r); 9,45 Sport
la minut ; 10,30 înrobită 
de iubire (r);
Boyard (cs); 1
13,00 Comedia 
(film, România}; 
sene animate;
năr și neliniștit 
Xena, prințesa
(s); 18,15 Rătăciți în
tranziție; 19,00 Știi și 
câștigi! (cs); 19,30 Știrile 
Pro TV ; 20,30 Dosarele 
X (s); 21,00 Carrie (film,
SUA); 23,05 La limita im
posibilului (s); 23,45 Sport 
la minut; 0,45 Arta de 
a trișa (film SUA}.

7,00 Știri. Revista presei ;
7.15 Văduva (r); 10,30 Vîa- 

minamente viscerale. Ia» ț 
smulgerea din declin nu | 
poate veni decât din J 
accesul la un trai decent, i 
conjugat cu o vastă și I 
sistematică luprare'r. de ! 
educație și culturalizare, * 
capabilă să contracareze J 
în cele din urmă „gla- | 
sul robotului propagan- « 
dei” și să-l readucă pe 
om în starea privile- J 
giată de a gândi și dis- : 
cerne ou propriul lui ' 
c.tp.

ța în trei (r); 11,10 Ilu
zii (r); 12,00 Curcanii Is);
13,00 Dincolo de realita
te (s); 14,20 Coșmarul
(film) ; 16,00 Lumină că
lăuzitoare (s); 17,10 Iluzii
(s); 19,00 Știri ; 19,30
Văduva (s); 20,30 Obser
vator; 21,30 Un cuplu de 
pomină (co., SUA); 0,30 
Diesel (film SF).

[DEVASAT+]

10,00 — 12,30 Reluări ; 
14,00 Videotext; 19,00 O- 
biectiv; 19,15 Documentar; 
20,00 Jurnal TVR; 21,00 

Momente; 22,00 Film ; 23,30 
Obiectiv.

I 
I
I
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GEORGETA BÂRLA

Stația de Ambulanța Hunedoara

WIWrtWftWWAWVAV>VMWA’.'.VAWAWJWAMftVAVAVAW>W.W.W.*.W1WA\WZAW^t

■In noul sediu al „Ambulanței" se asigură și u- 
nele servicii de urgență. Foto: PAVEL LAZA

Fostul sediu al „Ambulanței" arc o vechime de 
peste 30 de ani. Pe vechiul amplasament au rămas 
garajele pentru mașini.

Etapa intermediară în

In urmă cu șapte ani 
de zile, in incinta Spita
lului Municipal Hune
doara începea construc
ția unei stații de ambu. 
lanță, care să cuprindă 
toate dotările necesare. 
Însumând in final 758 
milioane de lei, prove-

niți din fondurile spita
lului hunedorean, noua 
stație de ambulanță (inau
gurată zilele trecute) cu
prinde in principal o sa
lă de tratamente, cameră 
de gardă, cabinet stoma
tologic, o sală pentru șo-

Cazurile mal puțin 
grave sunt rezolvate la 
nivelul serviciului de ur. 
gență de aici; pe lângă 
acestea, la numeroasele 
solicitări din teritoriu 
(Hunedoara, Călan, Te- 
Hue, Lunca Cernii, Vadul

Dobrii) sunt pregătiți 
să răspundă cinci me
dici, unsprezece cadre 
medii ți șaptesprezece 
șoferi, alături de perso
nalul tehnico-adminis- 
trativ.

^ DIVIZIA NAȚIONALA
WAWAWA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.P.I. j 
CARMETAPLAST S.A. DEVA i
convoacă :

adunarea generala extraordinara I
A ACȚIONARILOR

la data de 23. 04. 1997. ora 11, la sediul socie- | 
tbții din Deva, str. EmanoiI Gojdu, nr. 73, jud. * 
Hunedoara, pentru toți acționarii înregistrați I 
în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de J 
15. 01 1997. J

In cazul în care la prima convocare nu vor | 
ii îndeplinite prevederile legale, adunarea ge- ; 
nerală se va reprograma in același loc pe da- I 

Ja >r» tntit __ 3

I
Ib
I
Ib
I
b

I
b

I
b

| ta de W aprilie 1997. ora II.
Informații suplimentare se pot obține ia |

| sediul societății sau la telefon: 054/227107.
| interior 20 între orele 7—15. I

RENEL — FRE DEVA
cu sediul în Deva, str. G. Enescu, nr. 39 
Organizează :

I*
I
I«
I
i
•
i - —..................................—_________________________________.

! ce urmează a fi realizate șl informații supli- ■
■ locatare se pot obține la Serviciul Exploatare
® f ..1./»»!.^-™ T.’IJE» r%______ a—1_£— zvi» a

i
I
I
I
I
b

I
I
b

I
I♦
I
«

I
I*
Iw
I
I

deschisă, fără preselecție pentru lucrări de re- I 
paiațri curente la clădiri administrative și e- > 
nergetice.

Licitația va avea loe la sediul FRE Deva i 
» î« ztaa de 21. 04. 1997. ora 10. J

Tabelul nominal cu lucrările de reparații!

_______________ _____ jî
Întreținere FRE Deva, telefon 054/213685 sau »
054/215750, interior 100; 210. j.

I
I 
I

MANAGERUL
S.C. SAPRUC S.A.

cu sediul în Deva, Aleea Atelierelor, nr. 1 
Convoacă

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA » 
A ACȚIONARILOR

la data de 16 aprilie 1997, ora 14, Ia 
sediul societății.

tn caz de neîndeplinire a condițiilor ce
rule de Ordonanța nr. 5/1997, a doua Adu- 
dare generală se va convoca în același loc, pe 
dota de 30 aprilie 1997. ora 14,

Relații tel. 054/214591 (9103)

I
I
t

I*
I
I
I

S.C. APROTERRA S.A. SIMERIA 
Vinde din stoc, la prețurile vechi, nema- 

jorate, următoarele anvelope : 650—16; 900—20;
OM—20; 1100—20; 1200—20: 650—20; 750— | 

2«S 1400—38; 12,4—28; 9,5—36. Cantitățile sunt i 
li itate. |

Livrarea se face in ordinea prezentării cli- * 
enfilor.

Telefoane : 660424; 660966. (

*

■AW.V.VZMf.
■
I
I
I
I
I
I
■
I
I

Rezultatele etapei de miercuri. 9 aprilie; Spor-< 
tul Studențesc — F.C.’ Național 0—0. r-etroiui Fio- J 
iești — F.C. Chindia Targoviște i—i; Gloria Bis-' 
trița — Steaua i—i; Dinamo — Uiniv. Craiova Z—0;! 
F.C. Argeș — Foii, timișoara 1—u; Jiul Petroșani; 
—_-u2‘ Cluj 2—1; Farul C-ța — F.C.M. Bacău 4—0;> 

Oțeiui Galați!F.C. Brașov — Ceahlăul P N. 1—()•
— Rapid 1—1.

CLASAMEN 4
15 
11
13
11 
IU
10
■ u
IU 
IU

9
9
9
9
8
8
7
7
5

o
4
4
5
6
7
6
4
4
4
4
4
4
4
6
5
6
3
4

F.C. Naponal

49?1. F.C. Național
2. Steaua
3. Dinamo
4. Oțetul
5 F .C. Argeș
6. Ccahlăui 

„U“ Cluj 
F.C.M Bacău
Jiu)
Rapid 
Farul 
Sportul 
1 .c. chindia 
Petrolul 

15 Univ Craiova
Gloria Bistrița 
ț,C. Brașov 
Pol» Timișoara 
Etapa viitoare (12

Jiul. Poli. Timiș. — Dmaiuv, „ 
ge9; Univ. Craiova — Oțelul; F.C. 
tui Ceahlăul
F.C.M. Bacău

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
21 

aprilie) ;
Dinamo; „U

5
6
6
7
7 
b 

IU 
lu 
IU 
11 
11 
11 
11 
IU 
11 
11
14
15

47—26 
49—29 
40—15* 
37—JU 
33—26 
3»—.»b 
45— 13 
31—13 
Z.i—u8 
33—33
31— 37 
27—34
23—32
32— 32 
36—39
25—31 
31—47 
27—17

a»;
37- 
361 
14;

34 > 
34: 
31;
31. 
31! 
3i; 
30. 
2»; 
27; 
24;

»

iCluj —' F.C. Ar*«J
^.hînrl ia — v— ’ ■Chindia — Spor-

— Gl. Bistrița; Steaua — Petrolul ;
— F.C. Brașov. Rapid — Farul C-ța.

DOAR LA 2 PUNCTE DE
STEAUA

S.C. RETEZATUL S.A.
DEVA

ANUNȚA 
CONSILIUL MANAGERIAL 

AL SOCIETĂȚII COMERCIALE 
RETEZATUL S.A. DEVA 
prin managerul general

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR 
ce va avea loc la sediul societății din Deva, 

str. Depozitelor, nr. 11, județul Hunedoara, la 
data de 24 aprilie 1997, 
rea ordine de zi:

L
2.
3.
4.

ora 11, cu următoa-

societăți 
cenzori 
pe 1998 
de venituri

:

■;

DINAMO,

Aprobarea statutului 
Alegerea comisiei de 
Aprobarea bilanțului 
Aprobarea bugetului 
pe 1997 
Diverse.

Acționarii sunt rugați să participe 
generală direct sau prin reprezentanți

5.

și cheltuieli

la adunarea 
desemnați 

dintre acționari, pe baza unei p-ocuri speciale. For
mularele de procuri se pot obține dc la sediul so

cietății și se vor depune tot aici, până la data 
,21 aprilie 1997.

Condițiile de reprezentare sunt cele prevăzute 
*art 2(5) din Ordonanța de urgență nr. 5/1997. 
i In cazul în care la prima convocare nu vor 
îndeplinite prevederile legale, adunarea generală se 
reprogramează în același loc, pe data de 12 mai 1997, 
ora 11.

Informații suplimentare

de

de

I J• *

• ’• *
î;
I
• J 
i!
• J• |

»’
I;
• ’
!;

fi

• In etapa 
ră dc miercuri nu s-a în
registrai nici o victorie 
în deplasare • in schimb, 
4 formații au obținui le- 
zuhaie de egalitate • A 
fost una dintre etapelo 
sa race în goiuri. 17 • Sco
rul etapei l-a realizat 
Farul Constanța, 4—0 cu 
FCM Bacău.

Cu încă o victorie in fa
ța tinerei formații Ur - 
versiunea Cra-ova, Di
namo (locul 3) nu numai 
că s-a distantai la 5 punc
te de Oțetul Galați, dar 
a ajuns doar ta 2 puncte 
de Steaua: Cert este că 
Dinamo se mișcă mai bi
ne pe teren, că jocui e- 
chipei este ordonat, con- 
turându.se tactica preco
nizată de Țălnar. Surprin
zător, FC Național n-a 
reușit decât un egal in fa
ța Sportului Studențesc. E

intermedia- drept ca din mm. 14 „oan. , 
carii" au evoluat fără R. 1J 
Niculescu, eliminat de ar. 1; 
bilrui Ad. Stoica (dupa\1 
un „ga,oen“j, jucătorul a] !

i"

continuat protestele fapt«[ 
incriminat de Halagian ! • 
după meci. Victorii pre-j! 
rizi /zi T Ttt ■țioase ale Jiului cu „U*', 
Cluj (Movilă a înscris am-, ! 
bele goluri) și FC Broțonți 
in țața Ceahlăului. Echi.' | 
pa ex-nunedoreanului An-'1 
done, Petroiui, n-a putut’,' 
trece nici de FC Chindia. J 
întreaga formație a juca - 
m doru lelti, lipsită de’, 
vlagă. V in zile negre pen. !

. tru antrenor.^ Farul în ; > 
revenire de formăZ Așa sej 
pare. Miercuri, in repriza"• 
a li-a u sure asat pe FCM ;î 
Bacău cu 4—0, readucând^ 
bucurie șt speranțe in tri-ij 
bunele stadionului de la’> 
malul mărit.

i

I 
i
J *
J
I I 1 
i 
i *
* 
}

telefon 054/623630. ț

- ------------ t
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. wlCSH** S.A. HUNEDOARA [ 

convoacă ADUNAREA GENERALA A AC-\ 
ȚIONARILOR pentru data de 24.04.1997, oraț 
11, la AĂ CONSTRUCTORUL, din str, G. Ba- \ 
rițiu (sala de sport), pentru toți acționarii in-ț 
registrați in Registrul Român al Acționarilor, t 
la sfârșitul zilei de 24.03.1997. i

Acționarii pot participa personal sau prin / 
reprezentanți, pe bază de procură, în condi- ’ 
țiile Rgii. 1

Informații suplimentare la sediul societă- ț 
ții. Biroul Ăcționariat, telefon 713050/180, in- ț 
tre orele 7,30—16,00. (9141)

i 
țJ

MANAGERUL 
SOCIETĂȚII COMERCIALE 

AGROMEC S.A. HAȚEG
Convoacă adunarea generală extraordinară 

a acționarilor ia data de 16 aprilie 1997, ora 
10, la sediul societății, pentru toți acționarii 
Înregistrați in Registrul Acționarilor, la sfâr
șitul zilei de 31. III. 1997. A doua convocare 
în data de 30. 04. 1997, ora 10, in același \ 
loc, in cazul neintrunirii cvorumului ia prima 
adunare. t

Informații telefon 770523. (9317)

I*
I
I
a

I
I
I
I
I

INTERNAȚIONALELE DE 
GIMNASTICA ALE ROMÂNIEI

între 11—13 aprilie, la 
Ploiești se va desfășura 
cea de-a 40-a ediție a 
Campionatelor Internațio
nale de gimnastică ale 
României. Sunt inscrise 
să participe reprezentati
ve din 20 de țări. Româ
nia va fi reprezentată de : 
Simona Amânar, Claudia 
Presecan, Mirela Țugur- 
lan. Alexandra Dobrescu, 
Corina Ungureana șt Ni- 
coleta Onel. La masculin : 
Dan Burincă. Cristian Le-

ric. Florentin Pe»caru
I

ric. Florentin Pescaru Do- 1 
rin Pttcu. R. Orzață și i 
F. Popa. Se prevedea ca l 
la această ediție jubiliara î 
să aibă loc și retragerea J 
oficială din activitate a ț 
Laviniei Milosevic! care ' 
a anunțat insă că nu va ; 
putea sosi la timp din \ 
America. Gina Gogean și-a l 
anunțat și ea retragerea 1 
din activitatea de perfor- 5 
manță. ț

Conc ursul se va destă- t 
șura după noul Cod de ’ 
arbitraj. ț

i 
1

ION CRACIUNESCU, președinte 
LA UNIVERSITATEA CRAIOVA

Numire de senzație la 
conducerea puternicului 
club Universitatea Craio
va ! Cunoscutul arbitru 
Ion Crăciunescu este de 
la începutul acestei săp
tămâni președintele Uni
versității craiovene. Nu
meroșii suporteri din Bă
nie își pun. mari speranțe 
In redresarea echipei lor 
favorite, ajunsă acum pe 
un loc necunoscut până 
acum în clasamentul Di-

Rubrică realizată de SABIN CERBU

viziei Naționale, după l 
două înfrângeri consecu- J 
tive. Sigur schimbările,în • 
bine nu se pot face de I 
la o săptămână la alta, ' 
dar se speră că prmtr-o |• 

I
«

I
«

I

activitate bine organizată, 
cu profesionalism intr-un 
climat exigent, de disci
plină și dorință de per
formanță Univ. Craiova 
să redevină ceea ce a tost 
in urmă cu câțiva ani, 
„Campidana marii iubiri".

• mw.-Amu........ ....... ..... . .
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IL CUVÂNTUL LIBER 1
KnfihaooooooooooacxxsaaaaoaQQOOoooooQOQQOOOQoodSKȘ-

ÎN PIAȚA HUNEDOAREI

Consultanță pentru pionierii in afaceri
REP.: D-le Oniga, ce 

reprezintă centrul de con- 
-<ă pe care-1 condu

ceți și care este geneza 
lui ?

M.O.: Formarea acestui 
centru este strâns legată 
de unul dintre programe
le Phare ce au vizat com
baterea șomajului și re- 
orientarea forței de mun
că. Este vorba de progra- 

j mul P.A.E.M. Noi sun- 
’ tem una din materializă

rile măsurilor active ale 
;acestuj program, care a 
mai cuprins „Job Club"-ul 
și medierea muncii. Pen- 

<. tru acest program, deru
lat în toată țara. Uniunea 
Europeană a alocat zonei 
Hunedoara o sumă echiva- 
tând cu 50 000 ECU. Ideea 
era ca prin acest centru 
să susținem prin consi
liere și mici credite ne
rambursabile ideile de a- 
faceri ale celor care, ră
mânând fără serviciu, au 
capacitatea și decid să 
pornească propria aface
re. Astfel, anul trecut în 
perioada mai—iunie am 
finanțat un concurs de 
idei în afaceri, bineînțe
les, din fonduri Phare. 
Creditele nerambursabile 
.•TCordstB n-au fost foarte 

; marj,1 cea. 1000 ECU (3 
! milioane de lei), dar ele 

s-au constituit ca un mic 
; stimulant pentru între- 
i prinzători.

REP.: S-au evidențiat 

întreprinzători prin idei 
mai deosebite ?

M.O. : Un inginer, șo
mer la acea dată, a pus 
bazele unui atelier de 
tâmplărie undș se produc 
piese de mic mobilier, 
scaune, cuiere etc. în pre
zent. afacerea merge sa
tisfăcător, asigurându-i în
treprinzătorului autonomia 
financiară. O altă idee, 

Dialog cu dl ing. MIRCEA ONIGA, 
conducătorul Centrului de Consultanță 

în afaceri Hunedoara

îndrăzneață, s-a consti
tuit în înființarea unei 
spălătorii operative care 
asigură preluarea și pre
darea hainelor la locuința 
beneficiarilor. Din păca
te, deși afacerea se vădea 
prosperă, cheltuielile pe 
care chiria spațiului de 
funcționare _ le-a generat 
a dus la declinul acestei 
afaceri.

REP.: în prezent mai 
susțineți prin credit mi
cii întreprinzători începă
tori ?

M.O.: Nu. Odată cu con
sumarea fondurilor Uniu
nii Europene s-a înche
iat această valență a ac
tivității noastre..

REP.: Care sunt atunci 
formele prin care sprjji- 

niți inițiativele micilor în
treprinzători în prezent?

M.O.: După consumarea 
fondurilor Phare am tre
cut la funcționarea în re
gim de autofinanțare. 
Sprijinul nostru pentru 
micile afaceri constă în 
întocmirea de studii de 
fezabilitate, planuri de a- 
faceri, precum și oferirea 
oricăror informații ca

re ar putea concura la 
dezvoltarea unei afaceri 
sau alta.

REP.: Sunteți, prin
prestațiile oferite, un fel 
de „concurent" al G.C.I.?

M.O. : Nu ne propunem 
așa ceva. în primul rând 
gradul de mercantilism al 
prestațiilor noastre este 
foarte scăzut. Multe din 
aceste prestații le facem 
gratuit. Ideea este de a 
putea oferi un maximum 
de sprijin fiecărui embrion 
de afacere care se ivește, 
considerând că o supra- 
taxare a serviciilor pe ca
re le oferim ar putea su
gruma firavul elan al lan
sării. De aceea, majori
tatea taxelor practicate de 
noi sunt, după cum se 

zice, la prețuri cumsecade.
REP.: Intenționați să

vă angrenați în recent 
demaratele programe Pha
re, FIDEL și CERT?

M.O.: Intenționăm să 
participăm la licitația ca
re se va organiza, propu- 
nându-ne spre promova
re câteva proiecte. Ne-am 
gândit în primul rând la 
un incubator de afaceri. 
Acest gen de proiect, a- 
xat pe dezvoltarea unor 
servicii, ar fi binevenit 
într-un mediu monoin- 
dustrial cum este Hune
doara. Practic, ce înseam
nă un incubator de afa
ceri ? De exemplu, pri
măria dispune de anu
mite spații care, pentru 
o sumă modică, se închi
riază mai multor mici în
treprinzători care sunt be
neficiarii programului FI
DEL. Din fondurile aces
tui program spațiile ofe
rite sunt dotate cu toate 
facilitățile de așa manie
ră încât să vină in întâm
pinarea dezvoltării aface
rilor. Aceste facilități 
merg de la asigurarea u- 
nor surse de energie de 
înaltă putere până la uti
laje ușoare și tehnică de 
calcul. De îndată ce afa
cerile vor merge spre pro
pria autonomie, alte și 
alte afaceri vor traversa 
zona „călduță" a incuba
torului.

Agricultură, 
scumpete, 

vid legislativ...
în lipsa administrato

rului și a secundului a- 
ccstuia, plecați cu proble
me de serviciu, am avut 
ca interlocutoare în docu
mentarea făcută în piața 
agro-alimentară din Hu
nedoara un grup de sala
riate ale administrației a- 
cestei piețe, care au rezis
tat cu stoicism tentației 
de a-și vedea numele în 
ziar. „Nu vrem să ne dați 
la ziar", mi-au spus ele, 
și, gentlemen fiind, le-am 
îndeplinit această rugă, 
minte.

Subiectele abordate au 
avut ca rezultat contura
rea unui tablou care oglin
dește realist pulsul agri
culturii românești, așa cum 
se reflectă ea din per
spectiva ultimei sale ve
rigi: comercializarea la 
piață.

Fiind o piață bună, dis
punând de hală închisă și 
încălzită, țăranii vin la 
Hunedoara din toate col
țurile țării. Interlocutoare
le au fost de acord că pre
țurile la care s-ă ajuns nu 
sunt deloc mici, dar în a- 
celași timp, din constată
rile lor a reieșit că după 
vinderea mărfii țăranilor 
nu le mai rămân foarte 
mulți bani. „Cheltuielile 
cu piața, cu hotelul, cu 
hrana sunt așa de ridica

te încât după achitarea *- 
cestora bugetele țăranilo» 
se subțiază simțitor, mai 
ales dacă sunt nevoiți să 
stea la Hunedoara' o peri
oadă mai lungă ca să-și 
vândă marfa" — a precl- 
zat una din interlocutoare^

Ea necazurile țăranilo» 
se mai adaugă și nemul
țumirile salariatelor pie
ței care, fiind plătite in 
regim bugetar, au gustai 
din plin din austeritatea 
oferită de buget. De ase
menea, a fost invocată sta. 
rea de incertitudine gene
rata de lipsa unei legisla
ții în domeniul adminis. 
trării piețelor Totuși, la 
piața din Hunedoara sa 
lucrează. în prezent se pu
ne un mozaic nou în halfi, 
acoperișul s-a reparat de 
curând, iar în spatele hu
lei a fost acoperită o por
țiune de mese.

Deși există o viziune 
clară asupra stării șl 
vârstei țărănimii roma ■ 
nești, interlocutoarele mt 
au spus că mai muU de 
jumătate din cei «are 
vând în piață sunt oameni 
tineri, care după mâinile 
lor muncite nu pot fi alt
ceva decât lucrători ai pă. 
mântului. Să fie acesta 
semnalul unei' noi- genera
ții de agricultori?

PUPA MULȚI ANI DE AȘTEPTARE, 

DEVINE REALITATE

Restaurarea 
completă a Castelului 

Corvineștilor
Pe lista priorităților pri

vitoare Ia restaurarea și 
conservarea monumente
lor istorice (care în acest 
an se pare că beneficiază 
de o implicare mai serioa
să a Ministerului Cultu
rii), Castelul Corvinești
lor din Hunedoara se află 
pe unul din primele locuri, 
în urma unei recente șe
dințe a Biroului Direcției 
Naționale a Monumentelor, 
pentru efectuarea lucră
rilor menționate s-a apro
bat o sumă considerabilă, 
chiar peste așteptări (3,3 
miliarde lei), aprecia dna 
Elena Bugnariu, directoa
rea Castelului Corvinești
lor.

După ?e, in cursul anu
lui trecut s-a finalizat re
novarea acoperișului și a 
podului de acces, restau
rarea și dotarea clădirilor 
anexe, urmează renova
rea completă (interioară 
și exterioară) a Castelu
lui. Având la bază un stu
diu de prefezabilitate în
tocmit anul trecut de ace
eași Direcție a Monumen
telor, în prezent se lucrea
ză la proiectul pentru a- 
ripa de nord a castelului

(considerată cea mai dete
riorată la ora actuală), lu
crările continuând apoi la 
celelalte nivele. Așa încât,» 
la terminarea acestora — 
menționa interlocutoarea 
noastră — fiecare încăpe
re să aibă o anumită func
ționalitate (sală de confe
rințe, de concerte laice șl 
religioase, muzeu, sală pen
tru spectacole de sunet șl 
lumină, pentru expoziții 
temporare ș.a.).

Poate până atunci vor 
reveni și se vor perinda 
mai mulți vizitatori pe la 
castel; fiindcă, în ultimii 
ani, au fost tot mai puțini 
cei care au trecut poarta 
castelului — constata, nu 
fără o oarecare mâhnire, 
dna Elena Bugnariu.

Printre manifestările de 
tradiție organizate de Cas
telul Corvineștilor se află 
și simpozionul ce va avea 
loc cu prilejul împlinirii 
a 120 de ani de la procla
marea independenței Ro
mâniei (la 9 mai), intitu
lat „Hunedoara — file de 
istorie", la care vor par
ticipa specialiști și din 
alte centre ale țării.
TȚT

Pagină realizată de:
ADRIAN SALAGEAN și GEORGETA B1RLA

Ea Spitalul Municipal Hunedoara, calitatea actu
lui medical și profesional ismul celor care lucrează 
aici au asigurat, de-a lungul vremii, renumele aces
tei instituții. Foto: ANTON SOCACI
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PREȚURI
In urma unui raid' printre tarabele pieței agro- 

, alimentare din Hunedoara, am notat unele prețuri 
ale principalelor produse comercializate. Cartofi — 
900 lei/kg: ceapă uscată — 4500 lei/kg; ceapă verde
— 1000 lei/legătura: ridichi de lună — 1000 lei/legă. 
tura; pătrunjel — 500 lei/legătură; mărar — 1000 
lei/legătură; fasole uscată — 5000 lei/kg: făină albă
— 3000 lei/kg; lapte — 2500 lei/1; smântână — 12 000 
lei/kg; telemea oaie — 15000 lei/kg: brânză dulce fie 
vacă — 7000 lei/kg, ouă •— 450 lei/bucată; morcov) — 
4500—5000 lei/kg: miere — 11000 lei/kg. Florile M 
vindeau cu 2000 de lei firul, garoafele, în timp Ce 
pentru achiziționarea unei orhidee, cumpărătorul tre
buia să scoată din buzunar o sumă de zece ori mai

. mare, adică 20 000 lei.

■
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1 cosiNze™
TINERI POEȚI JUDEȚENI

Nu e lesne să fii poet...
Aflat la un moment al 

îndoielilor specifice acestui 
anotimp duplicitar, mă în
treb; oare cu ce ochi și cu 
ce minte își va vedea Ioan 
Achim peste ani acest prim 
produs/volum al creației 
sale lirice? Deocamdată 
constat crezul său poetic 
redat' textual și grafic du
pă canoanele versului alb... 
Cât de f idei' se întâmplă 
transpunerea grafică a t-

mă deșiră/ fiece puls îmi 
trece ființa/ prin aceleași 
degete ce cândva m-au 
tors/ credeam ireversibil./ 
mă-ntorc chiar mai depar. 
te/ de caierul de zahăr/ 
împuținat de gurile flămân
de ale copiilor/ devin miel 
alb/ sărutat de-o turistă 
curvă/ netăiat de paști/ și 
intrat în grația ciobanului/ 
pornesc în căutare de duș. 
mani/ la vederea mea lu-

IOAN ACHIM : DUPA-AMIAZA DE FLUTURI, 
Editura „EMIA", Deva, 1997.

pj

Tărășenie cu I
Să clarificăm: „NINIVE 

este unul dintre cele mai 
vechi orașe ale Asiriei, ul
tima capitală a Imperiului 
Asirian (...). Săpăturile arhe. 
ologice (...) au dezvelit im
presionante vestigii ale pa
latelor lui Sennaherib și 
Așurbanibal. precum și bi
blioteca de 20 000 de tăbli
țe de lut a celui din urmă" 
(Horia G. Matei: Mic dic
ționar al lumii antice,

CONVOCARE
Managerul S.C. „Polidava" S.A., cu sediul 

in Deva, str. 22 Decembrie, numărul 257, con
voacă Adunarea generală a acționarilor, la 16 
aprilie 1997, ora 14,00, la Casa de cultură Deva 
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor la 31 martie 1997. In cazul în 
care adunarea nu este statutară, a doua con
vocare are loc in 30 aprilie, la aceeași oră, 
în același loc. Informații suplimentare la tel. 
054/221159, între orele 7—15.

I

I
I

și cât un pic/ Fi-va până 
la nimic"// (Când mirific 
o grădină, p. 0). Șl pătrun
dem ferm în atmosfera nl- 
niviană bucurându-ne că la 
ei era mai mare harababu
ră decât la noi (în prezent), 
îndemnați de poet: „PRI
VEȘTE IERI CUM CEI 
ANTICI/ Aveau de scuturi 
însă nici/ De milă nu pen
tru femei" (...) (p. 10). Ga 
atare, suntem de acord cu

S.C. CHIMICA S.A. ORĂSTIE
str. Codrului, nr. 24

Anunță intenția de autorizare privind pro
tecția mediului pentru Magazinul situat în 
str. Eroilor, nr. 17, Orăștie. Eventualele re- 
clamații se depun la APM Deva, str. A. Vlai- 
cu, nr. 25, în termen de 15 zile.

c’’

MARIUS PETRUȚA : NINIVE,
Editura „CĂLĂUZĂ", col. „Lucian Blaga",

deii-țext, câtă adâncime și 
câtă poezie-poezie există in 
context, rămâne un înce
put de discuție. Pentru că 
Ioan .Achim, atunci când 
este poetul care se. dorește, 
oscilează între o idee de 
suprarealism timpuriu, ra
reori optzecist, și un sen- 
timentalism cocoțat pe me. 
terezele riscante ale unui 
tradiționalism bântuit doar 
din când în când de „res
pirări" nichit-stănesciene. 
Această echilibristică de- 

1 vine obositoare, însă poe. 
tui; satisfăcut, acuză: „mu
za hii-e plecată în conce
diu*- ' (Inspirație, p. 32). 
Desigur, nu e tocmai lesne 
să ■ fii 'poet, lucru pe care 
‘Ioan Achim îl ignoră, u. 
neori demn, alteori naiv 
■în cumplita sa luptă cu 
modelarea întru creație a 
conglomeratului ideatic nă
vălind spre toi sub această 
formă: „adânc plantată in

: w

suflet/ mâna aceea din nou 
pii fug în munți/ am im
presia că știu mai mult/ ca 
mine" / (amintire, p. 56/. 
Dar, ar fi nedrept să nu 
recunoaștem că există poe
zii în care fiorul artistic 
transpare în versuri aproa. 
pe memorabile: „în ziua 
despărțirii / tristețea/ îmi 
arată drumul spre casă/ in 
atâtea feluri/ de parcă m-ar 
iubi"// (în ziua despărțirii, 
p. 45). Frumos moment de 
poezie autentică! Și mai 
sunt — dar nu foarte mul
te, ceea ce ar cam apela 
la circumspecția autorului. 
Revenind la lungul citat 
penultim: el este preambu- 
lul.argument al unei ușoa
re exclamații: cât de greu 
e să fii poet, doar Dum
nezeu și loan Achim știe, 
cred. In schimb, noi, citi
torii,... citim.

DUMITRU IIURUBA

Ed. Albatros, 1B86, p. 193). 
Aceasta e istoria, iar aceas- 
ta-j poezia lui Marius Pe- 
truța: „NINIVE/ se poate 
scrie/ și pe-o hârtie/ se 
poate chiar/ scălămbâia/ 
cruzimea lumii/ reprezen
tată prin/ ștergere și ru
pere/ mototolire/ aruncare 
la gunoi/ restaurare/ când 
și VIAȚA/ în sine-i, alt
ceva,/ ACUM"// (NINIVE, 
p. 62). In versurile citate 
se află extremitatea unei 
nervuri a tragismului din 
moto-ul (?) plachetei: „ori
unde întorci capul, vezi nu
mai leșuri... NINIVE este 
nimicit. Oare cine îl va 
plânge? Autor din antichi
tate* (NINIVE, p. 6). De
ja înfiorați, citim prima 
poezie: „Sărat cum e sarea/ 
Zărit ca zarea/ Cer ca ce
rul/ Mister, ci misterul/ 
Umplea eterul" (Ud ca ma
rea, p. 7), reținem ultime
le versuri și, bulversați de

drama orașului, „întrebăm 
autorul care ne divulgă: 
„PE MĂSURĂ CE RA- 
DEAM/ Venea plânsul șl 
strigam"/ (p. 13). Ge să 
spui altceva față în față 
fiind cu un câmp plin de 
leșuri? Ne mai revenim, 
împreună cu el când, la 
pagina 27, reflectează: „A- 
poi, chiar la acest capăt de 
LUME/ Tâmpit și cum o 
sorcovă* (In mine se lasă 
duioșia, dragă), după care 
descoperă stupefiat: „O 
stâncă sta pe țărm, căta/ 
Spre-a mării valuri medi
ta,/ Privind așa în depăr
tare/ Deodată mării-i spu
se: — Mare,"// (Stânca
stâncilor, p. 37). Ne aflăm 
deja în lumea basmelor 
unde elementele - naturii 
discută nonșalant între 
ele.

DUMITRU IIURUBA

I*
I

ROȘU derivă din cu
vântul latinesc roseus șl 
este un adjectiv care de
semna culoarea purpurei. 
'Este o culoare cu multe 
semnificații, simbolizând 
iubirea, viața, focul, cu
rajul, puterea. Roșii erau 
stindardele romane, roșii 
erau drapelele cu care se 
acopereau corpurile celor 
căzuți pe câmpul de lup
tă, roșii erau hlamidele 
martirilor credinței, ro
șie este îmbrăcămintea 

'• ' cardinalilor în memoria 
, | sângelui celui care a fost 

. > crucificat pentru izbăvi- 
| rea păcatelor noastre, ro- 
, șii erau steagurile revo- 
| luționarilor francezi și â-

Povestea
I 
I 
I*
I
I

crucificat pentru izbăvi-

șii erau steagurile revo-

*

le 
la 
republicane, de la cel al 
lui Garibaldi la cele co
muniste.

Roșu sugerează stări 
sufletești intense, emoții 
puternice. Trăirea unor 
astfel de momente este 
însoțită de un aflux de. 
sânge care dă feței cu
loarea roșie a sângelui, 
sau a flăcării, sau, de 
ce nu, a racului. Roșu 
vom vedea înaintea ochi
lor când vom vedea pre
țurile pătlăgelelor roșii 
despre care vom spune

tuturor revoluțiilor, de 
cele liberale la cele

cuvintelor
că sunt verzi și acre, dar 
să fim optimiști și să spe
răm și la momente când 
vom vedea viața în roz 
(privind, de exemplu, o 
roșie daneză sau o roșie 
de stepă păscând sau cel 
mai norocoși privind un 
careu de inimi roșii ce 
le aduce râvnitul milion, 
în timp ce ceilalți se ui
tă, dar nu câștigă).

NOSTALGIE. Preluat 
din limba franceză în ro
mână, cuvântul nostalgie 
este un sinonim neologic 
și imperfect al dorului 
românesc. Cuvântul In

■V # 4MMV » »

discuție este de origine 
greacă, fiind, de fapt, un 
cuvânt compus din nos- 
tos „întoarcere" și algia 
„durere". Nostalgia în
seamnă, deci, „durerea în. 
toarcerii", este „un sen
timent de tristețe, de me
lancolie, provocat de do
rința de a revedea un loo 
iubit, o persoană apro
piată sau de a retrăi un 
episod din trecut". Nos
talgic este, în general, cel 
ce suferă de acest „rău", 
chiar dacă astăzi terme
nul se referă la cei ce 
deplâng un regim politic 
trecut. Orieum, nostalgici 
sunt și vor mai fi.

MARIANA ISTRATB
* » —» • — * •
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O carte ce n-a putut ră

sări în orizontul nostru 
cultural mai bine de jumă
tate de veac este cea închi
nată unuia dintre cei mai 
tie seamă poeți ardeleni ai 
veacului nostru — Aron 
Cotruș, care, alături de 
colegul și prietenul său Lu
cian Blaga, a contribuit 
substanțial la revigorarea 
și afirmarea liricii româ
nești în cântecul polifonic 
al poeziei universale.

In conținutul detaliat al 
primei mar- secvențe a căr
ții. intitulată „Odiseea u- 
nei vieți", printr-o vastă și 
conștiincioasă informație, 
autorul înfățișează cititori
lor avatarurile vieții tu
multuoase ale lui Aron Co
truș, cel de.al doilea copil, 
din cei nouă, cu câți fuse
se binecuvântată familia 
preotului Cotruș din loca
litatea Hașag, situată în 
fostul județ Târnava-Mare

O carte ce ne lipsea
(azi județul Sibiu). Astfel, . 
sunt făcute pentru prima 
dată cunoscute: amănunte, 
documente și informații în 
legătură cu: copilăria, șco
laritatea, debutul poetic, 
prietenia cu Blaga, partici
parea la primul război 
mondial, activitatea cultu
rală de la Arad, activitatea 
din Timișoara și legături
le cu revista „Banatul" și, 
în sfârșit, perioada misiu
nilor diplomatice în Italia, 
Polonia și Spania — țară 
pe pământul căreia a trăit 

. 17 ani și în care a fost fl
ies mejnbru corespondent 
al Academiei Regale Spa
niole, în timp ce în Româ
nia era necunoscut sau de
clarat dușman al poporu
lui. Ultimul aC! a) existen
ței sale s-a consumat pe

• •••••• •••• • • • • 
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pământul Americii, unde a 
avut loc și trecerea în e- 
fernitate a marelui pribeag, 
la 1 noiembrie 1961.

In cea de-a doua secven
ță, intitulată „Considerații 
critice asupra operei poe
tice", deosebit de impor
tantă pentru pertinența cu 
care Alexandru Ruja ne in
troduce în universul poe
ziei cotrușiene, facem trep- 
tat-treptat cunoștință cu 
atmosfera debutului edito
rial realizat prin volumul 
„Poezii", publicat la Orăș
tie, în Tipografia Noua, I, 
Moța, 1911 și cu celelalte 
volume de început, în ca
re apar ecouri ale nostal
giei rurale, alături de a- 
numite influențe ale lec
turilor începând cu A-

lecsandri și Eminescu, și 
•-ontinuând eu Șt. O. Iosif, 
Topârceanu, Minulescu, Ar- 
ghezi, Blaga ș.a.

Creația sa poeticăCreația sa poetică s-a 
deschis însă tot mai mult 
spre viziuni noi, largi, eu
ropene, spre misterele vie
ții și ale morții, spre trăiri 
viforoase, absolute, spre 
eroi zbuciumați, spre o ex
primare șocantă, grandiloc
ventă, abruptă, violentă, 
torențială, circumscriindu-1 
tot mai mult în zona ex
presionismului epocii sale 
de maturitate.

Fără îndoială, axa de re
zistență a creației sale ră
mâne poezia cu caracter 
social și național, încunu
nată de scânteietoarele poe
me lirice închinate lui Ho
rea, pe care l-a înveșmân
tat într-o fascinantă aură 
de mit.
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MANAGERUL 
SOCIETĂȚII COMERCIALE 

ATELIERELE CENTRALE S.A. 
CRIȘCIOR 

CONVOACĂ 
ADUNAREA GENERALA 

EXTRAORDINARA 
A ACȚIONARILOR 

data de 29. 04. 1997, la ora 14, în 
Clubului Minier din Crișcior (Gurabarza\ pen
tru toți acționarii înregistrați in Registrul Ac-B 
ționarilor Ia sfârșitul zilei de 24. 04. 1997. □

în caz de neindeplinire a condițiilor cerutei 
de prevederile art. 74, alin. 2, din Legea 31/1 
1990, și a prevederilor Ordonanței de urgență! 
nr. 5, art. 4, alin. 2, din 1. 03. 1997, Aduna-1 
rea generală a acționarilor se convoacă pentru B 
ziua de 14. 05. 1997, in același loc, la aceeași! 
oră și cu aceeași ordine de zi. r

Informații suplimentare la Societatea Cq- ■ 
mercială „Atelierele Centrale" S.A. Crișcior,I 
telefon 651408, int. 145, între orele 7-14,45. I

%

la sala

MANAGERUL S.C. PARlNGUL S.A.
PETROȘANI 
CONVOACĂ 

ADUNAREA GENERALA 
A ACȚIONARILOR 

la data de 16. 04. 1997, ora 12, 
societății din hotel „Petroșani", 
care adunarea 
întrunire va fi in data 
același loc și la aceeași oră.

Relații suplimentare Ia sediul societății sau 
tel. 054/542801. (4455)

la sediul 
„rrciruaciiii . In cazul în 

nu este statutară, următoarea 
de 30. 04. 1997, în

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
ILIA 

Organizează 
LICITAȚIE PUBLICA

In vederea închirierii spațiilor preluate de 
fostul A.E.I. Ilia — Bacea și de la fostulla

C.A.P. Sârbi.
In ziua de 30 aprilie 1997, ora 10, la se

diul Consiliului local al comunei Ilia și în 
fiecare miercuri până la epuizarea obiective
lor.

Informații suplimentare se pot obține în
cepând cu data de 12 aprilie 1997, zilnic în
tre orele 9-13, la Consiliul local Ilia.

'hr
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Producător dexSisteme de Ferestre și Uși 
fliaprofile de. PVC echipate cu geamVtermopanț 
gșrnitun de etanșare și inserție metalică

♦ caută1 distribuitori fin ie specializate, cu capacității 
fleie5iBunereyprQmQvare.și'rnpnțaj;

-V.

Prof. DUMITRU SUSAN

• VINERI, 11 APRILIE 1997
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LUNI. 14 APRILIE
T V R 1

I 6.00 România, ora 6 fix!; 8,20 Alaska 
Kid (8)- 9,15 Confluente; 10,00 Știri; 13,00 

ITVK Timișoara; 14,00 Știri; *4,10 TVR 
Cluj-N.; 14,50 TVR Iași; 15,35 D.a; 16)00 
Știri; 16,05 Conviețuiri; 16,35 Em. in Ib.

* piagniarâ; 18,30 Salvați de clopoțel (s); 
' l«"‘0 Căsuța cu povești; 19,05 în fața dvs!;

19. Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal; 21,00 
Mircea Ciobanu și magia albă a imaginii 
(do. TV1.); 23,00 Jurnal; 23,20 Un cântec, 
un zâmbet, o glumă...; 23,25 Oglinzi pa
ralele; 0.05 TVR Club.

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

Drumul spre Avonlea (r); 14,25 Arhive 
romanești; 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; 
19,00 Timpul Europei; 19,30 Măseaua de 
■linte; 20,00 Mozaic-sateiit; 21,00 7 zile 

|-S— 7 arte; 21,05 Cu cărțile Pe față; 22,05 
;:țTVM Mesager; 22,40 Petrece noaptea cu 

•iirieY'(f. SUA 1991, p.I); 23,40 Sport.

ANTENA 1
7JJ0 Știri/Rev. presei; 7,15 Sfântul (r);

10,20 Viața in trei (s); 11,00 Știri; 12,00 
, Curcanii (s); 13,00 Dincolo de realitate 
' (s,; 13,30 D.a; 14,00 Șuri; 14,20 Prietenie 
I c. umerată (f/r); 16,00 Lumină călăuzitoa

re i-E 11,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 19,30 
•'auuva (s); 20,30 Observator; 21,15 D.n 
lumea atacerilor; 21,30 Omul cu o mie 

1 de tețe (S); 22,30 A treia planetă de la
Soare (s); 23,00 Milionarii de la...; 0,30 
Kassandra (s).

I P- R O TV
| 7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ-
I har și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut;

10^)0 eumea filmului (r); 10,30 înrobită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență 
(k); lz,ou 5110 de Națiuni (do); 12,55 Știri; 
13,00 a rocesul etapei (O; 14,30 D.a; 15,00 

> Veruicl: crimă! (s); 16,oO Tânăr și neli-
i Biș.H (s); 16,45 înrobită de iubire (s); 17,30 
Zona crepusculară (s.SF); 18,00 Am in.al- 
■it și romani fericiți; 18,30 Știri; 18,35

[ C,ne es.c șeiul? (s); 19,00 Știi și câștigi!
(cs,, 13,.,O Ș.iri; 20,00 Compania a 7-a a 
fost reușită (f. Fr. *75); 21,50 Știri; 22,00 

. Fam. uunuy (s): 22,30 Viața ca în filme
(s); 23,00 Știri; 23,15 Deșteaptă-te române!; 
8,25 Sport la minut; 0,40 Prima pagină.

I.
MARȚI, 15 APRILIE

ii T V R 1
6,00 România: ora 6 fix!; 8,20 Alaska 

Ki.. ‘%J); 9,15 Santa Barbara (r); 10,00 Ș.iri; 
|G, ^.moi străine: franceză, engleză; 
11, -.turul cu două capete (f/r); 12,40 
Re.- ... tina Turner; 13,05 D.a; 13,30 Tra- 
dița; 14,00 Știri; 14,10 Muzica pt. toți; 
15,„0 i v R Iași; *15,35 D.a; 16,00 Tribuna 

| partidelor parlamentare; 17,00 Știri; 17,10 
KaUs și câinele (s); 17,35 Pro Patria; 18,30 

i VransxoCa.or; 19,00 Căsuța cu povești; 19,05 
Inierpreți ai cân.ecului popular; 19.25 
Medicina pt. toți; 19,50 La zi in agricul- 
tu.u; 13,55 Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal; 
21,0u Baj watch (s); 21,55 ‘Universul cu- 
■oaș.erii; 22,30 Bank-note (mag.); 23,00 
Jurnal; 23,20 Tradiție și modernitate; 0,00 
Scena; 0,30 întâlnirea de la miezul nopții.

T V R 2
7,00 1VM Telematinal; 8,30 D.a; 9,00 

M..<ca Ciouanu și Magia aluă a imagi- 
I mi 10,50 Caleiuoscop-satelit; 12,00

Mag. sportiv; 13,05 Baywatch (r); 14,00 în 
fa|- u.s (<); 14,50 -D.a; 15,20 Limbi străi- 

(.); lu,20 Top Model (s); 17,15 Zodia 
I Baiau.ei; li,40 Andrea Celeste (s); 18,30 
1 Ciuo _oz0; 19,00 Opțiuni; 19,40 Meridia

nele dansului; 20,05 Pu.erea, pasiunea (sj; 
20,..J io,.ui galeriilor; 21,05 Ce-i de fă
cu.?; z2,05 TVM Mesager; 22,35 Petrece 
noa,.ea cu mine! (f, p.II); 23,25 Părinți 
teribili (f. Fr. 1948).

ANTENA 1
74)0 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r);

10.20 V iața în trei (s): 11,00 Știri; 11,lo 
Iluzii (i); 12,00 Curcanii (s); 13,00 Din- 
coio de realitate (s); 13,30 D.a; 14,00 Știri;
14.20 Omul cu o mie de fețe (r); 15,10 A 
treia planetă de la Soare (r); 16,00 Lu-

’ mină călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 
, Iluzii <s); 18,00 D.a; 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 Spark* (s); 23,00 Milio
narii de ii...; 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 șeiul? (r); 10,30 înrobită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență 
(s); 12,00 Aventurile lui Brisco County 
Is); 12,55 Știri; 13,00 Deșteaptă-te româ
nei (r); 14,30 D.a; 15,00 Verdict: crimă! (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 înro
bită de iubire (s); 17,30 Peștera monstru
lui 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);
21,50 Știri; 22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,15 
Actorul și sălbaticii (dramă Rom. 1974).

MIERCURI, 16 APRILIE

T V R 1
6,00 România: ora 6 fix!; 8,20 Alaska 

Kid (s); 9,15 Santa Barbara (r); 10,00 Știri; 
10,05 Videolexicon; 11,05 Melodii de ne
uitat; 11,40 Orizonturi Culturale; 12,00 
Știri- 12,05 Andrea Celeste (r); 12,55 D.a; 
13,25* Scena (r); 13,55 Fotbal. Optimile Cu
pei României: Dinamo — Oțelul Galați 
(d); 15,50 Un arhipelag al Nordului: Da
nemarca (do); 16,00 De la o zi la alta 
(mag.); 16,35 D.a: 17,00 Știri; 17,10 Gesturi 
mici pentru oameni mari; 17,40 Mag. tu
ristic: Koblenz; 18,30 Muz. ușoară româ
nească; 19,00 Căsuța cu povești; 19,05 Re
flector; 19,30 California visează (s); 19,55 
Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal; 21,00 Trei 
Culori: Roșu (f. Fr^Elveția/Polonia *94);
22,45 O șansă a muzicii; 23,00 Jurnal;
23.20 Un cântec, un zâmbet, o glumă...; 
0,20 Personalități în Top; 0,40 Șlagăre.

T V R 2
7,00 TVM 8,30 D.a; 9,00 Ora de muz.; 

10,00 Lumină din lumină (r); 11,00 Lu
mea, altfel decât o știm (do); 12,50 Punct 
de întâlnire; 13,10 Savannah (r); 14,00
Transfocator (r); 14,30 America sălbatică
(r) ; 15,00 D.a; 15,30 De lingua latina; 16,00 
Ritmuri muz.; 16,20 Top Mode) (s); 1745 
Tribuna partidelor parlamentare; 17,40 
Andrea Celeste (s); 18,30 Em. în 1b. ma
ghiară; 20,00 Arte vizuale; 20,30 Ziua de 
mâine; 21,00 7 zile — 7 arte; 21,05 Credo; 
22,05 TVM Mesager; 22,30 Petrece noap
tea cu mine! (f, p.III); 23,30 Festiva] rock.

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); 13,30 D.a; 14,00 Știri;
14.20 Nash Bridges (r); 15,10 Sparks (r); 
16,00 Lumină călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 
17,10 Iluzii (s); 18,30 Totul despre Guvern;
19.30 Văduva (s); 20,30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 Tributul pă
cii (f. ist. SUA 1990); 23,10 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 Spita'lul de urgență
(s) ; 12,00 Accapulco Heat (s); 12,55 Știri; 
13,00 Biloxi Blues (f. biogr. SUA *88); 
14,35 D.a; 15,00 Verdict: crimăl (s): 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de 
iubire (s); 17,30 Robocop (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 Search for Grace (dramă SUA 
*94); 21,50 Știri; 22,00 Fam. Bundy (s);
22.30 Viața ca în filme (s); 23,00 Știri;
23.15 Față-n față cu llie Șerbănescu; 0,30 
Sport la minut — știri sportive.

JOI, 17 APRILIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,30 Alaska 
Kid (s); 9,20 Santa Barbara (r); 10,05
Limbi străine: germană, italiană; 11,05 
TVR Timișoara; 12,00 Știri; 12,05 Andrea 
Celeste (r): 12,55 D.a; 13,20 Tradiție ,i 
modernitate (r); 14.00 Știri; 14,10 1001 
audiții; 15,00 TVR Cluj-N.; 15,40 Tradi
ții; 16,00 La izvorul dorului; 16,35 Con
viețuiri; 17,00 Știri; 17,10 Următoarea o- 
prire: Europa; 17,35 Ecclesiast *97; 18,00 
Alo, tu alegi (muz.); 18,15 Milenium; 18,50 
Tragerile Loto; 19,00 Căsuța cu povești; 
19,05 Lupii aerului (s); 19,55 Doar o vor
bă...; 20,00 Jurnal; 21,00 Dr. Quinn (s);
21,50 Reflecții rutiere 22,05 Cu ochii’n 4;
22,45 Avanpremieră la Festivalul „Cerbul 
de Aur"; 23,00 Jurnal; 23,20 Un cântec, 
un zâmbet, o glumă...; 23.25 Cultura în 
lume; 0,15 Berlin Alexanderpiatz (s).

T V R 2

7,00 TVM; 8,30 D.a; 9,00 Muz. pt. toți; 
10,00 întâlnirea de ia miezul nopții (r);
10,50 Mozaic-sateiit; 12,00 Curcubeu; 13,10 
Detectivul din L.A. (r): 14,00 Reilector 
(r); 14,30 D.a; 15,00 Limbi străine (r); 
lb,00 Top Model (s); 17.00 Ceaiul de la 
ora 5 (uiv.J; 19,00 Em, în 1b. germană; 
20,00 Filmoteca de aur; 20,30 Enigma (cs); 
21,00 7 zile — 7 arte; 21,05 Time-Out; 
22,1)5 TVM Mesager; 22,35 Petrece noaptea 
cu minei (f, ultima p.); 23,30 întâlnire 
la club; 0,30 Do. satelit.

ANTENA 1

7,00 Sliri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r);
10.30 Viața în trei (s); 11.00 Știri; 11,10 
Iluzii (i); 12,U0 Curcanii (s); 13,00 Din
colo de realitate (s); 13,30 D.a; 14,20 Tri
butul păcii (1/r); 16,00 Lumină călăuzi
toare ($)! 1 4)0 Știri; l.,10 Iluzii (s); 19,00 
Știri; 19,30 Vâauva (s); 20,30 Observator;
21,15 Din lumea atacerilor; 21,30 O mie 
de eroi (f.a. SUIA 199-); 23,10 Milionarii 
de la...; 0,30 Kassandra (s).

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Fa
ță-n fala cu llie șeibanescu (r); 9,45 Sport 
la minut; 10,00 Cine este șeiul? (,); 10,30 
înrooita de iuuire (i); 11,15 Spt.u.ul de 
urgentă (s?; l-,00 He»criy Hills (r); lz.ua 
Șuri; 13,00 Project X (I.Sr Sl/i luo<);
14.30 D.a; la,00 verdict: crimăl (S); 16,00 
Tanar și nenmș.it (s); lu,4a imoui.a ue 
iubire (s); l.,aO Hercule (s); 18,la bport 
la minu»; 18,30 Șuri; 16,3a Cine este șe
ful'.' (s.); 19,1.0 Știi și caștigil (cs); la„iU 
Știri; 2o,00 Melrose Place (s); 21,00 Doc
tor in Alaska (s); 21,50 Ș.iri; 22,00 I^m, 
Banuy (s); 22,uO v iuta ca în lume (s); 
23,oo Știri; 0,30 Sport ia minut.

VINERI, 18 APRILIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix I ; 8,40 D.a.; 
9,lu simpozion (r); 10,00 șuri; lo.uu Lnnoi 
străine; lu,3a tvieriu.unere ua,,su>ui (r) ; 
114)0 Andrea Ceiesre (sq; li,aO ivtuuuri 
muz.; lz,oo șuri; lz.oa i»ieuia-ciuu (.) ; 
13,00 1 K Cluj-*'. ; 14,00 Șuri; 14,10 luai 
auuiții; la,oo ivit Iași; la,45 Bugs Ban
ny (a.a.); 16,10 nege și laraue.vge (an- 
cnem); iu,3o zxmenca saiuaucă (uu/; 1.^,0 
Știri; l«,10 Km. în limua germ«i>-; lo40 
Scena pouuca; lo,40 «va,,s și câinele (s); 
19,10 Căsuță cu povești; la,la Tezaur fol
cloric; 19,aa Doar o vorba sa-ji mai 
spun I; 20,oO Jurnal, me.eo, cau.e spe
ciala, spori; 21,00 Film: Paradisul (SuA, 
lWvl/; 22,a0 Ecoiurism; 23,00 Ju, naiul de 
noapte; 23,211 Concert extraordinar raio- 
ma San Basilio la Miami; 0,20 Dorință 
ciudată (f. Italia).

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

Muzica pentru Toți; 10,00 Maigret și sub
solul de la Majestic (f, Frauța/uiveția, 
199z); 11,35 Mag. satelit; 13,00 Berlin A- 
lexanderplatz (r>; 14,00 Ugo Jurgens în 
concert; 14,30 Ddt.; 15,0Q Limoi străine
(r) ; 15,30 Conviețuiri; 16,20 Top Model
(s) ; 17,15 Bursa invențiilor; 17/0 Andrea
Celeste (s); 18,30 Ajută-te singur I; 19,u0 
Concertul Orchestrei „Moldova" din lași; 
21,05 Ultimul tren (mag.); 22,05 TVM.
Mesager; 22,30 Robingo 2 (Cs); 23,10 Rit
muri muzicale; 23,3o Din viața romilor; 
0,15 Bucuriile muzicii.

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); 13,30 D.a; 14,00 Știri;
14,20 O mie do eroi (f/r); 16,00 Lumină 
călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii 
(s); 18,30 Thalia; 19,00 Știri; 19/0 Vădu
va (s); 20/0 Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 îngropați-mă lângă 
Niagara (f. SUA 1993); 23,10 Milionarii 
de la...; 0,30 Grădina supliciilor (f.er. Fr.).

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 Ford Boyard (cs); 12,30 
Am întâlnit și români fericiți (r); 12,55 
Știri; 13,00 Father A Scout (f. SUA *94); 
15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 Tânăr șl 
neliniștit (s); 16,45 înrobită de iubire (s);
17.30 Xena, prințesa războinică (s); 18,15 
Rătăciți in tranziție; 19,00 Știi și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Dosarele X (s); 21,00 
Black Rain (f.p. SUA 1989); 23,00 ȘUri; 
23,05 La limita imposibilului (s); 23,45 
Sport la minut; 0,00 Zona Crepusculară 
(s); 0,45 I’m No Angel (f. SUA *33).

SÂMBĂTĂ, 19 APRILIE
T v R i

7,00 Bună dimineața... de la Iași!; 8,20 
Pas cu pas; 9,05 Nu e școală ca a noastră 
(s. Canada/Angiia 1993, ep. 1); 9,55 Șap
te ote fermecate; 10,45 Rugby: Steaua
— Dinamo (repr. II); 11,30 Pe muchie de 
cuțit; 12,10 Vârstele peliculei; 12,50 Se
rial de călătorii; 13,45 Pe ecrane; 14,00 
Știri; 14,10 Tranzit TV 132; 19,05 Te*e- 
enciclopedia; 19,55 Doar o vorbă...; 20,00 
Jurnal; 21,00 Savannah (s); 21,50 Doi la 
doi (div.); 23,00 Jurnal; 23,10 Detectivul 
din Los Angeles (s): 24,00 Săptămâna spor
tivă; 0,15 Perla Coroanei (s); 1,10 Dans 
în noapte; 2,10 Fotbal: U. Craiova — 
Politehnica Timișoara.

T V R 2
7,00 întâlnirea de sâmbătă. Program 

al Studioului TVR Cluj-N.; 12,00 TVR Ti
mișoara; 13,30 Tempus; 14,00 Recital Pa
trick Bruel; 14,30 Dr. Quinn (r); 15,20 
Ritmuri muzicale; 15,30 O altă putere:
16.20 Top Model (s); 17,15 Itinerare spi
rituale; 17,40 Serata muzicală TV; 20,30 
Un cântec pentru viața ta...; 21,30 7 zile
— 7 arte: 21,35 Autograf pentru prezenț; 
22,05 TVM Mesager; 22,30 Frumoasa și 
Bestia (s): 23,30 Alfa și Omega; 24,00 An- 
tistres. Teledivertisment.

PRO TV
7,00 D.a; 8,30 Flipper (s): 9,00 Lucky 

Luck (s, ep. 1): 10,00 Nu sunt înger (f'rj; 
12,55 Ș:iri; 13,00 Reversul medaliei (f. SUA 
1975, II); 14,35 Sport mag.; 15,00 Fotbal 
DN: Dinamo — U. Cluj; 16,45 Baschet 
NBA Action; 17,30 Răpiri misterioase (s);
18.30 Adevărul gol-goiut (s); 19,00 Te uiți
și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Promon. 
toriul groazei (dramă SUA 1991); 22,05 
Știri; 22,10 Crimă cu premeditare (s); 
23,00 Știri; 23.15 Nemuritorul (s); 0,00
Sport la minut; 0,45 Film erotic.

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

11,00 Iluzii (s); 13,00 Cadillac-uti și dino
zauri (s); 14,00 Șlirl- 14,20 îngropați-mă 
lângă Niagara (f/r); 16,25 Viata în trei 
(s); 17,00 Sfântul (s); 19,00 Știri; 19,05 
Extratereștri în familie (s); 19.30 însce
narea (s, ultimul ep.); 20,30 Observator; 
21,00 Teleeurobingo; 21,50 Justiție în
doielnică (f. SUA 1991); 22,10 Hollywood 
Top Ten (I); 0,00 Știri.

DUMINICA, 20 APRILIE
T V R 1

7,00 Bună dimineața... de Florii ). 8,15 
Lumină din lumină; 9,15 Colț Alb (s):
9,45 Trei pentru o mască; 10,40 Leonard 
Bernstein prezintă: Concerte pentru ti
neret; 11,40 Viața sa'ului; 13,20 Biserica 
satului; 13,30 Atlas; 14,00 Știri; 14,10 Ve- 
niți la iarbă verde...; 16,45 A doua alfa
betizare; 17,00 Telc-phone bisericile noas
tre; 19,15 Robingo; 19,55 Doar o vorbă ; 
20,00 Jurnal; 20,30 Duminică sportivă; 
21,00 O femeie pe nume Jackie (f. SUA 
1991); 22,30 Primăvară, primăvară...; 23,00 
Jurnal; 0,10 Setea; 1,00 Cântec de lume.

T V R 2
7,00 5x2. Mag. duminical. Program al 

Studioului TVR Iași. De Florii ia 5x2; 
13,00 Oameni care au fost...; 13,30 Revis, 
ta de istorie; 14,00 Aladdin (f. SUA 1990>;
15.20 Cazuri și necazuri în dragoste (div.);
16.20 Top Mode] (s); 17,15 Repriza a tre
ia; 18,35 Sensul tranziției; 19,25 Un secol 
de cinema; 20,05 Video-clipuri; 20,25 Hy
perion; 21,25 7 zile — 7 arte; 21,30 Fot
bal: Napoli — Atalanta; 23,20 TVM Me. 
sager; 23,50 Studioul șlagărelor; 0,25 Do
cumentar satelit.

P R O TV
7,00 D.a; 8,30 Fiica oceanului (s); 9,00 

Super Abracadabra; 10,30 Aventuri de vis 
(f. SUA 1988); 12,55 Știri; 13,00 News Ra. 
dio (s): 13^)0 Detectivi de elită (s); 14,^0 
Lumea filmului; 15,00 Automobilism: For. 
mula 1 — Marele Premiu al Argentinei;
16.30 Tenis: Trofeul „Conde del Godo O- 
pen", Barcelona — finala mase.; 17,55 
Terra 2 (s); 18,40 Beverly Hills (s); 19.30 
Știri; 20,00 Domnul și doamna Bridge (f)- 
22,05 Știri; 22,10 Fotomodcle (s); 23,00 
Știri; 23,15 Procesul etapei.

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

tereștri în familie (r); 9,00 Misiune ultra, 
secretă (s); 10,30 Un câine cu imaginație 
(s); 14,00 Știri; 14,35 Poliția spațială (s); 
16,25 Viața în trei (s); 17,00 Sfântul (s)i 
19,00 Știri; 19,05 Muppets Show (s): 19,30 
Sandra — prințesa rebelă (s); 20,30 Ob
servator; 21,00 Justiție îndoielnică (s, pJI); 
22,40 Știri; 22,50 Clanul Ursului (f. SUA 
1985, p.I). 0,00 Știri; 0,05 Clanul Ursului 
(f. p. II).
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iSPEClRLA
S.C. EFY STYLE S.R.L.,

distribuitor zonal nestle, vă oferă, la cele mai 
mici prețuri, următoarele sortimente de cafea :

— BRASERO 500 gr
— BRASERO 300 gr
— BRASERO 100 gr
— BRASERO Ia plic

Penfu angrosiști: prețuri de București. 
Informații la tel. 230957, sau la depozitul 
spatele Restaurantului Bachus. (9110)din

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.
(8830)

Satelit 
extra- 
14. IV.

Deva,

I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i î 
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ANUNȚ
1
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CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al S.C.

S.A. Deva convoacă adunarea generală 
ordinară a acționarilor la data de 
1997, ora 10, la sediul societății din
bdul Decebal, bl. R, parter, pentru toți ac
ționarii înregistrați în Registru] consolidat al 
acționarilor la sfârșitul zilei de 31 martie 
1997.

( Informații suplimentare Ia sediul societății, 
I telefon 214453.
I în caz de neintrunire a majorității legale 
J a acționarilor, adunarea se va ține pe data de 
| 30 aprilie a.c., la aceeași oră și în același Ioc.
* ■

Managerul S.C. „SIDERURGICA" S.A. 
HUNEDOARA convoacă Adunarea generală 
ordinară a acționarilor la data de 15. 04. 1997, 
ora 10, la sediul societății, situat in Hunedoa
ra, str. Piața Iancu de Hunedoara, nr. 1, ju
dețul Hunedoara, pentru toți acționarii înre
gistrați în Registrul acționarilor, cu următoa
rea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune pe a- 
nul 1996, a Raportului de Comisie de cenzori,

ț a Bilanțului contabil și a Contului de profit 
l și pierderi pe anul 1996 si a Bugetului de ve- 
i nituri si cheltuieli pe anul 1997;

2. Aprobarea structurii acționarilor după 
/ aplicarea Legii nr. 55/1995;

3. Diverse.
Documentele referitoare Ia problemele in- 

î duse în ordinea de zi. precum și formularul 
) de procură pot fi consultate la sediul societății, 

în cazul în care nu simt înd^n’inite con
dițiile pentru prima convocare, a doua convo
care va fi în data de 29. 04. 1997, ora 10, in 
același loc.

AGRICULTORI!
MAGAZINUL HUSQVARNA DIN DEVA ; 

Situat peste drum de firma „Devasat", o-<
■ feră agricultorilor din zonă o reducere de preț;
■ importantă cu ocazia sărbătorilor de Paști. • 
: r - 
;preț: 10.000.000 lei;
[ — PREȚ REDUS (în perioada 1 aprilie — ’
[25 aprilie): 5.990.000 lei. (9086)

I
I
<
II
■
a

I
■
I

I
1
I
«

mama cu ocazia sarnaiomor ce jrașn. [! 
® Motocositoare suedeză HUSQVARNA:;!

* I

i
I
[Acționarilor înregistrați în Registrul Acționa- 
[rilor la data de 31. 03. 1997.
[ Adunarea va avea Ioc in data de 11.
J1997, ora 10, Ia sediul societății.
! Informații suplimentare și ordinea de zi 
!se pot obține la sediul societății, telefon 054/ 
1221273, int. 105. (4031)

■ 
: 

i 
I

I

I

MANAGERUL GENERAL AL
S.C. REMPES S.A. <

Cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 5.;! 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a! ■ ![ 

• J
04. î;

S.C. HABER S.A. HAȚEG 

CONVOCATOR
Consiliul de administrație al Societății Co

merciale HABER S.A. HAȚEG convoacă a- 
dunarea generală ordinară a acționarilor, la 
data de 14. 04. 1997, ora 11, la cinemato
graful „Dada" orașul Ha»eg, per»ru toți ac
ționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, 
tn cazul că adunarea nu va fi statutară la 
termenul stabilit se va convoca d!-» nou pe 
data de 29. 04. 1997, ora 11, în același loc.

Informații suplimentare la Societatea Co
mercial'. Haber S.A. Hațeg, teljfon 231587.

IMCOMEX VA OFERĂ O 
NOUA SURPRIZA :

MARI REDUCERI DE PREȚ
LA TOATE PRODUSELE

I ' îi
1 i !

!* Televizoare color <Nei. Philips, Daewoo,;! 
■! Goldstar) • congelatoare, frigidere și combi- [! 
;!ne frigorifice • mașini de spălat • aragaze [! 
;!• aspiratoare • combine muzicale și radio-;* 
[■ casetofoane • hote de bucătărie • covoare, Jj 
! mochete.... și multe Jtele.

[! Toate acestea se vând si cu
î; PLATA ÎN 12 RATE
!« Adresa noastră: Orăsrie. str. N. B.“lcescu,, 
!;nr. 11. Telefon 054 - 647496.
!; Numai cumpărând produse de calitate rea- [!
'[lizați adevărata protecție a economiilor dvs ! ?

a
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MANAGERUL 
SOCIETĂȚII COMERCIALE 

FARMACEUTICE „REMEDIA** S.A. 
Deva, str. Dorobanților, nr. 43, 

județul Hunedoara
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARI

LOR
la data de 22 aprilie. 1997, ora 10, la Casa 

de Cultură a municipiului Deva, pentru toți 
acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor 
la sfârșitul zilei de 31 martie 1997. cu ur
mătoarea Ordine de zi ;

1. Modificarea Statutului societății privind 
structura acționariatului. piața organizată a 
valorilor mobiliare pe care vor fi tranzacțio
nale acțiunile și alegerea Registrului inde
pendent privat pentru evidența acționarilor.

2. Reglementarea situației restului de 
capital social rămas nealocat la dispoziția so
cietății.

3. Informare privind Bilanțul contabil 
pe anul 1996 și Bugetul de venituri și chel
tuieli pe 1997.

4. Diverse.
începând cu data de 12 aprilie 1997 docu

mentele și materialele informative referitoare 
la problemele incluse în Ordinea de zi se pot 
consulta si procura contra sumei de 25.000 lei 
de la sediul S.C. Farm. REMEDIA S.A. De
va, între orele 9-13.

Participarea acționarilor se va face direct 
sau prin procură specială, conform Ordonanței'

. •• 0ACM .to« •
«te A A &.t &
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Cel mai mare distribuitor en gros 

din țară de 
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 

IMPORT VEST 
VA OFERĂ

• peste 50 de sortimente de imbrăcămin- 
sortată de cea mai bună calitate (in saci;te--------- ... --- -

j transparent! de 5-10 kg):
■
■

JtI
?din

I

Guvernului nr. 5/1997 si Instrucțiunilor 
C.N.V.M. Nr. 8/1996.

I Formularele de procură specială
I obține de Ia sediul societății, contra
| de 1 000 Iei exemplarul si se vor <
! până Ia data de 19 aprilie 1997.
| în cazul neindeplinirii condițiilor

<> prima convocare, a doua convocare va
| loc în data i
J la aceeași oră.
I Informații suplimentare se pot obține la 

; î sediul societății, sau la tel. 054—223260, in- 
I; terior 21.

se pot 
sumei 

depune

pentru 
avea 

de 7 mai 1997, în același loc și

-- ................................. ...... —

..................;................................ 1. . .
,

! 
i

I

S.C. Suinprod S.A. 
Oră șt ie

str. Luncii, nr. 1
vinde porci din rase superioare (într-o stare 
de întreținere foarte bună), de mare producti
vitate. după cum urmează :

— grupa de greutate 20—30 kg —
— 9 500

— grupa de greutate 31—40 kg
— 8 850

— grupa de greutate 41—50 kg
— 8 350

— grupa de greutate peste 50 kg
— 7 850 

Prețuri valabile numai in luna aprilie. 
Prețurile includ T.V.A.
Informații Orăștie, tel. 054/641640, 054/ 

642504 și 054/641369 (9055)

lci/kg

MANAGERUL
S.C. METALCHIM S.A. DEVA

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ 

A ACȚIONARILOR
la data de 22 aprilie 1997. ora 10, la se

diul societății, pentru toți acționarii înregis
trați in Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei 
de 31 martie 1997.

Informații suplimentare Ia sediul societă
ții din Deva, bdul 22 Decembrie, bl. 4, sc. 
Ă-B.

Nr. tel./fax: 054/212844/226448. între 
orele 10-14. (9073)

1 “"**——

J

— cămăși, bluze, tricouri, treninguri. [ ;
— fust? pantaloni, articole casn’ce
— sa co uri. baloane, pulovăre, geci etc. !;
Toate sortimentele do sezon disponibile’; 
stoc ! • ’

NOI GARANTAM PENTRU CALITATE I J»
• baloti mari, nesortați, presați intre?

350—400 kg.
• pungi de colectare originale.

OFERTA SPECIAI A LA PREȚ
EXTRAORDINAR!

Mari reduceri de prețuri și în Iun aprilie
a.e

ALEGEȚI CALITATEA I
Birouri, luni-vineri ; 8—18;

8 -14
«

J 064— 194030. 193493.

I

! Cluj-Napoca. str. luliu

■ Sunați-ne ! Dacă sună
,■ Depozit, luni—vineri :
;• 8—14 : ;ud. Cluj, sat Vlaha, 
ii .........................................

j
ritat !

Maniu,

ocupat
8-18;

sâmbătă 5

nr. 6. tel.

reveniți 1 ;; 
sâmbătă e J;

Vizitați-ne si vă veți convinge că a me-!;

FILIAL A REȚELE ELECTRICE DEVA 
ANUNȚA: 

întreruperea circulației rutiere pe DN 7! 
(E 68) in zilele de 12 și 13 aprilie a.c. Ia kmi 

; 397 + 300 (porțiunea pasarelei de lângă termo- • 
[centrala Mintia).
■ întreruperile se vor produce zilnic între orele. 
; 9 și 18 in 6 reprize a 10 minute. ;

!; Restricțiile de circulație sunt impuse de; 
I; lucrările de intervenție în regim de urgență pe 
![artera 400 kV Sibiu — Mintia — Ungaria care

![ s
>
a ii

• VINERI, 11 APRILIE 1997 {

■
■
■
■—__________________________________

■jî intersectează DN 7 în această porțiune.

I
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• La mulți ani pentru 
Florin și Cătălin Rus, cu 
prilejul zilelor de naștere. 
Părinții

(9519)
• Astăzi, când în bu

chetul vieții pentru Lo-
l red ana Ionela Bocan din 

Deva se deschide cea de-a 
14-a garoafă, bunicii din 

: Ormindea îi doresc succes 
în viață, fericire și „La 
mulți ani"!

(5013)

VANZARI —
cumpărări

• Vând apartament, 
cartierul Oituz (Micul Dal
las), 4 camere, garaj, bo
xă, pod Tel. 223326.

(Gr)
• Vând casă veche, gră

dină mare, sat Scrcca. In
formații Orăștie, telefon 
641364. (4252)

• Vând tractor chine
zesc, 15 CP, telefon 
642725. între orele 8— 
15. (4253)

• Vând apartament 2 
camere, Orăștie, N. Titu- 
lescu, bloc 83/14, scara A.

(4255)
• Vând talon Mercedes 

Cobra. Orăștie, telefon 
647729.

(1256)
• Vând garsonieră. De

va, zona Mărăști, bloc 23. 
.se. A, ap. 1. Vizibilă sâm
băta, orele 12—14.

(4257)
• Vând mânz 1 an, re

lații la Boș, nr. 22
(9270)

• Vând chioșc 20 mp, 
mașină de înghețată Ger
mania, motor Dacia 1310, 
vibroclien II 1. Telefon 
712821.

(9271)
• Vând garaj, strada 

Carpați, lângă depozit CLF. 
Telefon 718666.

(9272)
• Vând apartament 2 

camjre, semidecoinandate, 
etaj 3, central (spatele 
pieței Deva). Informații 
tel. 211502 (acasă), 218208 
(serviciu).

(9133)
• Vând casă marc, 5

camere, cu apă, gaz și ane
xe, grădină 60 ari. Băcia, 
250. (1457)

• Vând apartameii* bl.
79, ap. 49, Deva. Teiefon 
229830 (8207)

• Vând apartament 3 
camere, reamenajat, deo
sebit, Gojdll, bl. Ell. 25.000 
DM. Tel 223726.

(9518)
• Vând set tobe Amati

sj acordeon 80 bași. Tel. 
671587 (4454)

• Vând două camioane
transport marfă. Soimuș, 
454. (4460)

• Vând fân 15 tone, 
calitate foarte bună, preț 
negociabil. Crișcior. Tele
fon. 657080, după ora 16,30.

(GRT)
• SC Grundel Imp Exp 

SRI, Călan, importator di
rect Germania, vinde haine 
second hand nesortate, la 
preț convenabil. Telefon 
firmă 660280.

(1453)
• Vând collar Dulci

neea, preț convenabil. Tel, 
2țllll. după ord* 16.

(1152)
• Vând talon Ford 

Escort 1,3. Ccrtej, blocul 
B, tp. 9.

(9517)
• Vând folie naylon 

pentru solarii, remorcă a- 
griculă 5 tone, omologa
tă. Tel 065/731497.

(9130)

• Vând urgent VW ca
mionetă 2000 cmc. Tele
fon 226149.

(9112)
• Vând casă încălzire

centrală, gaz, apă, grădină, 
C.A. Rosetti, 4, Deva. Tel. 
229129 (9075)

• Vând garsonieră con
fort I, Timisoara Informa
ții tel. 611518, Deva.

(9114)
• Vând autocamion Raba 

10 tone, fabricație 1994 sau 
Saviem 8 tone, făbricație 
1991. Tel. 058/851556.

(9136)
• Vând Dacia zero km, 

toate tipurile, livrare pe 
loc. 048/217658.

(9516)
• Vând motopompă pen

tru irigații. Olaru Jan, 
Călan, Valea Sângiorgiu- 
Iui. 106.

(9148)
• Vând casă cu grădi

nă, moară darac in sat 
Sânpetru, nr. 37. Telefon 
217664, după ora 16.

(9147)
• Vând Dacia 1410. In

formații tel. 221075, Deva, 
după ora 15.

(9144)

• SC Confort vinde 
imobilul și depozitul 
din Tâmpa, nr. 11, și 
teren extravilan 1,708 
ha, la șoseaua națio
nală. Tel. 661626.

(9146)

• Vând cavou beton două 
locuri în cimitirul ortodox 
din Deva, str. M. Emi- 
nescu, central, lângă bi
serică. Informații 064/ 
150733.

(9145)
• Vând urgent aparta

ment 3 camere decoman
date, zonă centrală, j preț 
negociabil, în Brad, str. 
Cuza-Vodă, bl. 11, ap. 20. 

Informații tel. 220651, după 
ora 17.

(4471)
• Vând apartament 2

camere, bl. 78, ap. 43, str. 
A. Streiului. Informații la 
domiciliu, între orele 17— 
22. (9120)

• Vând mașini îngheța
tă (ieftine), italiene, ger
mane. Informași telefon 
059/311639.

(6443)
• Vând apartament 2 

camere, confort 1, Mine
rului, bl. 11, sc. 3. Rela
ții zilnic la domiciliu.

(9076)
• Vând și montez par

brize auto toate tipurile. 
Deva, str. Dragoș Vodă. 
14. Tel. 225075, 225077.

(9503)

• Achiziționăm hâr
tie, 175 lei/kg. depozit 
str. M. Eminescu, nr, 
48. Informații tele
fon 232715.

(9008)

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

• Vând apartament 2 
camere ultracentral. Tel. 
219350.

(9023)
• Vând casă, tip vilă. 

600 mp, teren, cu gaze, 
comuna Vețel, nr. 35 A, 
preț 120 milioane, negocia
bil. Tel. 036/434478.

(9079)
• Vând casă mare cu

85.000 DM, negociabil. Tel. 
623297. (9511)

• Vând apartament 2 
camere (parter), Deva, str. 
Streiului, bl. 85, ap. 24. 
Informații 16—21.

(9142)
• SG Apulum Cons SA 

Alba Iulia, șantier Orăș
tie, str. Nicolae Titulcs- 
cu, nr. 78, vinde produse 

de balastieră după cum 
urmează : încărcate in au
to loco stație de sortare 
Gelmar 25.500 lei/mc plus 
TVA; încărcate în vagon 
loco rampa CF Orăștie — 
32.500 lei/mc plus TVA.

(8381) 
e Spray contra ejacu

lării rapide, medicamente 
potentă, frigiditate, afro- 
disiace. 01—6376273.

(8979)
• Vând casă, curte și

grădină Șoimuș. Telefon 
233200. (GRT)

ÎNCHIRIERI •
• închiriez garsonieră; 

vând videoplayer. Infor
mații 216074. după ora 16.

(9515)

• Solicit spre în
chiriere spațiu central 
(eventual casă), în De
va, pentru un an. 
Societate non profit.. 
Informații la 057/ 
561550. Lipova, sau 
229321, Deva.

(9139)

PIERDERI
• Pierdut carnet șomaj, 

nr. 17638. Se declară nul.
(9520)

OFERTE 
DE SERVICII

Efectuam transputI marfa 
cu camioane închise 

de 2 >3 tong, .
ia cefe mai nuci grețuri

Tetelon 05* 647Ș29
• Societate comercială 

cu activitate de comerț 
exterior angajează secre
tară. Se cer în mod obli
gatoriu studii superioare, 
cunoștințe de limba en- 
gleză/germană, operare 
PC și eventual experien
ță în domeniu. Informa
ții la tel. 216863 sau 
233270.

(4459)
• Sobar montez — 

remontez sobe de teraco
tă. Telefon 625731.

(9513)
DIVERSE

• începând cu 14 apri
lie a.c. puteți călători din 
Deva la Simeria cu auto
buzele CORATRANS SA, 
cu numai 1.300 lei.

(F)
• SG MIXT DORA 

CONSIGN SRL, cu sediul 
în Zdrapți, nr. 120, anun
ță depunerea documen
tațiilor la APM Deva, in 
vederea obținerii autoriza
țiilor de mediu pentru 
magazinele din Crișcior, str. 
Morii, nr. 6 și Zdrapți, nr. 
73A. Eventualele propu
neri șl reclamații în ter
men de 15 zile.

(4451)
«MV f a —a »

• Pe data de 3 mai 
1997, ora 10, IN IN

CINTA LICEULUI NR. 
2 (clădirea nouă) VA 
AVEA LOC ÎNTÂLNI
REA DE 30 DE ANI, 
prima promoție pen
tru absolvenții liceu
lui anului 1967. Pen
tru reușita întâlnirii 
cei interesați sunt ru
gați să apeleze la nr. 
de telefon: 054/720663, 
Bocșer Ileana; 054/ 
711027, Valy Popene- 
ciu ; 054/713020, Olga 
Nistor. (F)a ^^a * a r a

• CONDUCEREA SG 
TRANSCOM SA HUNE
DOARA convoacă ADU
NAREA GENERALA A 
ACȚIONARILOR la data 
de 21 aprilie 1997, ora 13, 
la sediul societății, pentru 
toți acționarii înregistrați 

în Registrul Acționarilor 
la sfârșitul zilei de 31 mar
tie 1997. în cazul neîn- 
deplinirii condițiilor pentru 
prima convocare, a doua 
convocare va avea loc fn 
data de 7 mal 1997. in 
același loc și Ia aceeași 
oră. Informații supli
mentare la sediul societă
ții din Hunedoara, strada 
Rotarilor, nr. 140, telefon 
712834.

(9267)
• SC COMPREST IM

PORT EXPORT VADUL 
CRIȘULUI, cu sediul în 
Brad, Cloșca, 2, anunță 
intenția de autorizare din 
punct de vedere al me
diului a următoarelor uni
tăți : chioșc alimentar
Gurabarza, bar de zi Gura- 
barza, chioșc alimentar, 
cramă și sifoncrie situate 
în Brad, str. Cloșca, nr. 
2. Eventualele reclamații 
și sesizări se primesc la 
APM Deva, str. A. Vlai- 
cu, nr. 25, în termen de 
15 zile de la publicare.

(4074)

comemorări
• S-au scurs 5 săptămâni 

de când cu totul pe neaștep
tate am pierdut pe cel 
mai iubitor și duios tătic 
și soț

ec. IANCU TODORONI
Mulțumim tuturor celor 

care au fost alături de 
noi, îndeosebi cadrelor 
grupului de construcții, 
conducerii și foștilor co
legi de la Condor - SA 
Deva, rudelor, vecinilor și 
prietenilor. A dispărut o 
inimă caldă șl bună P3 
care o vom regreta în 
veci Rugăm pe bum' 
Dumnezeu să-i dea odihnă 
veșnică. Parastasul are Ioc 
sâmbătă, 12 aprilie ora 
11, la cimilir. Familia 

(483-i)
• Familia Lădaru anun

ță comemorarea a 40 de 
zile de la moartea scum 
pe și iubitei noastre so
ții, mame și bunici

prof. LADARU 
LEONTINA

sâmbătă, 12 aprilie 1997, 
la ora 13, in biserica din 
cimitirul ortodox.

(4469)
• Cu adâncă durere 

amintim trecerea a 6 
luni de Ia dispariția 
cumnatei noastre 
Di. FLOREA ELENA

Vi rămâne veșnic 
,’n sufletele noastre. 
Familia Armcanu Cris- 
tea. (9150)

• La șase luni de 
la trecerea în neființă 
a iub’tei noastre mă- 
tuși 
Dr. FI.OREA ELENA

îi comemorăm me
moria cu aceeași tris
tețe în suflet. Luoa- 
na, Adliana și Lajcsi.

(9150)

DECESE

• Cu adâncă durere. 
Elena, soție, Anda, Da
niela, Cristi, Daniel, 
Feri, copiii, părinții, 
surorile, cumnații a- 
nunță decesul scumpu
lui lor

PAVEL BOGA 
înmormântarea are 

loc azi, de la casa 
mortuară la cimitirul 
Bejan, ora 13.

(1461)

• Colectivul SG BADPS 
SA Deva este alături de co
lega lor Ene Gabr’ela Ia 
moartea fulgerătoare a 
mamei sale. Sincere con
doleanțe. Dumn?zeu s-« 
odihnească în pace I 

(445a)

Dumitru Crăciun a fost
trimis în

Prin rechizitoriul Par
chetului de oe lângă Tri
bunalul Hunedoara, din 9 
aprilie . ac., a fost trimis 
în iudecată în stare de 
arest preventiv numitul 
Dumitru Crăciun, patron al 
S.C. „Crăciun" SRL De
va, pentru săvârșirea in
fracțiunilor de contraban
dă, fals material, fals 
intelectual, uz dft fals și 
înșelăciune

în esență, s-a retinut 
că. In perioada august 
1993 — februarie 1994 in- 
culnatul prin intermediul 
fiului său a folosit la 
Vama Simeria documente 
false în vămuirea a două
....... . i : ..!

LA HUNEDOARA

UN MORT UITAT ÎN SPITAL
Bogdan Nicolae, în vârstă 

de 60 de ani. cu domici
liul în Buftea, str. 7 No
iembrie, nr. 29, a fost 
internat' în Spitalul Muni
cipal Hunedoara în 15 
martie a.c., în urma u- 
nui traumatism toracic. 
Inițial i s-a acordat asis
tență medicală la Hațeg, 
după care a fost adus cu 
ambulanța la Hunedoara. 
La numai 5 zile după in
ternare, bolnavul a dece
dat, fiind transferat la 
morga unde zace de oi rea 
20 de zile.

Deși, de la Spitalul Hu
nedoara, s-a luat legă
tura cu familia, la câte
va sile prezer>tându-se imul 
dintre copiii decedatului, 
mortul a rămas în grija 
congelatorului.

O parte dintre cadrele 
medicala cu care am stat, de 
vorbă și-au exprimat in
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ADMINISTRAȚIECONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AI'. S.C. SARGETIA FOREST S.A.

DEVA
Având în vedere prevederile Ordonanței de 

gență a Guvernului României nr. 5/1997 și faptul câ 
la prima convocare nu s-a întrunit cvorumul de 50 
la sută din acționarii persoane fizice care direct sau 
prin reprezentare dețin acțiuni la societate,

CONVOACĂ adunarea generală 
EXTRAORDINARĂ

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor la data de 31. III. 1997. in ziua de 1<. 
IV 1997, ora 10, in sala mică a Casei de Cultură a 
municipiului Deva, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea bilanțului fiscal pe 'anul 1996, in 
baza raportului de gestiune și a raportului comisiei

cenzori ;
2. Alegerea administratorilor ;
3. Alegerea comisiei de cenzori ;
4. Aprobarea 

cheltuieli pe anul
5. Aprobarea.
6. Aprobarea 

societate ;
7. Probleme diverse.

Ur-

de

proiectului bugetului de venituri și 
1997;
listei de investiții pe anul 1997 : 

statutului și a contractului de

................... ......................
Luxtea Lighting S A Bucurați 

^iiUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ IA PREȚUI. DE FABRICAȚIEI * 
Becuri iluminat public si industrial* 
Becurîtfiz casnic, autd, speciale
Tuburi fluorescente și balastul. aferenta
Lampi^u lumina mixta (cu autoaprinderC} $ 1 
Lămpi ca vapori de mercur si balasturi aferente 
Lămpi cu vapori desodiu balasturi.aferente 
Starfere-20 - 40W*, universale; 1
DispozitivCdeamorsare (ignitere)^-* 
Bectiri^eneraFElectric TungșsM^ 
Corpuri iluminat Italia,.
OFER TA. SPECIA iA țEMR^JMAm

iudecată
transporturi de mochetă 
din Belgia. Prin diminu
area taxelor vamale, s-a 
cauzat cu această oca
zie bugetului de stat o 
pagubă de 29.646 954 de 
lei.

De asemenea, s-a mai 
reținut că, în perioada no
iembrie 1993 — decembrie 
1996, direct -sau indirect, 
a falsificat mai multe 
documente de achiziție a 
porcilor, pe care le-a fo
losit ulterior în scopul 
obținerii de subvenții ne
cuvenite de la bugetul de 

' stat — cu consecința pro
ducerii unor pagube de 
56 075 300 de lei. (V.N.).

nr -âMiPiiiiiiiiit'itiHiiiMiiiwwnMBV 

dignarea față de acest 
eaz. mai cu. seamă că 
cel care s-a prezentat la 
Hunedoara (copilul de
cedatului) este polițist or 
în Loc să-și rezolve pro
blema tatălui său. i-a luat 
buletinul de identitate 
făcând imposibilă întoc
mirea documentelor Țientrn 
deces si apoi pentru în
mormântare.

De la Inspectoratul ju
dețean de poliție Hune
doara s-a promis sprijin 
pentru solutionarea acestui 
caz nefericit, care durea
ză de mai bine de 20 de 
zile în Spitalul Municipal 
Hunedoara, pentru ca în 
final. Bogdan NiqoJae să 
poată fi înmormântat, 
chiar dacă copiilor săi le 
este indiferent decesul 
tatălui. (C.P.).
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