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Ț Intr-o democrație au

tentică, o, părere diferită 
de cea a majorității sau 
chiar singularizarea prin, 
tr-o părere proprie,, cu 
condiția să fie argumen.. 
tată, e un drept intangi
bil al oricărui cetățean. 
A da expresie unei op., 
țiuni sau păreri diferite 
constituie un ferment al 
spiritului public atunci 
când acesta e viu și dez. 
voltat la un nivel supe
rior de evoluție. Ceea ce 
deranjează într o societate 
civilizată nu e părerea 
diferită, ci nivelul jos al 
expresiei prin care vrea
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In satele izolate Electrificarea se lasă mult așteptată
• In județul nostru mai sunt 24 de sate, si

tuate in special in zona montană, unde despre elec
trificare nu se vorbește decât Ia timpul viitor. In 
ultima vreme (după 1995) becurile s-au aprins in 
fsnte cum sunt: Ciungu Mare (îcomuna Romos), 
Costești Deal și Ludeștii de Jos — parțial (comuna 
Orăștioara de Sus), Furcșoara, Gealacuta și Bărăștii 
Iliei — parțial (toate trei din comuna Brănișca). fn 
aproape 200 de gospodării s-au aprins becurile in 
anii 1995 și 1996 • Rețeaua de joasă tensiune este 
necesar să fie extinsă cu incă aproape 100 km £ 
Sunt necesare multe miliarde de Iei in acest scop 
• Pe lângă investițiile de la bugetul de stat, din 
fondurile Renel și bugetele locale, este nevoie să 
vină cu partea lor de contribuție și locuitorii satelor 
neelectrificate.

Intr.o recentă discuție tus Bocăniciu șl ing. Emil
purtată cu dnji ing. Bru_. Szekely, de la. serviciul

zonei montane din cadrul 
(Direcției generale pentru 
agricultură și alimentație a 
județului Hunedoara, am 
abordat o problemă acută 
pentru viața cetățenilor ce' 
locuiesc în peste 300 de 
gospodării din satele care 
nu au fost încă 
cate. Ponderea 
se localizează în 
Bulzeștii de Sus, 
Zam, Vorța, Bătrâna, Balșa, 
Tomesti, Ribița, Rosorod, 
Vorța și altele. De men.. 
ționat că prin numărul 
localităților și al gospodă
riilor rămase de electrifi. 
cat, județul Hunedoara de«

electrifi. 
acestora' 

comunele 
Blăjeni,

ține unul dintre primele 
locuri din țară.

Potrivit programului dc 
asigurare a energiei elec
trice n localitățile izo , 
late, care a fost întocmit 
împreună cu specialiștii 
de la Renel. există un 
desfășurător pe ani, până 
în 2002. Cum până acum 
nu s Jiu găsit resursele 
financiare necesare la ni. 
velul acoperirii prevederilor 
și s au decalat deja unele 
lucrări, existând serioase 
rămâneri în urmă și semne

NICOLAE TÎRCOB
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Drăgan Muntean este * 

de acum o personalitate f 
de seamă a cântecului * 
popular românesc. Lumea » 
îl îndrăgește pentru vo. | 
cea sa inconfundabilă, de I 
mare doinitor, în primul * 
rând, pentru repertoriul * 
său valoros, profund și* 
sănătos, pentru ținuta L 
scenică. Drăgan Muntean L 
rămâne o mândrie a Hu . | 
nedoarei și folclorului * 
hunedorean. *

Vineri. 18 aprilie a.c.,* 
ora 18 cunoscutul solist [
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(Continuare în pag. a 2-a)

„Primăvara francofoniei la Deva"
La Deva, fiecare pri

măvară din ultimii cinci 
ani are o semnificație In 
plus. E primăvara renaș
terii și înfloririi nu doar 
a naturii, ci și a unei fru- 
moașe prietenii franco- 
române. Acum două zile 
a debutat cea de a cincea 
ediție a „Primăverii fran
cofoniei la Deva",- mani
festare culturală organizată 
de Asociația de schimburi 
culturale cu țările fran- 
cofone — FRĂDEV- — în 
colaborare cu Prefectura, 
Consiliul Județean Hune
doara, Primăria locală și 
Inspectoratul pentru Cui. 
tură.

Precedată de un spec
tacol de teatru susținut 
(marți, 15 aprilie) de Com
pania „Les Lcndemains 
D’Hier *, cu piesa „Războ
iul din Picrocholine", de 
Francois Rabelais și Chan. 
corei, manifestarea a fost 
deschisă miercuri de pre
ședinta Asociației FRADEV, 
dna Gabriela Marcu. S-au 
aflat în această primă zi

în Sala festivă a Prefec
turii oaspeții francezi: Gi- 
sele Bassette șl Domini
que Renoult, reprezentante 
ale Primăriei Arras, și A- 
lain Vuillemln, de la U- 
niversitatea Artois — Ar
ras, tuturor oaspeților a. 
dresându-le cuvinte do 
salut Dumitru Gâlcescu, 
viceprimarul Devei, și Ni- 
colae Szegesvari, subprefec. 
tul județului. In desfășu
rarea acestei „adevărate 
sărbători" (aprecierea apar
ținând dnei viceprimar Gi- 
sele BassettO) au participat 
și Corala Liceului dc Artă 
Deva (dirijor Nicolae Ico- 
bescu), precum și realiza
torii expozițiilor cuprin
zând tablouri realizate în 
atelierul de pictură de pe 
lângă un centru spftaliceso 
francez, ceramică, filatelie 
și cartofilie (din colecția 
prof. Nicolae Ilișiu), lucrări 
de artă decorativă ale prof.

GEORGETA BIRLA

(Continuare în pag. a 2-a)

VREMEA

Vremea va fi deosebit 
de rece pentru această

perioadă. Corul va fi noros 
• și vor .cădea precipitații 

mixte. Vântul va sufla 
la tare din nord. Tem
peraturile minime vor os. 
cila între minus 4 și 0 
grade C, iar cele maxime 
între plus 5 și 9 grade C. 
(Lucian Nistor)

V.v<w.,.vA-r<v>‘rA-/rr.v?r.,AvrAW>WAV>v.,.v

ÎNTÂLNIREA LIDERILOR SINDICALI
REPREZENTANȚII

Lideri ai sindicatelor 
hunedorene afiliate la 
Cartelul Alfa s au întâlnit 
ieri la Deva cu reprezen. 
tanții locali ai puterii — 
dnii Pompiliu Budulan, 
prefectul județului și Ni_. 
coiae Szegesvari, subpre-

CU
Locali ai puterii

fect. Liderii — vorbind în 
numele celor ce-i repre. 
zintă — și au manifestat 
îngrijorarea și indignarea 
față de Programul de re. 
formă și restructurare al 
Guvernului Ciorbea. Vom 
reveni cu amănunte. (Tr.B.1

considerat exclusiv 
limitare la prezent, 
nici un efort de evaluare 
sau de perspectivă asupra 
viitorului pe care 1 vizăm 
prin sacrificiile de azi. 
Prețurile, chinuitoare pen
tru toți, au devenit pen. 
tru spiritul public neevo
luat obsesie, singurul cri. 
teriu și subiectul predi
lect. Și asta de ce? Din . 
tr-o mentalitate retardată, 
tipic comunistă, populistă, 
egalitaristă: pentru că 
guvernul nu intervine și 
nu mai „dă“. Dar, ca să 
nu rămânem la abstrac. 
țiuni, iată o scenă în

I MENTALITĂȚI |
să se impună, regresia ei 
la nivelul reacției primi . 
tive. Este un fenomen 
frecvent în viața noastră 
publică, sesizat și de A- 
drian Marino în volumul 
său Politică și cultură, 
când spune că „Ijondi 
capul esențial este insă 
evoluția, mai bine spus: 
involuția spiritului public 

după decenii de comunism. 
— ceaușist“. Involuție e. 
videntă pentru orice spi. 
rit cât de cât evoluat. In 
momentul de față, extrem 
de greu pentru întreaga 
societate, ea se exprimă 
prin nenumăratele, deplo
rabilele reacții viscerale 
la care asistăm: totul e

piața. Doi domni onora, 
bili ascultă cu surâsuri 
îngăduitoare perorația ți
nui al treilea, arogant a- 
cesta, plin de suficiență. 
Trec pe lângă . ei și îl 
aud cum îi moralizează 
pe ceilalți doi cu o sa. 
tisfacție rea, mustind de 
venin: „Așa vă trebuie, 
vei ați votat cu Țapu și 
cu Chiorul Ați vrut 
schimbare, iacă aveți a- 
cum schimbarel“ Si insul 
nu era un fitecine, ci un 
tip cu pretenții, cu oa, 
recare instrucție, probabil

RADU CIOBANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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J • „DESPRE COMUNITATEA RELIGI
OASĂ DE LA ROȘCANI. FAR/X PÂR UNIRE 
ȘI PREJUDECĂȚI".

• STOP CORUPȚIEI. DE LA CONTRA
BANDĂ LA FALS ȘI ÎNȘELĂCIUNE.

Citiți in ziarul nostru de mâine:
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Q Iți mărturisesc câ sunt înnebunită după 
Cexar.

— Eu, după Shakespeare.
— Tot barman?!

II

S.C. Dccebal S.A. (industria cărnii) Deva. Noua fabrică do conserve a trecut cu bine probele lehno 
logice, inaugurarea oficială având loc -axi, vineri, 18 aprilie a.c. Foto: PAVEL LAZA(Continuare în pag. a 2-a)



tidiamin d epenaen t<<<<
jt. m r... r.T. n'.- ■ n ^... 11.11 nWXg

I
*

I NIVELUL
/

'Urmare dm V are

I 
Iw
I
*

I

O manifestare reușită numai pe nimătate ii

I

La
să

se considera chiar inte
lectual. Ceea ce nu l-a 
Împiedicat să și a. ama 
punctul de vedere sim
plist și limbajul mizer al 
unui mediu agresiv și ru . 
dimentar care secretă 
strigături penibile de ti 
pul ,,Țapu și cu Cujofu/ 
au mințit poporu" Din 
păcate acesta . ,,nivelul" 
unei bune părți a spiri
tului nostru public, 
acest nivel trebuie
coboare și de aici trebuie 
să pornească acum emi
sarii guvernamentali tra. 
tativele, negocierile pentru 
a salva refonoa. Fiindcă 
noi. clasa muncitoare, 

ne-ara trezit acum că vrem 
restructurare dar să nu 
se schimbe nimic. Sau. 
ca ortacii, nu mai vrem 
deloc restructurare1 Cu 
restructurarea aceasta ca 
ți cu moartea: fiecare 
crede că e ceva ce li se 
Întâmplă doar altora Dar 
trebuie știut ct ea va 
trece pe la te|i indiferentă 
la reacțiile unuia sau 
altuia. E singura cale. 
Altfel ne vom Întoarce 
la turbulentele tradiții de 
la sud de Dunăre. Adică 
din Balcani.

Că guvernul !și 
păcatele, ezitările șl era. 
riie sale e o constatare 
la îndemâna oricui. Ni. 
meni nu-i poate nega însă
buna.credință, strădania i 
de a scoate țara din ma. ’ 
rasmul în care alții au 
prăvălit o și de a găsi 
soluții pentru infinitatea 
de situații concrete, 
vom ajuta cu nimic 
când șoselele, adică 
rind răul întregii 
sau răcnind 
precum „Facem camioa . 
ne/ și murim de foame". 
Fiindcă brașovenii de la 
„Roman S.A." mințeau: 
fac camioane de care ni
meni nu vrea să știe și 
iau salarii de 700.00(1 net 
pe credit. Or aeelo nu e 
nevoie ca guvernul „să 
bage" mai departe banii 
noștri, ai tuturor- ci să 
se găseaseă manageri 
cinstiți, competenți, cu 
prestanță și autoritate, 
care să instaureze disci. 
plina producției și să 
facă din nou uzina ren . 
tabilă. Nivelul civic și 
profesional al conducerii 
determină și nivelul sa- 
laviaților. Criteriul unic al 
competenței e sfânt și 
cred! că reprezintă cheia 
succesului restructurării. 
Restul e «teonagogie.

Nu-1 
blo- 
spo . 
țări, 

strigături
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de Comerț și 
a județului

Camera 
Industrie 
Hunedoara a avut o L. 
dee foarte bună când a 
inițiat o Întâlnire între 
firme producătoare de 
cereale, dulciuri, sucuri, 
răcoritoare, băuturi alco . 
olice etc. din Ungaria și 
firme comerciale din ju
dețul nostru ce 
produse de 
de mai sus. 
a avut loc 
aprilie a.c., 
„Decebal" din Deva. Din 
țara vecină au venit 12 
firme ungurești ce .și au 
sediul în Budapesta, De . 
brecen, Szeged ș.a., care 
au adus mari cantități 
din produsele ce le rea. 
Uzează și doresc să le

desfac 
genul celor 

Manifestarea 
miercuri, 16 

la hotelul

ofere partenerilor români. 
Unele dintre firmele ma
ghiare au avut și îna
inte relații de afaceri cu 
societăți din țara noastră 
dar, din diferite pricini, 
acestea au încetat. Altele 
vor să pătrundă pentru 
prima dată în România.

Dl. Gheorghe Grun, 
președintele Camerei de 
Comerț și Industrie a 
județului nostru, ne spu
nea:

—- întâlnirea are ca 
scop tocmai atragerea 
produsele 'irmelor ungu
rești pe piața județului 
nostru.

— Deci, oaspeții oferă 
spre vânzare ceea ce rea
lizează?

— Da, caută piață de

desfacere în România.
Am participat la jntâl. 

nirea respectivă. Oaspeții 
maghiari s-au arătat 
foarte dispuși să înceapă 
discuții de afaceri eu 
românii, dar n.au prea 
avut cu cine să stea de 
vorbă. De ce? Fiindcă, 
deși invitați, cum ni s-a 
spus — și în scris și te

lefonic — unii din patronii 
firmelor românești au 
promis eă vor fi prezenți 
dar nu s .au ținut de cu
vânt. Și e păcat I Adică 
vine cineva la tine acasă, 
iar tu, care ești oarecum 
gazdă, nu vii să stai de 
vorbă. Este adevărat că 
unele produse asemănă
toare celor ungureșt> ie 
avem și noi, dar cei pta.

țin să vil să le vezi, este 
o obligație «■’ementară. 
Și mai este un aspect, 
ținând seama de faptul 
că Ungaria este aproape 
de județul Hunedoara, 
transportul mărfurilor ar 
fi mult mai ieftin de
cât dacă 
aduse, să 
Constanța 
termediari 
arabi.

Deci, întâlnirea de Ia 
hotelul .DecebaF* de 
miercuri a fost o ma
nifestare numai pe j<*_ 
mata te reușită. N« dan 
vina organizatorilor, ci 
a prostului nostru obicei 
de a nu ne ține de cu- 
«ântl

IRAIAN BOhKMJR

acestea ar fi 
zicem, de Ia 
sau prin in» 

— de obicei —
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I
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(Urmare din pag. 1)

i lansează la Clubul „Con- 
*1 structorul" O.T. — I.C.S.H. 
• din Hunedoara un cam. 
1 pact disc și a casetă audio, 
| realizate de Casa de 
I discuri „Electrecord" S.A. 
j București. Genericele lor: 
t „De la noi din pădureni"

de Hiaiete solist
ți „Da ta Vața n pădu. 
reni". El este acompaniat 
de taraful Jln Vața de 
Jos, dirijat de taragotistul 
Pera Bulz. Conducerea 
muzicală — Paraschio 
Oprea.

Lansarea este onorată/ 
de dna Morioara Mură. 
reșca, redactor șef ta 
Redacția de folclor a TVR. 
Iubitorii muzicii populare 
var fă alături vineri seara 
de Drăgan Muntean, a-

eesta aeortMvd, cN acest 
prilej, autografe. AMturi 
de seHat, rare vei mai > 
oferi un mierorecttai, se > 
var aflaș tot cu wtfera- 
recitaluri, soliștii Mariana 
Drac, Elena Cosei, Ana 
Bancin, Cosmina Mim. 
tean» Maria Dan și Ekgra 
MhâtAL

Electrificarea se lasă mult așteptată
„Primăm francofoniei la Deva"

(Urmore din oog 11

Maria Miertoiu și elevilor 
liceului de Artă Deva.

Manifestarea a continuat 
ieri la Deva cu dialogurile 
profesorilor de limbă fran. 
ceză cu Janine Manzanares 
(de la B.C.I—E. Timișoara) 
și prezentarea man laluiui 
dtemativ de hm bă franceză 

Ia clasa a V a — Aurelia 
Turcu (Universitatea Ti. > 
mișoara), iar ta Hunedoara [ 
e(i. aceiași spectacol de 
teatru. Astă- fncepând cu 
ora 17, vor continua în 
sala festivă a Prefecturii 
dezbateri ale oaspeților 
francezi, pledând pentru 
cunoașterea tradițiilor și a 
culturii franceze.

(Urmare din pag. 1)
de întrebare în legătură 
cu recuperarea restanțelor, 
sunt motive să credem că 
fără o grijă aparte față 
de localitățile stabilite în 
program, șansele ca oa
menii din satele izolate 
să nu rămână acolo până 
le va ajunge rândul la 
electrificare se diminuează 
permanent,

Măsurătorile făcute de
notă că va trebui să fie 
extinsă rețeaua de joasă 
tensiune cu aproape 100 

km. Având în vedere că 
racordarea gospodăriilor t- 
zolate la sistemul energe
tic necesită cheltuieli ce 
nu pot fi suportate nici de 
consumatori, nici de 
Renel. este de așteptat să 
fie alocate fonduri sub
stanțiale de la buget, cele 
câteva miliarde bune de 
lei fiind menite să îmbu. 
nătătească radical viata și 
munca locuitorilor din zo
nele izolate. In același 
timp este de notat că șl 
în unele localități electri
ficate parțial, mai sunt ne

cesare investiții însemnate 
pentru alimentarea de 1» 
rețeaua de medie tensiune.

In ceea ce privește nu. 
mărul de gospodării, mai 
mult de 10 neelectrificate 
există în satele Potingani 
(Brad), Deleni (Zam), Du- 
mești (Vorța), Peatra și 
Rovina fBătrâna), Ursici 
(Bosorod). Măgureni (Be- 
riu) Căoi (Vețel), Merme. 
zean — Văleni (Geoagiu), 
Tomnatec și Grohot (Bul- 
zeștii de Sus). Aportul be
neficiarilor electrificării nu 
este nici el de neglijat, a. 

cesta putând costa tn H. 
xeeuțl» gropilor pentru 
stâlpi și asigurarea nîl te- 
rialului necesar cenfeetto 
nării acestora.

Oricum, nu există uo. 
tive pentru a abandona 
programul de electrificare, 
fiind în interesul jaedețu. 
lui nostru și al tăvii afi 
fie păstrată populația ao- 
nelor montane izolate, ast
fel încât să Be vutortfL. 
rate resursele eenmenatee 
ale zcrnekw respective, te 
eiusi» pm extinderea *■

Tn Munții Zarandului Foto: ANTON SOCACl
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6,00 România! ora 6 fix!; 
8,40 D.a.; 9,10 Simpozion 
(r); 10.00 Știri; 10,05 Limbi 
străine; 10,35 Meridianele 
dansului (r); 11,00 Andrea 
Celeste (s/r); 11,50 Ritmuri 
muz.; 12,00 Știri; 12,05 Me
dia-club (r); 13,00 TVR Cluj 
N.; 14,00 Știri; 14,10 W01 

audiții; 15,00 TVR lași; 15,45 
Bugs Bunny (da.); 16.10 Lo 
gc și fărudclcge (anchetă); 
17.00 Știri; 17,10 Eni. în 
limba germană; 18,10 Scena 
politică; 18,40 Katts ți câi
nele (s); 19,10 Căsuța cu 
povești; 19,15 Tezaur fol
cloric; 19,55 Doar o vorbă 
să-ți mai spun!; 20,00 Jur
nal, meteo, ediție specială 
sport; 21,00 Film: Paradisul; 
22,50 Ecofurism; 23,00 Jur
nalul de noapte.

7,00 TVM. Telematinal; 
8,30 D.a.; 9,00 Muzica pen
tru toți; 10,00 Maigret ți 
subsolul de la Ma'estic (fj; 
11,35 Mag. satelit; 13,00 
Berlin Aiexanderplafz (r); 
14,00 Ugo Jurgens în con
cert; 14,30 D.a.; 15.00 Limbi 
străine (r); 15,30 Conviețuiri; 
16,20 Top Model (s); 17.15 
Bursa invențiilor; 17,40 An
drea Celeste (s); 18,30 A- 
jută-te singur!; 19,00 Con
certul orchestrei „Moldova" 
din lași; 21,05 Ultimul tren 
(mag.); 22.05 TVM. Mesa* 
ger; 22,30 Robingo 2 (cs); 

23,10 Ritmuri muzicale; 23,X 
Din viața romilor;

neața!; 9,00 Tânăr ți neli
niștit (r); 9,45 Sport la mi
nut; 10,00 Cine este șeful? 
(r); 10,30 înrobită de iubire
(r) j 11.15 Ford Boyard (cs);
12,30 Am întâlnit si româai 
fericiți (r); 12,55 Știri; 13,00 
Father & Scout (f); 15>M 
Verdict: crimă! (s); 16,00 tâ
năr ți neliniștit (s); 16.45
înrobită de iubire (s); 17,30- 
Xena, prințesa războinică
(s) ; 18țl5 Rătăciți în Itaar 
ziție; «9,00 Știi ți câștigi! 
(cs); l%30 Știri; 20,00 Do
sarele X fsj; 21,00 Black 
Ruin. ftp.J; 23,00 Știri; 23,05 
Lm limitat imposibilului (■]; 
23,46 Spori la minut; 0,00 
Zona Csepuscuiară (s); 0,45 
Fm> Ne Augel (f).

DEVA SAT ț)

7,00 Ora 7, bună dimi

[ANTENA 1)

7,00 Știrr/Rew. oresei; 7„15
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LUNI. 21 APRILIE

TVR 1
6,00 România, oru 6 fix!; 8,20 Alaska 

Kid (s); 9,15 Confluențe; 10,00 Știri;
1340 TVR Timișoara; 1440 Știri; 1440 
TVR Cluj-N.; H.50 TVR lași; 15,35 D.a; 
16,00 Știri; 16,OS Conviețuiri; 16.35 Em. 
in 1b. maghiară; 18,30 Salvați de clopo- 

, țel (s); 19,00 Căsuța cu povești; 19,05 In 
fața dvsl; 19,55 Doar o vorbă...: 20,00 Jur. 
nai: 21,00 Săptămâna Mare; 21.05 Memo
rialul durerii (do); 23,00 Jurnal; 23,20 
Un cântec, o glumă, un zâmbet...; 2345 
Oglinzi paralele; 0.15 Ursus Music Live.

T V R 2
13,00 Documentar-satelit; 13,35 Drumul 

spre Avonlea <n); 14,25 Arhive românești 
(doi; 1H45 Perla Coroanei (ri; 15,45 Me
dicina pt. toii (rț; 1640 Ritmuri muz.;
16.20 Top Modei (s). 1745 Pro șl Contra;

1 17,40 Andrea Celeste (st): 18.30 Tradiții; 
■9,00 Timpul Europei; 19,30 Măseaua de 
minte; 20,00 Itinerar turistic; 21,00 7 zile 
— 7 arte. Literatură- 21,05 Cu cărțile pe 
feță; 82,05 TVM Mesager; 22,35 Petrece 
noaptea cu mine! (f. SUA 1991, ultima p.1;
23.30 Nocturna sportivă.

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

î năr și neliniștit (r); 9,45 Spert la minut; 
’ 10,00 Lumea filmului (r); 10,30 înrobită 

de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență 
(s); <2,00 500 de Națiuni (do, ultimul ep.): 
12,55 Știri; 13,00 Procțsu'l etapei (r); 14,30 
D.a; 15,00 Matlock (sț- 16.00 Tânăr și ne
liniștit (s); 16,45 înrobită de iubire (s);
17.30 Zona Crepusculară (s); 18,00 Am 
întâlnit și români fericiți; 18,30 Știri; 
1835 Cine este șeful? (s); 19.00 Știi și 
Câștigi! (cs); 19,30 Știri; 2040 Compania 
a 7-a sub Clar de lună (co Fr ’77); 21,50 
Știri- 22,00 Fam. Bundy (si: 22,30 Viața 
Ca fai filme (s); 23,00 Știri; 23,15 Deșteap. 
tt-te române!; 0,25 Sport la minut.
, ANTENA 1

T40 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 
M; (330 D-a; 14,00 Știri; 14,20 Justiție 
îndoielnică (f, p. Il/r); 16,00 Lumină că. 
Kuzltoare <»)■ (,,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 
18,00 D.a; 10,3» Văduva (s); 20,30 Obser. 
vsftor; 2145 Din lumea afacerilor; 21,30 
Omul cu o mie de fețe (s); 22,30 A treia 
planetă de la Soare (s); 2340 Milionarii

' de la...; 0,30 Kassandra (s).

MARTI, 22 APRILIE
*T V R 1

‘ 6,00 România: ora 6 fix!; 8.20 Alaska
KM ts); 9.15 Santa Barbara (r); 10,00 
Știri; 1045 Limbi străine: franceză, en
gleză; 11,05 Părinți teribili (f/r); 12,55 
Videocfipuri cu Patricia Kaas; 13,05 D.a: 
(340 Tradiții; 14,00 Știri; 44,10 Muzica 
* toți; 15.00 TVR lași; 1545 Dji: 16,00

> Tribuna partidelor parlamentare; 17,00 
Știri; 1740 Katts și câinele <s); 1745 Pro 
Patria-, 18,30 Transfocator; 19,00 Căsuța 
«M povești; 13,05 Interpret ai cântecului 
popular: Grigore Leșe; 1945 Medicina 
pt. toți; 19,50 La zi în agricultură; 19,55 
Doar » vorbă..; 20,00 Jurnal; 21,00 Săp
tămâna Mare; 21.05 Baywatch (s); 2145 
Universul cunoașterii; 22,30 Zona de lm~ 
pact (magj; 2340 Jurnal; 23,20 Memoria 
•uliului românesc (do); 0,80 Scena; 0,30 
întâlnirea de la miezul nopții (var.).

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

Memorialul durerii (rj; 10,55 Caleidoscop, 
satelit; 13,10 Baywatch (r); 14,00 în fața 
dvs (r); 1440 D-a; 15,20 Limbi străine
(r) ; 16,20 Top Model (s); 17,15 Zodia Ba-

, la aței; 17,40 Andrea Celeste (s); 18,30
Club 2020 (mag.); 19,00 Opțiuni (mag.); 
19,40 Meridianele dansului: 20,05 Puterea, 
pasiunea (S); 20,30 Fotbal. Liga Camp. — 
avanpremieră; 21,05 Ce-i de făcut?; 22,05 
TVM Mesager; 22,35 Sângele altora (s, 
ep. 1); 23,30 'Coborând la mauri (f. Sp. 

" *88) cu Antonio Banderas.
P R O TV *

740 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport ia minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 19,30 înrobită 
de iubiri (r4; 1145 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 Matlock (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de 

iuMre <»)• H40 Peștera maastrului sacra 
(s); 18,15 Sport ia minut; 1840 Știri; 18,35 
Cine este șeful? (sl; 19,00 Știi și câștigi! 
(cs); 1940 Știri; 2040 Chicago Hope (s); 
2140 Secrete de familie (s); 2140 Știri; 
2240 Fam. Bundy (a); 2240 Viața ca tn 
filme (s); 23,00 Știri; 23.15 Profesiunea 
mea (talkshow); 0,25 Sport la minut; 0,45 
Ilustrate cu flori de câmp (f. Rom. ’75).

ANTENA 1
740 Știri/Rev. presei-, 745 Văduva (r):

10.20 Viața in 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 Omul cu o mie de fețe (r); 15,10 A 
treia planetă de la Soare (r); 16,00 Lumină 
călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii 
(s); 19,30 Văduva (s); 20,30 Observator;
21.15 Din lumea afacerilor; 2140 Nash 
Bridges (s); 22,30 Sparks (s); 23,00 Milio. 
narii de la... 0,30 Kassandra (s).

MIERCURI, 23 APRILIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,20 Alaska 
Kid <s); 9,15 Santa Barbara (r); 10,00 
Știri; 1045 Videolexicon; 11,05 Transmi
siune directă de ia Catedrala Ortodoxă 
din Ciuj-N.; 11,40 Orizonturi culturale; 
12,00 Știri; 12,05 Andrea Celeste (r); 13,00 
Dji; 1349 Scena (r); 14,00 Știri; 14,10 Mu
zica pt. toți; 15,00 TVR Cluj-N.; 16,00 De 
la o zi la aita; 16,35 D.a; 17,00 Știri; 17,10 
Viața școlii; 17.40 Handbal masculin. 
Trofeul Carpați: România «— Lituania 
(d); 1840 Alo, tu alegi; 19.00 Căsuța cu 
povești: 19,05 Reflector; 1940 California 
visează (s): 1945 Doar o vorbă...; 20,00 
Jurnal; 21,00 Săptămâna Mare; 2145 Re
cital Mirabela Dauer; 21,20 Fotbal. Semi, 
finalele Ligii Campionilor, meci retur (d); 
2345 Jurnal- 23,45 Secolul XX (mag.); 
0,40 Personalități în Top.

T V R 2
7,00 TVM; 840 D.a; 9,00 Ora de muzică; 

10,00 Lumină din lumină (r); 11,00 Lumea, 
altfel decât o știm (do); 12,45 Punct de 
întâlnire; 13,10 Savannah (r); 14,00 Trans- 
focator (r); 1440 America sălbatică (r); 
15,00 D.a; 1540 De lingua latina; 16,20 
Top Mode) (s); 17,15 Tribuna partidelor 
parlamentare; 17,40 Andrea Celeste (s, 
ultimul ep.); 18,30 Em. în Ib. maghiari; 
20,00 Arte vizuale; 2040 Ziua de mâine; 
21,05 Credo; 22,05 TVM Mesager-, 22.35 
Sângele altora (s); 23,30 Fotbal. Semifi
nalele Ligii Campionilor (înreg.).

P R O TV
740 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ. 

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine este șeful? (ri; 10,30 Înrobită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență 
(s); 1240 Accapulco Heat (s): 12,55 Știri; 
13,00 Luna mincinoasă (f. SUA 1981); 14,40 
D.a: 15,00 FetbaJ DN: IC Național —- 
Dinamo (d); 16,45 înrobită de iubire (s, 
ultimul eP.); 1740 Robocop (s); 18,15 Sport 
Ia minut; 1840 Știri; 18,35 Cine este șe
ful? (s). 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Un american la Oxford (f. SUA 
*84); 2140 Știri; 22.00 Fam. Bundy (s);
22,30 Viața ca în filme (s); 23,00 Știri;
23.15 Față-n față cu Die Șerbănescu; 0,25 
Sport la minut.

ANTENA
740 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r);

10,20 Viața în trei (s); 11,00 Știri. 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Curcanii (s9: 13,00 Din
colo de realitate (s); 14,00 Știri; 14,20 
Nash Bridges (r): 15,10 Sparks (r); 16.00 
Lumină călăuzitoare (s); 1740 Știri; 17,10 
Iluzii (s); 19,30 Văduva (s); 20,30 Obser. 
vator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Un copil numit Iisus (1. relig. Italia *89, 
p. I); 23.10 Milionarii de la„ 040 Kas
sandra (s).

JOI. 24 APRILIE
T v R 1

640 România: ora 6 4ix!: 8,20 Alaska 
Kid (s); 9,15 Santa Barbara <r): 10,0c Știri; 
1845 Limbi străine: germană, italiană; 
1145 TVR Timișoara; 12,00 Știri-, 12,05 
Andrea Celeste (r); 12,55 D.a; 13,20 Me
moria exilului românesc (r); 14,00 Știri; 
(4,10 1001 audiții; 14,55 Fotbal. Poli Ti
mișoara — Oțelul Galați (d); 16,45 Pre 
tine te lăudăml (em. muzj; 17,00 Știri;
17,10 Următoarea oprire: Europa (mag.); 
17,35 Bcclesiast '97; 17.50 Handbal mas
culin: România — Iugoslavia (d); 18,30 
Milenium; 19,05 Lupii aerului (s); 19,55 
Doar o vorbă...; 29,00 Jurnal; 21,00 Săp
tămâna Mare; 21,05 Dr. Quinn (s); 21,55 
Reflecții rutiere; 22,10 Cu ochii’n patru; 
22,50 Avanpremieră la Festivalul .Cerbul 
de Aur": 23,00 Jurnal; 23,25 Simpozion; 
0,15 Berlin Alexanderplatz fs); 1,15 Bas
chet masculin. Finala Euroiigii (înreg.).

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

1840 întâlnirea de ta miezul uopțn (r); 
1040 Mozaic-s&telit; 1240 Curcubeu; <340 
Detectivul din La. (s/r); 14,00 Reflector 
fr); 1440 D-o; 15,00 Limbi străine (D; 16,00 
Top Model (s); 17,00 Ceaiul de la ora 5 
(div.); 1940 Em. în ib. germană-, 2040 
Serialul serialelor; 20,30 Studioul șlagă
relor: 2140 7 zile — 7 arte; 21,05 Time 
Out. Fotbal — Semifinalele Ligii Campio
nilor (rez.); 22,05 TVM Mesager-, 22,35 
Media-club; 23,30 TVR Club; 0,30 Do.

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 urgentă 
(s); 12,00 Beverly Hills (r); 12,55 Știri; 
13,00 O vacantă de pomină (Ca. SUA *94); 
1440 D.a; 15,00 Matiock (s); 16,00 Tânăr 
și neliniștit (s); 16,45 Forța dragostei (s, 
ep. 1); 17,30 Hercule (s); 18,15 Sport la 
minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șeful? 
(s); 19,90 Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri;
20,00 Melrose Place (s); 21,00 Doctor în 
Alaska (s); 21,50 Știri; 22,00 Fam. Bundy 
(s); 22,30 Viața ca în filme (s); 2340
Știri; 23,15 întâlnirea cu presa; 0,25 Sport 
la minut.

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

10.20 Viața in trei (s); 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Curcanii (s); 13,00 Din
colo de realitate (s); 14.00 Știri; 14,20 Un 
copil numit Iisus (f, p.l/r): 16,00 Lumină 
călăuzitoare (s). 17,00 Știri; 17.10 Iluzii 
(s); 18,00 D.a; 18,30 Inedit TV mag.; 19,00 
Știri; 19,30 Văduva (s); 20,30 Observator;
21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 Un co
pil numit Iisus (f. relig. Italia *89, p.ID;
23.10 Milionarii de la...; 0,30 Kassandra (s).

VINERI, 25 APRILIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,40 Meridia
nele dansului (r); 9,10 Simpozion (r); 10,00 
Știri; 10,05 Limbi străine; 10,35 D.a; 11 00 
Andrea Celeste (r); 11,50 Demis Roussos 
In concert; 12,00 Știri; 12,05 Media-club
(r) ; 12,50 Peisaje iugoslave-, 13,00 TVR 
Cluj-N.; 14,10 Cafeneaua artelor; 1545 
TVR Iași; 15,45 D.a; 16,10 Pompierii vă 
informează!; 16.30 America sălbatică (do); 
17,00 Știri; 17,10 Em. în Ib. germană;
18.10 Katts și câinele (s); 18,40 Scena po
litică; 19.15 Prohodul (d, Catedrala Pa
triarhală din București); 20,00 Jurnal; 
21,00' Misterul statuii (f. SUA ’95); 22.40 
Colinde de Florii și Paști; 23,00 Jurnal;
23.20 tn căutarea adevăratei cruci (do); 
0.15 Concertul pt. vioară nr. 8 în Ia minor 
Opus 47 de Ludwig Spohr; 0,25 Comorile 
Templului din Ierusalim (do).

T V R 2
7,00 TVM Telematinal; 8,30 D.a; 9.00 

Muz. pt. toți; 10,00 Maigret și corpul fă
ră cap (f.p. Fr./Elvtfția ’92); 11,30 Mag. 
satelit: 13,00 Berlin Alexanderplatz (f); 
14,00 Comorile lumii (do): 14,30 D.a; 15 00 
Limb) străine (r); 15,30 Conviețuiri; 16,20 
Top Model (s): 17,15 Bursa invențiilor; 
17,45 Handbal mase. Trofeul Carpați: Ro
mânia — Tunisia (d); 19,00 Concert sim
fonic; 21,00 7 zile — 7 arte; 21,05 Ulti
mul tren (mag.); 22,05 TVM Mesager; 22,30 
Robingo 2 (cs); 23,10 Luz în concert; 23,30 
Din Viața rromiior; 0,15 Bucuriile muz.

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

năr șl neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 Forța dra
gostei (r); 11,15 Ford Boyard (cs); 12,30 
Am întâlnit și români fericiți (r); 12,55 
Știri; 13,00 Dispariția (f.p. SUA ’93). 14,30 
D.a; 15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr și ne
liniștit (s); 16,45 Forța dragostei (s)-_ 17.30 
Xena, prințesa războinică (s); 18,15 'Ră
tăciți în tranziție; 19,00 Știi și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Dosarele X (s); 21,00 
Cacealmaua (f. SUA 1973); 23,25 Știri;
23,30 La limita imposibilului (s’; 0,15
Sport la minut- 0,30 Zona Crepusculară
(s) ; 1,00 Biblia "(f. SUA 1966).

ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva; 10,20 

Viața în trei (s); 11,00 Știri; 11.10 Iluzii 
(r); 12,00 Avocații străzii (s.p. SUA 1988, 
ep. 1); 1340 Dincolo de realitate (s); 14,00 
Știri: 14,20 Un copil numit Iisus (f, p.II/r); 
16,00 Lumină câlăuziroare (s); 17,00 Știri;
17.10 Iluzii (s); 18,00 D.a- 18,30 Thalia; 
19,00 Știri; 19,30 Văduva (s); 20,30 Ob
servator: 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
World Music Awards (p.I); 23.10 Milio
narii de la...; 0,30 Salvarea lui Jess 
(thriller SUA ’94).

SÂMBĂTĂ, 26 APRILIE

T V R 1
7,00 Bună dimineața... de la Timișoara 

și de la București!; 8,30 Pas cu pas; 9,20

Nu 0 școală ca a noastră! (•); 10,10 Tip- 
Ttep, Mini-’Dupl. 11,10 Matineu simfonii 1 
(245 Planeta Cinema: 12,50 National Ge 
«graphic (do); 13,45 Pe ecrane; 14,10 Tur. 
nul Babei._ de Paști; 18,05 Mapamond. 
19,05 Teieenciclopedia: 20,00 Jurnal; 21,00 
Savannah (s); 21,50 Florilegiu bizantin. 
Corul „Madrigal-.. 22,20 Detectivul din 
Los Angeles (s); 23,15 Patima în Cetatea 
Sfântă a Ierusalimului (do); 23.40 Sluj
ba de fnviere (d); 1,00 Hristos a înviatl

T V R 2
740 întâlnirea de sâmbătă de la Cluj; 

12,00 TVR Timișoara; 13,30 Tempus — 
istoria lumii (II); 14,00 Un zâmbet pentru 
vârsta a treia; 14,30 Dr. Quinn (r); 15,20 
Vals opus 191 de E. Wakkentel; 15,30 O 
altă putere; 16,20 Top Model (s); 17,15 
Itinerare spirituale; 17,40 Sera;a muzicali;
20.30 Concert la învierea Domnului: 21.30 
7 zile — 7 arte: 21.35 Autograf pt. pre
zent; 22,05 TVM Mesager; 22,30 Frumoa
sa și Bestia (s); 23,30 Alfa și Omega; 0,00 
Oratoriul bizantin de Paști.

PRO TV
7,00 D.a; 8,10 Povestea Zilei-, 8,30 Flip

per (s); 9,00 Luck cel norocos (s); 10,00 
Biblia (f/r): 12,55 Știri- 13.00 Alladin (f. 
Pt. copii. Italia ’86); 14.40 Mariah Carrey- 
15,00 Tenis. „Eutelsat Open" Monte Carlo
— semifinale (d); 17,80 Basche: NBA Ac
tion; 17,30 Răpiri mfsterioase (s. ultimul 
ep.); 18,30 Adevărul gol-goluț (s); 19,00 
Te uiți și câștigi! (cs); 19.30 Știri; 20.00 
Revenire la viată (f. SUA ’90). 22.00 Știri; 
22,05 Crimă cu premeditare (s); 2340
Știri; 23,15 Concert Luciano Pavarotti; 
23,55 Slujba de înviere (d); 0,30 George 
Michaeb 140 Curcubeul lui Finian (f. 
muz. SUA ’68) cu Fred Astaire.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,15 Văduva (r); 11,00 Iluzii

(r) : 12,00 Divertisment; 14,00 Știri; 14,20 
Prințesa și bobul de mazăre (f. pt. copii); 
16,25 Viața în trei (s): 17,00 Sfântul (s); 
18,00 Uragan în „Paradis- (s>; 19,00 Știri; 
19,05 Nici o clipă de plictiseală (s, ep. 1);
19.30 Sirenele (s. SUA. ep. !)• 20,30 Ob
servator; 21,00 Un copil numit Iisus (f. 
relig. Italia 1989, p.III). 22,50 Hollywood 
Top Ten; 23.50 Știri; 6,00 Hristos a în
viat!; 0,30 Drumul spre victorie (f.a. 
SUA 1992, p. I).

DUMINICĂ, 27 APRILIE
T V R 1

7,00 Hristos a înviat! Ed. specială de 
Paști a emisiunii „Bună dimineața!*; 8,15 
Colț Alb (s); 8,45 Ala-Bala-Portocala; 9,30 
Leonard Bernstein: Concerte Pt. tineret
(s) ; 10,30 Lumină din lumină; 1340 Pe 
sub' flori mă legănai; 14,00 E primăvară 
și e Paști! (telespectacol); 16,45 Milenium; 
17,05 Star Trek (s); 18,00 7 zile in Ro
mânia; 18,40 D.a: 19,10 Robingo (cs); 20,00 
Junnal; 20,30 Duminica sportivă; 21,00 
Luat de val (co. SUA 1984); 22,50 Micro- 
rccital Angela Similea: 2340 Jurnal; 23,10 
Cum vă place... (div.). 0.05 La Hanul cu 
melodii (I); 1,00 Setea (s).

T V R 2
7,00 5x2. Mag. duminical de la Iași; 

13,00 Recital Laurențiu Cazan: 13.30 Re", 
de istorie; 14,00 Bătrânul și marea (f. 
SUA 1990); 15,35 Cazur] și necazuri în 
dragoste (div.); 16,20 Top Model (s); 17,10 
Mag. sportiv: 13.30 Ce faceți astă seară? 
(telediv. de Paști. p.I); 19,30 Un secol 
de cinema; 20,25 Hyperion; 21,25 7 zile
— 7 arie; 21,30 Repriza a treia; 23,20 
TVM Mesager; 23.50 Antologia umorului.

P R O TV
7,00 D.a; 8,30 Fiica oceanului (s); 10,30 

Heidi (f. pt. copii, p.I;) 12,05 Adevărul 
gol-goluț (r); 12,55 Știri; 13.00 Muppets 
cuceresc Ma'nhattan-ul (co. SUA 1984);
13.30 Detectivi de elită (s); 14,35 Lumea 
filmului; 15,00 Auto MP de Formula 1 
al San Marino (d): 16,45 Tenis. Monte 
Carlo — finala (d)-_ 17,45 Terra 2 (S); 18,30 
Beverly Hills (s); 19,30 Știri; 20,00 Uite 
cine vorbește (co. SUA 1989); 22,03 Știri;
22,10 Fotomodele (ș); 23,00 Știri; 23,10 
Framed (f. SUA ’90); 0,45 Sport la min.

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

tereștri în familie (r); 940 Misiune ultra
secretă (r); 9,30 Peter Pan (f. d.a): 10,30 
Un câine cu imaginație (s); 11,10 Sfinte
le Paști (do); 11,30 Pelerini in Țara Sfân
tă fde); 14,35 Politia spațială (s); 16,25 
Viața în trei (s); 17,00 Sfântul (s); 19,00 
Știri; 19,05 Muppets Show (s): 19,30 San
dra, prințesa rehelă (s): 20,30 Observator; 
21,00 World Awards (P.II): 22,25 Un co
pil numit Iisus (f, ultima p.): 23,50 Știri 
sportive: 040 Știri; 045 Drumul spre vic
torie (f-a. SUA '92, ultima p.).
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Unul din subiectele dis
cutate cu dna ec. Maria 
Costa, director economic 
al Spitalului Municipal 
din Hunedoara, a vizat 
restructurarea, care bate și 
ia ușa sănătății. Această 
restructurare va însemna 
și o reducere cu 10 pro-

disponibilizate". Ideea este 
de a se forma așa-numite 
îngrijitoare la domiciliu, 
care să supravegheze oa
meni în vârstă, neputin
cioși sau suferinzi, care 
solicită supraveghere per
manentă. Experiența câș
tigată în spital constituie

Restructurarea va 
genera apariția 

unor noi servicii Bustul lui Avram Ian cu, situat în fața Primăriei 
Consiliului municipal Hunedoara.

Foto ANTON SOCACI

Clubul Șomerului Hun»doara

De la susținere 
PHARE la 

autofinanțare

oente a personalului re
prezentat de infirmiere și 
îngrijitoare. Având o ex
periență în domeniul re- 
conversiei forței de mun
că, câștigată ca și condu
cător al „Job Club“-ului 
hunedorean, dna Costa in
tenționează * câștigarea li
citației pentru adminis
trarea unui nou program 
PHARE, menit preponde
rent să asigure locuri de 
muncă pentru femei. „A- 
cest program, declară in
terlocutoarea, se numește 
LIEN, și ar fi o alterna
tivă prin posibilitățile pe 
care le poate dezvolta, 
pentru femeile ce vor fi

un atu forte pentru fe
meile disponibilizate, fiind 
facil pentru ele de a in
tra în rolul de asistente la 
domiciliu. Fondurile Pha
re alocate acestui program 
se ridică la cca. 24 mi
lioane de lei. Beneficiind 
de girul acordat de in
stituțiile locale care stau 
în spatele acestui program, 
îngrijitoarele la domiciliu 
se vor bucura de toată 
încrederea celor ce au ne
voie de ajutorul lor, aceas
tă nouă prestare de 
cii, încetățenită de 
în occident, având 
să devină la fel de 
Iară și în România.

servi- 
mult 

șanse 
popu-
(A.S.)

PENTRU ȘOFERUL TUDORICĂ, 1 APRILIE 
NU A FOST „ZIUA PĂCĂLELILOR*4

Un biciclist din Hune
doara a fost accidentat în 
cursul zilei de 27 martie, 
de un autoturism Dacia ' 
1100, Șoferul mașinii a fu
git de la locul faptei, du
pă ce a trecut cu una din 
roțile Daciei peste partea 
din spate a bicicletei.

In reclamația făcută la 
Biroul Poliției Rutiere 
Hunedoara, Dumitru Jis- 
can a precizat marca au
toturismului, însă numă
rul de înmatriculare a 
fost reținut eronat. Poli-

0 treime din hunedoreni sunt
nemulțumiți de zonele verzi

Conform unui studiu al 
Primăriei municipiului Hu
nedoara, 33,12 la sută din 
locuitori sunt nemulțumiți 
de starea parcurilor, zo
nelor verzi și aleilor din
tre blocuri, iar 5,68 la su
tă dintre hunedoreni sunt 
foarte nemulțumiți de 
modul în care arată aces
tea. „Oarecum mulțumiți"

se declară 
locuitori, 
la sută, iar „foarte mulțu
miți" 0,32 la sută. Nu au 
răspuns la întrebări 
la sută dintre 
chestionați.

Primăria
Hunedoara 
aceste zile

30,6 la sută din 
„mulțumiți 29,02

1,26 
subiecții

municipiului 
demarat îna

o vastă ope-

rațiune pentru desființa
rea împrejmuirilor ilega
le de spații verzi sau a 
altor improvizații din 
preajma blocurilor de lo
cuit, ținând cont și de do
leanțele exprimate in son
dajul citat. Acțiunea va fi 
finalizată până la sărbă
torile de Paști. (S.B.)

ția a demarat imediat 
cercetările, dar acestea 
erau îngreunate de inexac
titatea din plângerea vic
timei. După câteva zile, 
marți, 1 aprilie, unul din
tre lucrătorii biroului, pit. 
Sorin Lorinț, a observat 
pe masa de lucru a cole
gului de serviciu un per
mis de conducere suspen
dat în 29 martie, pentru 
consum de alcool. Carac
teristicile autoturismului 
corespundeau cu cele 
descrise de biciclistul ac
cidentat. Chemat la Po
liție, conducătorul auto, 
Tudorică Neculai, de 36 
de ani, angajat al SC Si
derurgica SA Hunedoara, 
și-a recunoscut și prima 
faptă. El declara că a fu
git de la locul accidentu
lui pentru că i-a fost fri
că de polițiști.

Tudorică Neculai via 
trebui să răspundă acum 
în fața legii, autorului 
fiindu-i întocmit dosar 
penal pentru părăsirea lo
cului accidentului, fără 
încuviințarea organelor de 
poliție.

Clubul Șomerului din 
Hunedoara funcționează din 
luna februarie 1996, fiind 
una din cele trei acțiuni 
active implementate în 
cadrul programului 
P.A.E.M., de sprijinire și 
mediere a celor fără de 
serviciu, pentru a găsi un 
loc de muncă. Câștigăto
rul licitației pentru m-
plementarea acestor mă
suri active a fost Sindica
tul „Siderurgistul", din
cadrul combinatului side
rurgic hunedorean. Clubul 
șomerilor din Hunedoara 
a creat posibilitatea celor 
fără loc de muncă de a 
învăța să-și negocieze for
ța de muncă, de a susține 
un interviu și de a-și pu
ne în valoare calitățile. 
Desigur, rolul clubului nu 
s-a redus la simpla in
struire. Din cei 283 de șo
meri care au fost prepa
rați la club în perioada 
de un an de când funcțio
nează, pe^te 30 la sută 
și-au găsit un loc de mun
că.

Procentul este conside
rat ca bun, do către dna 
Monica Oprișa, instructor 
coordonator la club, avân- 
du-se în vedere continuul 
regres al cererii de forță 
de muncă. Cei care au 
reușit să se angajeze au 
fost lăcătuși-mecanici, me- 
canici-auto, tâmplari, vân
zătoare și barmani. Ei au 
fost absorbiți atât de sec
torul privat cât și de u- 
nele societăți de stat, din 
care amintim ICSII-ul sau

RAIL — Regia Autonomă 
de Interes Local.

Pentru implementarea 
și demararea activității 
la Clubul Șomerului, U- 
niunea Europeană, prin 
programul PHARE, a alo
cat la Hunedoara circa 29 
de milioane de lei. Aces
te fonduri au ajuns pen
tru cheltuielile curente 
ale clubului timp de nouă 
luni de zile, adică până 
în luna noiembrie anul 
trecut. De atunci, activi
tatea clubului este asigu
rată prin autofinanțare. 
Contra cost, ne spune dna 
Oprișa, la club se execută 
prestații de tehnoredacta
re computerizată, copiere 
xerox care acoperă o par
te din cheltuieli. repre
zentate de salariile celor 
trei angajați cu prestări 
servicii Din fericire. Sin
dicatul Siderurgistul spon
sorizează clubul. neînca
sând chirie pe spațiu și 
plata energiei consumate. 
Se apreciază că activita
tea de autofinanțare es
tompează într-o anumită 
măsură activitatea de ba
ză, de susținere și înca
drare in muncă a șomeri
lor. De aceea, a fost în
tocmită o documentație, 
solicitându-se includerea 
unei părți din cheltuieli
le clubului în planul de 
buget al Consiliului Local 
Hunedoara. Se așteaptă 
doar aprobarea bugetului, 
pentru a se putea depăși 
momentul greu financiar, 
cu care se confruntă clu
bul în prezent (A.S.)SORIN BLADA
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La fel ca multe alte subiecte, ce ar 
fi trebuit să treacă pragul cunoașterii 
publice, reprezentând chestiuni de inte
res general, impactul crescut și cauzele 
unor exacerbări ale afecțiunilor cance
rigene în județul Hunedoara au rămas 
încă în sfera tabu a problemelor necla
rificate pe deplin. Chiar dacă toată lu
mea bănuiește o radioactivitate peste 
normal, chiar dacă prin coșurile de fum 
ale combinatelor năvălesc, în atmosferă, 
noxe ce, rod dinăuntru plămânii oame
nilor, lipsa unor pârghii economice care 
să înlăture aceste cauze fac ca de la ni
velul administrației publice locale, co
borând spre cel al responsabilității ope
ratorilor economici poluanți, problema 
să fie, etern, avută în vedere dar nici
odată rezolvată. Ba mai mult, unora ce 
privesc combaterea poluării ca pe un 
moft de import, Ii se pare că o noxă e- 
manată în aer sau un râu îmbâcsit cu 
ape reziduale ucigașe sunt fleacuri, pe 
lângă procurarea tot mai anevoioasă a 
banilor de salarii.

De altfel, chiar și pedepsele acordate 
celor ce poluează mediul sunt exagerat 
de, cumsecade". Acest lucru te face să 
te gândești că ofensiva pentru un mediu 
sănătos, trâmbițată din când în când, nu 
este decât o farsă, o fațadă, menită să 
anestezieze grija contribuabilului, care 
și așa are destule pe cap.

Numai că această furare a propriei 
pălării, cum e și firesc, are urmări ne
gative. Despre acestea am discutat cu 
dl dr. Carol Hompoth, șef secție onco
logie, în cadrul Spitalului Municipal Hu
nedoara.

Cancerul — în echilibru fragil 
peste necunoscutele acestei 

cumplite boli
REP.: Die doctor, nu .o dată presa a 

semnalat opiniei publice pericolul de 
îmbolnăvire pe care unii factori poluanți 
îl reprezintă. Cu vreo doi ani în urmă 
s-a emis chiar și o sintagmă „sindrom 
Deva", sub care au fost pomenite nu
meroasele cazuri de cancer osos ce se 
fac simțite aici. Poate fi vorba și despre 
un sindrom Hunedoara ?

C.H.: Acest termen, de sindrom, nu 
cred că este cel mai potrivit. Oricum, 
despre zona Hunedoarei și Țara Hațe
gului, care aparține tot de noi, se poate 
afirma cu certitudine că reprezintă zone 
cu probleme. O radioactivitate naturală 
crescută ce se face simțită în Țara Ha
țegului determină un impact crescut al 
cancerului de col uterin, în timp ce în 
Hunedoara procentajul îmbolnăvirilor 
de cancer pulmonar și de sân depășește 
media pe țară.

REP.: Ce șanse de vindecare au cel 
declarați canceroși 7

C.H.: Răspunsul Ia întrebarea dum
neavoastră face obiectul a mii de pa
gini de lucrări de specialitate. Depinde 
de foarte mulți factori. Unde este loca
lizat, în ce stadiu este descoperit, re
zistența organismului îmbolnăvit și mul

te altele. Un lucru este însă clar. Cu cât 
cancerul este descoperit mai repede, cu 
atât sunt mai mari șansele de vinde
care.

REP.; Ce-ar trebui să știe oamenii 
pentru a depista cât mai repede teri
bila boală ?

C.H.: Semnele nu sunt de cele mai 
multe ori vizibile. Totuși, bronșite reci
divate, astm bronșic, un TBC îmbătrâ
nit sau un ulcer vechi și netratat pot 
fi medii propice pentru cancer. Desigur, 
prin forma de manifestare, un cancer 
de piele sau o tumoare la sân sunt mai 
ușor de depistat. Nu același lucru se 
poate spune despre localizările la plă
mân sau la stomac, care, de obicei, sunt 
descoperite târziu. Nu lipsit de impor
tanță este rolul medicului de circă sau 
având alte specialități în a depista un 
cancer în fază incipientă. Sunt nume
roase cazurile când vigilența medicului 
la un examen de rutină a relevat sufe
rința canceroasă. Desigur, un factor a- 
gravant semnificativ, care duce la de
generarea în cancer, este reprezentat de 
gradul de poluare a mediului. De aceea, 
oamenii care trăiesc în zone industriale 
poluate sunt predispuși mal pregnant 

îmbolnăvirii și trebuie să acorde o a- 
tenție deosebită propriului organism pen
tru a observa orice semn de anormali
tate.

REP.: Care formă de cancer este cea 
mai ucigașă ?

C.H.: Rapiditatea cu care această 
boală ucide nu depinde în primul rând 
de localizare, ci este determinată de rata 
de proliferare a țesutului canceros. Deci, 
pot exista două afecțiuni canceroase la 
același organ, dar numai una. care are 
viteza de proliferare mai mare, își va 
exercita rolul funest în scurt timp. Ori- 
cUm, cancerele descoperite în stadiu] 
unu sau doi, pot fi tratate și vindecate 
în mare proporție. Am avut cazuri când 
tumori grave, de gradul trei sau patru, 
au fost „calmate" prin tratament cu ci- 
tostatice, aduse în faza a II-a și operate 
cu succes. Circa 40 la sută din bolnavi 
au fost vindecați aici, la noi, de-a lun
gul timpului, ieșind din evidență dupfi 
10 ani. S-a reușit anihilarea unor can- 
cere la sân, la colon, la uter și chiar la 
plămân. Deocamdată, așa cum spunea 
profesorul meu, noi, oncologii, umblăm 
pe picioroange, în echilibru fragil, peste 
necunoscutele acestei cumplite boli. To
tuși, privind fantastica evoluție a posi
bilităților de tratare a cancerului, sun
tem încrezători că va veni și ziua în 
care, aruncând cataligele, vom putea 
păși ferm pe tărâmul vindecării defini
tive a acestei maladii. Ultimul cuvânt 
îl va avea, cred, ingineria genetică ai 
cărei mari pași înainte tăcuți în ultimul 
timp sunt generatori de speranță. (AS.)

. ȚȚ.1*. .... . . .ȚT?'. . .
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A SCRIE

Mi-e absolut necunoscut 
autorul acestui volumaț 
discret, elegant ți mai po
trivit, ca format, pentru 
a conține poezie. Insă, 
nici vorbă: titlul sobru, 
cu centrul de greutate nu
mit Cioran, ne stăvilește 
gândul pornit spre li
rism. Aflat, bănuiesc, la 
prima sa carte, Dan Ol
tean, născut in Căstău, 
absolvent al facultății de 
filozojie — filologie din 
Cluj, promoția 1992, în 
prezent profesor de psi
hologie la Satu Mare, ne 
propune un studiu destul 
de original. De aceea și 
cred că autorul și-a asu
mat. o răspundere despre 
a cărei complexitate pu
tem discuta mult ți mul. 
te. Nu e 
mul rând 
ciat însăși 
rii acestui 
devărată 
meandrele
Cioran —, 
tatea cu care ne întâm
pină autorul in INTRO
DUCERE : „Să scrii despre 
Cioran, acest mare retras, 
orgoliosul din umbră, cel 
care sfidează totul prin 
cascade de negații, este 
o încercare departe de a 
fi ușoară, cu atât mai 
mult cu cât acest urs de 
societate încearcă cu ori
ce chip să fie cât mai 
de. neînțeles", (p. 5). Mi-

cazul. în pri
ește de apre. 

ideea scrie- 
studiu — a. 

aventură prin 
gândirii lui 

ca ți sinceri-

UMBRELA. Când vor
bim de umbrelă ne gândim 
instinctiv Ia un cer înno
rat, la ploaie. Originea pre
țiosului obiect este, în 
schimb, legată de un cer 
senin, cu un soare strălu
citor. Ne-o spune chiar eti
mologia quvântului : în la-, 
tină umbrella este diminu
tiv pentru umbra, „umbră" 
în românește. La apariția 
sa, deci, umbrela denumea 
umbrela de soare, iar nu 
umbrela pentru ploaie. Mo
mentul invenției acesteia 
se pierde în întunericul 
timpurilor; un pasaj din 
Biblie și unele reproduceri 
ale basoreliefurilor și fres-

DESPRE CIORAN
nus comparația cu... ursul, 
această reflecție 
pare de bun simț și res
pect, chiar dacă 
cinci pagini Dan Oltean 
devine simpatic-amenin- 
țător : „îl vom dezvălui, 
îl vom „descompune" 
(ghil. D.O.) pe Cioran pe 
baza cărților sale ți mai 
puțin din prisma inter
viurilor pe care le-a 
dat..." (p. 11). Drept care, 
la pagina 13, el trece la 
fapte înțtiințându-ne de
spre Cioran că „German 
prin gândire, francez prin 
stil, îmbibat de mistica

mi so
peste...

țină apropiat printr-o a- 
bordare ți ordonare ele
gantă a ideilor și un co
mentariu absolut adecvat. 
Iată o mostră : „Cercul 
dialecticii sentimentale a 
lui Cioran (...) pleacă de 
la moarte, trece prin via
ța naivă, apoi prin cea 
conțtientă ți se încheie 
in moarte", (p. 32). Sau : 
„Nietzsche a fost subju
gat de Zarathustra, cre- 
ându-l n-a mal avut li
niște; era dominat de 
propriile-i iluzii. El com
bate metafizica pentru a 
o înlocui cu religia. Cio-

DAN OLTEAN :
MISTICA METAFIZICA LA CIORAN
Ed. Helicon, Timișoara, 1996

spaniolă, pleacă să cuce
rească lumea, luând de 
model filosofii și scriitorii 
din apus". Cu unele mici 
amendamente, portretul 
se apropie foarte mult 
de... original. Remarcabil 
pentru un autor aflat la 
prima carte (publicată) 
este ți aerul doct gene
rat cred eu de o cunoaț- 
tere foarte bună a tema
ticii propuse cât ți o de
plină stăpânire a mijloa
celor de expresie utili
zând o variantă de narare 
care prinde la public. 
Dan Oltean are grijă de 
cititorul său țtiind să ți-l

ran, trăgând învățăminte 
de la marele său prede
cesor, le îmbină pe amân
două", (p. 53). Dar. în 
orice caz, nu putem să 

. nu recunoațtem meritul 
autorului în a surprinde 
și a evidenția din gândirea 
lui Cioran nu puține seg
mente esențiale care, pu
se cap la cap, dau ima
ginea unui personaj adus 
la... rampă, așa cum, de 
altfel, ne promisese încă 
de la începutul studiului, 
în context „subiectul" este 
coroborat, sau, mai co
rect spus, „altoit" curo- 
pean-universalului, pen-

Povestea cuvintelor

tru că lumea lui Cioran 
este lumea marilor spi
rite — ajutoare foarte 
importante pentru autor. 
Exemplu : „Nietzsche a 
fost creștin până în mo
mentul în care a fost in
fluențat radical de Scho
penhauer și de Wagner. 
La fel trebuie să fi fost 
șt Cioran (...)“. (p. 94). 
Mai recunoscând că prin 
intermediul acestei scri
eri pătrundem printr-o 
ușă secretă în lumea ma
relui filozof pe care în
cepem să-l înțelegem cum
va altfel, nu facem de
cât să-i acordăm autoru
lui un credit de care, 
foarte probabil, are nevoie 
din partea cititorilor. Și, 
pentru ca lucrurile să fie 
și mai limpezi în ce pri
vește conținutul studiului, 
să notăm câteva titluri 
din cuprins: Opera — fi
lozofia, Religiozitate — 
Dumnezeu — mistică me
tafizică șt Muzica — cele 
trei capitole-părți, dar și 
câteva subtitluri mai su- 

,Filozofia vita- 
’ stări 

„Pă- 
extaz", 

sinucide- 
„Criti- 

i", „Mis-

gestive: 
listă", „Purificare; 
psihice, negative", 
cat, paradis, 
„Moartea1 — 
rea — boala", 
ca crețtinismului' 
tica metafizică"... Mai este 
de amintit aici și apara
tul bibliografic cu nume 
de referință și, mai ales, 
plăcerea unei lecturi in
teresante.

DUMITRU IIURUBA

J
S-au împlinit cinci ani de Ia trecerea in 

eternitate a poetului Lucian Valea (1924— 
1992). Reproducem in memoriam, din volu
mul ÎNTOARCEREA LUI DON QUUOTE (Car
tea Românească, 1972), una dintre cele mai 
frumoase poezii ale sale, concepută pe la în
ceputul anilor ’50, în timpul detenției în lagă
rul deținuților politici de pe șantierul Hidro
centralei Bicaz. (R.C.)

I

celor asiro-babiloniene pot 
susține ipoteza că s-ar fi 
folosit în Asia Mică și în 
Egipt. în Grecia clasică 
erau la modă umbrelele 
cu franjuri, care permiteau 
femeilor să observe ce era 
în jur, fără a fi observate 
de priviri indiscrete. In 
Roma antică matroanele 
care frecventau jocurile de 
circ se protejau de soare 
cu umbrele asemănătoare 
acelora din Grecia. Umbre
la a fost pentru multe se
cole un privilegiu al no
bililor și al suveranilor și

simbol alreprezenta un 
demnității. De aceea era 
deseori prețios
Doar la sfârșitul secolului 
al XVIII-lea apare umbre
la de ploaie, destul de gro
solană ca aspect și folosită 
de către cei ce nu aveau 
posibilitatea de a avea o 
trăsură. Astfel, în timp ce 
umbrela de ploaie se răs
pândea printre oamenii 
simpli, umbrela de soare 
devenea un distinctiv al ra
finamentului și eleganței fe
minine, pe cale de a se 
transforma de-a dreptul în-
—«-w**«**

decorată.

LECTURI POSIBILE

dat, ca 
te 
te 
la 
de

cu- 
în- 

lec- 
be- 
din

Acesta-i, Sancho, ultimul cuvânt 
Al tristului hidalgo de Ia Mancha : 
Un vis poate răni mai greu ca lancea, 
Când porți război cu morile de vânt!

Nu te-mbrăca în zalp și-n armură, 
Sfârșitul luptei nu e biruința :
Cel mai de preț din lucruri e credința 
S-o ai, când pleci în marea aventură.

I
b

I

Cu bine, Sancho ! Poate-n alt con, 
Cu veacuri fără atâtea stele sumbre, 
Ne-om răzbuna pe timpul monoton 
Și vom surâde lumii-n chip de umbre.

LUCIAN VALEA

Coboară-ntreagă nebuniei panta. 
Viața nu-i andante majestuoso — 
Sprc-acceași Dulcinee din Toboso 
'Ne duce, orice-am face, Rosinanta.

ii ■:
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tr-un instrument al limba
jului galant: purtată drept, 
vertical, însemna „iubire 
statornică", mișcată ușor 
semnifica „nu sunt sigură 
de dumneavoastră", purtată 
cu mâna stângă sau spri
jinită de umărul drept 
transmitea mesajul „putem 
să ne vedem". începând cu 
secolul trecut, umbrela de 
ploaie a continuat să se 
răspândească, fiind un ac
cesoriu util, de absolută 
necesitate, pe când umbrela 
de soare rămâne doar un 
element de decor în tablo
urile impresioniștilor fran
cezi.

MARIANA ISTRATE

ULTIMUL CUVÂNT AL LUI 
DON QUUOTE

Tot vor pricepe oamenii-ntr-o zl
Cât de puțin din marea mea strădanie: 
Că-n viața fiecăruia-i o Spanie
Și-o luptă pentru a o cuceri...

FOCURI DE PRIMĂVARĂ
In martie, când ghioceii ard 
Cu flăcări de zăpadă pe coline 
Precum un nimb întrezărit 
Printre-ale iernilor ruine... 
in martie, când toporașii au 
Tăiș subțire ascuțit de rază 
Că de-i atingi cu tâmpla îți despici
Lacrimi dormind sub pleoapa încă trează... 
In martie, când fără știre calci 
Pe-un cer cu nori albaștri de brândușe 
incât adânc în umerii tăi simți 
Un gol de aripi smulse din cătușe...
in martie, când pomii amiros 
A nou văzduh arat de păsări mute 
Și-n scoarța merilor auzi pulsând 
Sângele crud al verii ne-ncepute... 
în martie, ca-ntr-un iubit blestem 
Cu mâini întinse-a rugă înspre soare 
Și buze arse de sărut te chem. 
Femeie, să ne-ntoarcem la izvoare...

IO AN EVU

Posta redacției
» ♦

I

II
♦I
i
♦

+ Dorina Nîstor — Si- 
meria. Creații promițătoare 
care vădesc chemare și ex
periență într-ale scrisului. 
Redăm prima poezie: „Mă 
pierd în cuvinte,/ ca pașii 
în ninsoarea/ eternei vi
sări./ Doar sufletul simte/ 
Și spune, nerostite,/ che
mări./ Ascultă!.../ Ce tainic 
ecou învăluie/ necuprinsul,/ 
Cum nevăzutul tresaltă/ și 
simte,/ cum viața ne lea-

• • •.y.’AAz.* •-.w

gă/ prin ani de cuvinte,/ 
cum peste timp o mână/ 
spre tine se-ntinde/ în ne
rostite chemări./ Cum to
tul e zbor/ în noian de cu
vinte,/ prin ninsoarea eter- 
nei/...visări". „Nerostite 
chemări". Mai trimiteți I

+ Dan Alex — Deva.- 
Nu, nu. Nicidecum! Poezia 
dv se află încă într-un sta
diu primar, de enunț al 
ideilor.

creează prin cuvinte în
cărcate cu profunde co- 
notații universuri fami
liale, de altfel banale, 
ușor de trecut cu vede
rea, de către un ins de 
rând, realizând excelen
te proze scurte, reflexiv- 
satirico-umoristice, pre
cum „Acvariul cu proști" 
— un admirabil portret 
al mahalagioaicei moder
ne, absolute, care își 
cumpără: „un soț per
fect și parfumul cel mai 
franțuzesc cu putință 
parfum, un aparat, care 
face singur gimnastica de 
întreținere pe viață..." 
sau „Balonul roz“, „Na
vetiștii" — decupaje ale 
tragismului cotidian exis
tent în lumea (mediul) 
oamenilor de rând. Inci- 
tante prin insolitul for
mulării lor sunt și titlu
rile unor proze scurte 
din acest volum, precum: 
„Obiceiul de-a muri", „O- 
rașul câinilor", „Prizo
nier în casa fără nebuni", 
„Regia visului".

PETRIȘOR CIOROBEA

(orii celor de negăsit". 
(Avertisment).

Cutremurarea cititoru
lui survine chiar de la 
lecturarea primei proze 
scurte a volumului, inti
tulată. „Cutia cu sfinți", 
în care, pe numai o pa
gină, abila prozatoare 
realizează o inedită in
trospecție într-un uni
vers mai puțin explorat, 
cel a doi părinți-copii 
ce dau naștere unui a- 
vorton. botezat de ei, 
niște copii de altfel, „Si- 
sinie", pe care-1 depun, 
copilărește (cum altfel?) 
într-o banală cutie pen
tru pantofi, nr. 37, și-l 
aruncă în „hăul urât mi
rositor" al unui contai
ner de gunoi 
urban.

Posesoare a 
sat spirit de 
și a unei ironii

firesc, că mulți cititori 
pot rămâne perplecși în 
fața titlului, necunos- 
cându-i semnificația, au
toarea dezleagă „miste
rul", în cele câteva rân
duri, dense 
semnificații, 
avertisment 
dezlănțuirea 
acesta aflăm textual că: 
„Este măruntul monstru 
dulce-acrișor care prece
de orgoliosul fruct ma
tur: hurlupul". Ca ali
neatul al doilea al tex
tului, mai sus menționat, 
să fie o veritabilă sin
teză, reflexiv-metaforică 
a ideaticii celor 
de proze scurte 
in volum: „Ca 
nii, plantele au 
pății lor. Ca și 
oamenii au hurlupii lor. 
Ratații, eșuații pe o ban
chiză inutilă a lumii, 
Idealiștii suspendați în
tre copil și adult, căută-

de idei și 
ale acelui 

ce precede 
prozei. Din

• M

F

menajer,

șaizeci 
cuprinse 

și oame- 
handica- 
plantele,

unui ver- 
observație 
i extrem 

de plastice în expresivi
tatea ei, prozatoarea re-

proză scurtă, 
numai 142 
al talentatei 

timișorene Li-

1

Artă populara
-

ANUL IX • NR. 1269

F
Rareori iți este 

cititor avizat, să 
tremuri (sau să 
fiori, dacă vreți) 
turarea unei cărți
letristică — mai ales 
cele apărute recent. Spun 
toate. acestea, având, în 
mână , și în gânduri, vo
lumul de 
însumând 
de pagini, 
prozatoare 
dia Handabura, intitulat 
insolit „HURLUPUL". 
carte editată în condi
ții grafice excelente de 
către Editura „HESTIA" 
din Timișoara, în colec
ția „Prozatori români 
de azi".

Bănuind, cum este șl

1
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Vama pentru... mediu j
DI. A.B. din Brad a 

avut bucuria ca acum, 
în preajma sărbătorilor 
de Paști, să-l aibă ca 
oaspete, într-o scurtă 
vizită, pe ginerele său 
(originar din Franța), cu 
familia. Asta este par
tea bună a lucrurilor. 
Partea neplăcută se re
feră la taxa ce a tre
buit s-o plătească la 
vamă pentru mediu. Cum 
a mai făcut călătorii a- 
semănătoare și cu alte 
prilejuri, dar nu neapă
rat pe la vama Vârșand, 
fără ca să i se per
ceapă o astfel de taxă, 
a rămas nedumerit de 
„invențiile” vameșilor

Știind că pentru orice 
„serviciu” făcut și plă
tit se eliberează un do
cument de plată, iată că

nu se procedează 
După ce inițial i 
cerut 30 de DM, 

după discuții îndelungi, 
vameșul a acceptat 
primească numai 10 
cu care acesta s-a 
clarat satisfăcut, 
indignarea 
fără însă 
chitanță 
meascâ alt document de 
primire a banilor respec
tivi.

Nemulțumit de proce
deu, care la alte vămi 
nu se practică, cel pă
gubit a decis să se a- 
dreseze forurilor în drept 
care să ia măsurile de 
rigoare pentru ca ast
fel de metode să fie ex
cluse în viitor la vămi
le românești. (N.T.).

aici 
așa. 
s-au *

l^.c.o ,ț.i d î a mi nde pen

7

T

*1 
i

1

să 
DM, 
de
spre 

plătitorului, 
să taie vreo 

sau să întoc-
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într-o recentă discuție 
avută cu dl loan Bașâ, 
primarul comunei Criș- 
cior, am aflat că aici ac
țiunea de punere în po

sesie a persoanelor îndrep
tățite în temeiul Legii- nr. 
18'1991 este tratată cu 
toată seriozitatea. Litigiile 
apărute pșnă nu de mult 
între unele persoane și 
care au creat o atmosferă 
tensionată au început să 
scadă datorită măsurilor 
reparatorii luate de că
tre noua comisie de apli
care a legii recent con
stituite, a soluțiilor date 
de către instanțele judecă
torești și a faptului că s-a 
trecut la remăsurarea u- 
nor suprafețe contestate 
de proprietari. La toate

i1
i1
I1 
ț

*

*
*

*

*
I
I 
l
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aceste acțiuni un sprijin | 
substanțial s-a primit din * 
partea reprezentanților def 
la OCOT Deva care la * 
fiecare solicitare a Primă-, 
riei s-au implicat neîntâr- I 
ziat. atât prin respectarea * 
și traducerea în fapte a t 
Legii fondului^ funciar cât» 
și cu personal și aparatu- ; 
ră specifică măsurătorilor. I 
Aici până în prezent s-au | 
pus în posesie 67 din nu- f 
mărul solicitanților, iar » 
numărul titlurilor de pro- J. 
prietate completate a a- 
juns la cifra de 369, dar | 
mai sunt multe procese- * 
verbale încheiate cu pu-| 
nere în posesie care ur-i 
mcază a fi trimise Oficiu- £ 
lui din Deva pentru com- I 
pletare. (Al.J.)
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„Amigo* scade preturile
Iată un fenomen ce 

am vrea să-l scriem cât 
mai des în ziarul nostru: 
evoluția în jos — și nu 
în sus, cum s-a întâm
plat în uitima vreme — 
a prețului desfacerii cu 
amănuntul a mărfurilor 
prin rețeaua comercială 
privată. Prima unitate 
ce a procedat în acest 
fel este „Amigo” din 
centrul municipiului De
va, aparținând S.C. „E- 
ditura și Casa de comerț 
Regina” SRL. La ora ac
tuală, cafeaua filtru se 
vinde cu 500 lei (de ia 
650 lei), cafeaua ness cu 
750 lei (de la 1 000 lei) 
ciocolata caldă cu 750 
lei (de la 1000 lei), apa

r —V « — 9 • mMU

minerală „Perla Harghi- | 
Cei” îmbuteliată în sti- • 
ele de 1.5 1 cu 2500 lei | 
(de la 2900 lei), kg de ♦ 
zahăr cu 3380 lei (de la | 
3900 lei), iar litrul de , 
ulei cu 5500 lei (de la I 
6400 Iei). Dl Alexan- ‘ 
dru Bălgrădeanu, patro- I 
nul societății sus amin- , 
ti te, ne spuaea : i

— Procurarea mărfii ' 
direct de la producători I 
și importatori ne permi- J 
te să ținem prețurile la > 
un nivel modest, acce- I 
sibil oamenilor. „Amigo” > 
este și va rămâne o u- I 
nitate populară și cu J 
o servire exemplară. | 
(Tr. B). «

—-■---------------- ’--------------------------- &
AFLAM DE LA POLIȚIE | J

LUNATICII DE LA 
RUJ DE MORI

Cum poți să-l numești 
altfel pe cei care noap
tea. prin efracție și esca
ladare, pătrund în unități 
comerciale și locuințe ? 
Mai ales că este vorba 
de 14 asemenea acțiuni 
nocturne ! Lunaticii noș
tri sunt în general tineri 
și, după ce au agonisit 
bunuri de aproape 3 000 800 
de lei, au fost reținuți 
la Hațeg. în zona Râu 
de Mori, ei „munciseră!” 
în perioada mai 1996 — 
martie 1997. Altă ocupa
ție nu aveau. Numele lor 
sunt : Octavian Blaj, 28 
de ani, din Vulcan, Emil 
Moga, 29 de ani, din Un- 
ciuc. Silviu Costin, 18 
ani, din Hațeg, fost con
damnat, Liviu Adam, 20 
de ani, locuia în Râu de 
Mori și Daniel Adam, 
19 ani, din Unciuc. Și ul-

Grădinița din Certcju de Sus (educatoare Titina Malea), unde copiii vin cu 
mare plăcere. Foto ANTON SOCACI

PUIET1 DE PRISOS î
I DL tag. Mihail Alio- 
î n seu, șeful Ocolului sil-
I vic Geoagiu. are o mare
* supărare pentru faptul căI în pepiniera silvică a
* o. tinut circa 10.000 pu-,J ieri de salcâm, pe care
. acum, deși este momen-
| tul înființării de plan-
* t.'.ții. nu-i mai poate
Ive'-a valorificați.

Cu toate că există
* oferta ca acești puieti să
| fie livrați fără nici un< -

fel de plată, iată că nici 
oferta gratuită nu mai 
este' agreată și accep
tată, în ciuda faptului 
că în județ avem su
prafețe mari ocupate de 
râpe și terenuri degra
date care, prin plantare 
cu salcâm, ar putea a- 
duce, peste ani, foloase 
incontestabile.

Nu ar fi lipsit de in
teres ca în fiecare lo

calitate să se identifice •
toate terenurile ce se »
pretează a fi plantate cu I
salcâmi și să se treacă •
efectiv la acțiuni hotă- I
râte în această primă- >
vară, cât mai este post- I
bil. astfel încât cel >
10.000 puieți să-și gă
sească locul cuvenit pe J
terenurile p reta bl le în- |
ființării de plantarii. J
(N. T.). |

timii doi au mai fost con
damnați. Toți sunt cer
cetați în stare de arest.

î» schimb, în aceeași 
cauză, in stare de liber
tate sunt cercetați Marius 
Costin, 16 ani, elev din 
Hațeg, Irinei Todoran, 18 
ani. din Unciuc și Iri- 
nel Adam, care este din 
aceeași localitate și are 
16 ani. Cei deocamdată 
liberi sunt complicii pri
milor.

LA FURAT
DE SALATA VERDE

La Simeria, poliția cer
cetează trei indivizi, din
tre care doi sunt foști 
condamnați, pentru că au 
pătruns în incinta S.C. 
„Sansere!” SAntandrei, de 
unde au sustras salată 
verde și sfoară pentru am
balaj. în momentul <n 
care au fost surprinși de 
paznic, au spart mai mul
te geamuri de Ia seră, în
cercând să dispară. Pre
judiciul cauzat este de 
150.000 de lei.

LA VOLANUL 
UNEI MAȘINI 

FURATE. FARA 
PERMIS DE 

CONDUCERE
Deși are numai 18 ani, 

Dorian Buia, din Vulcan, 
a fost depistat de poli
ția din Aninoasa condu
când un autoturism în 
plină noapte. Polițiștii au 
constatat că respectivul nu 
are permis de conducere, 
iar mașina era furată de 
pe o stradă din Vulcan. 
De menționat că Buta a 
mai fost condamnat.

SPANAC. SPANAC ...
O fi spanacul un ali

ment cu multe calități, 
dar asta au înesamnă că 
trebuie consumat In canti
tăți prea mari. Este do
vedit (de poliție) că un 
astfel de consum dăunea
ză. Tocmai de aceea ne 
întrebăm de ce de la Ferma 
Nr. 3 din Simeria Veche, 
persoane cu 6au fără o- 
cupație fură cantități cu 
care ar putea hrăni o gră
madă de oameni. Iată 
numai două exemple. Ga
briel Ghement Gyaman, 
șef de manevră lt S.C. 
Siderurgica SA Hunedoa
ra și Lucreția Pelin, tot 
din Hunedoara, au furat 
66 de kg. Apoi, Valeria 
Tănase și A. Tismănaru au 
adunat 62 de kg.

Bun o mai fi spanacul 
ăsta 1

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

I.P.J. Hunedoara
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BERBEC

Peatru ® călător.e de afaceri vă ajută un prieten, ♦ 
Atenție, să nu mirați în conflict cu o autoritate. Luni, (

PERIOADA 19 — 25 APRILIEI 

I

I• - - - . £ reia;iUe cu sexul opus vă sunt favorabile. Cineva | 
dorește să vă facă rau în cămin. Reveniți asupra u- *

• nor decizii luate la supărare; nu vă incredeți în »
• vor be. e unui tânăr și nu faceți speculații, căci pier- •
. deți. 1

TAUR
Călătoriile, plimbările vă avantajează. Dumini- *

• că, astrefe nu vă favorizează. Luni riscați să vă cer- * 
‘tați cu multă lume. Vă ajută insp.rația. f-arienerul»
• dv are realizări in afaceri; joi are nevoie de ajuto- J. 
, rul dv. In cămin nu aveți ce face ca să îndreptați £ 
1 lucrurile.

GEMENI *

• Dorința de independență duce la conflicte cu ru- *
• dele. Atenția acordată activităților sociaie, profesio-» 
1 naie nemulțumește persoana iuoita. Receptivitatea £ 
. la problemeie celor din jur face bună impresie. A-1
i tenție la aspectul fizic. Miercuri vă surâde șansa, ț 
’ N-ar fi exc.us să vă îndrăgostiți. f
• •
• RAC l

• Nu c cazul să demarați marile planuri propuse, £ 
Duminică, vă preocupă problemele de serviciu. Vă £

J înșelați sperând să obțineți avantaje prin denatu-1 
£ rarea adevărului. Mult de lucru in casă, marți. Re-1 

1 lațiile cu copiii vă îmbunătățesc
* Relații cam tensionate in familie, 
ț portuuităților.
* I « I
I

I 
♦ 

I 
♦
I

Ij E U 
Lăsați lucrurile să-și urmeze

starea de spirit. ■ 
Vineri — zi a o- *

♦ i « I♦

l___ _________  „ .. _____  cursul. Duminică 1 
totul vă irită. E cazul să vă rezolvați problemele de * 
sănătate. Marți pot apărea probleme de ficat sau pe * 
bază nervoasă. Speculațiile vă ajută. Joi, fiți prac- ♦ 
tic și veți cașâga. Faceți o bună impresie și ați putea * 
pune bazele unei afaceri de anvergură. £

I 
î 

și cu banii. Duminică * 
drum. Chestiunile do- • 
Fiind cooperant, faceți 
de sănătate vă sâcâie, 

cu partenerul de viață 
pot ajuta.

FECIOARA
Probleme de comunicare 

sunteți nevoit sâ faceți un 
mcstice vă ocupă mult timp. 

w o bună impresie. O problemă 
1 Joi, câștigați bani. O discuție
* v-ar face bine; ideile*

* Foarte receptiv 
j min.e, norocul vă

1 succesul dorit nici _____  __  ...__ o___  _
* tuiție maximă; prudență față de an tânăr interesat 
ț de banii dv. Mulțimea activităților vă depășește pu-
* terne. Suprasolicitarea v-a epuizat. Vești sau infor- 
j nații care vă ajută la realizarea socială . visată.
2
i SCORPION

Sensibil și înclinat spre aventuri. Duminică evi- 1 
ț tați inițiativele riscante, speculațiile și călătoriile, ț
* Activități de rutină dar și ore de vis, luni. Un semn »
* do viață primiți de la o persoană influentă. Vă a- ] 

I saheaza prietenii și vă face plăcere. Dozați-vâ efor-1
* turile; activitate febrilă in casă.

t

lui vă

A 
la 
e 
în

L A N Ț A 
chestiuni oculte, Bazați-vă pe 

scnimoalor. Luni, nu obțineți 
afaceri, nici in dragoste. in-

4 I 4I4
i9I «
I

SĂGETĂTOR
« O zi fără evenimente deosebite. Duminică sun- 
j toți obosit; faceți doar activități de rutină. O veste 
I vă va fi -de ajutor, dacă nu vă pripiți. In afaceri —
* prudență. La slujbă greșiți din cauza ritmuiui in-
• tens. Mintea vă iuncționează ireproșaoii, soluțiile ‘

I.........
♦

găsite sunt extraordinare, dar astrele nu vă ajută, i 

CAPRICORN !
Așteptați musafiri și vă enervați că nn vin toți, j 

, Cu prudență puteți duce ia sfârșit ce v-ați propus. I 
* Șansa «mei colaborări în afaceri. V-ar prinde bine" 
2 o plimbare, marți. Sunteți nemulțumit că șefii au 
j văd cât munciți. Joi, vă descurcați și fără ajutorul
« 1
« I 4 I «I « 4 c 4

î

așteptat. Vă adunați cu greu gândurile.

I
1

I 
} 
I

VĂRSĂTOR
Se deteriorează relația cu persoana iubită. Aflați' 

de o decizie luată fără dv și care vă dezavants 
jează. Luni, inițiativele sentimentale sunt inspirate. 
Șanse mari de câștiguri. Partenerul vă propune o 

, afacere avantajoasă. Joi, randament maxim în toate. 
• Plătiți-vă datoriile; ajutați o rudă.

PEȘTI
, Multă alergătură pentru frați. Duminică vă veți 
I simți bine într-o excursie. Dacă vă grăbiți, faceți 
i greșeli mari. Realizarea socială a partenerului de
* viață vă pune pe gânduri. Depășiți aspectele ncplă-
* cute prin preocupări artistice. Joi, ați putea câștiga
* bani. Imaginația vă poate ajuta în probleme finan- 
| ciarc.
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cot i d i ariȘi rid e p e n d ent’

CREDIT BANK DEVA

Vinde la
CONVOACĂ

la.'

COMPANY" SRL il

MANAGERUL
S.C. CR1ȘBUS S.A. BRAD

tare se depun la sediul societății, până Ia data J!

ADUNAREA GENERALA 
ORDINARA A ACȚIONARILOR 

la data de 30 aprilie 1997, ora 15, 
i, pentru > 

!toți acționarii înregistrați în Registrul Acționa-*

;•
: •

! •
! i

!
i LICITAT» PUBLICA

S.C. „SCORPION

ce va avea loc in data de 22. 04. 1997, ora 
10,00, la Judecătoria Orăștie, birou executor 
judecătoresc:

— adăpost animale și împrejurimi (fost 
CAP), situate la Dâncu Mic, județul Hunedoara, 
6 885 mp;

— hală producție, situată in Geoagiu Sat 
(fost CAP) 525 mp;

— casă, situată în Orăștie, str. Vânătorilor, 
nr. 7;

— distilărie — instalație tip BLAZE, si
tuată in Orăștie, str. Unirii, nr. 1;

— camion auto IFA, an fabricație 1987;
— mașini de tricotat VVKTM finețe 5,8;
— mașini de încheiat surfilat, Kett;
— mașini de tricotat MIM, finețe 5. 
Informații

211853.

i) S.C. XOHANA TRADING' S.R.L,

ti
S.C. „V.R.G' S^L- BlsUlț», 

rxentowC feerexe/’»1 <ra» tv d, «tkrj

jMrt teinr

fcăwmet'.' ■ t»l. ?*».• fc >

suplimentare Ia telefon. 0541

S.C. AVICOLA S.A. DEVA

Str. Principals, nr. 2

VINDE LA PREȚURI FOARTE

AVANTAJOASE :

proaspete

indigene

import și 
Murfatlar

indigene 
și Cotnari

ulei, zahăr 
„PROTO",

I

ii . . . -
<: clubul din Gurabarza, fr* sala mică,
•! ‘ ___ „_______ ,___
•!rilor la sfârșitul zilei de 14. III. 1997. !

: In cazul în care la data de mai sus adu- ;t
! narea nu va fi statut ră, aceasta se imână ;!
■ pentru data de 15 mai ±997, la locul și ora;!
■ menționate mai sus. Procurile de reprezen-

!jde 29 aprilie 1997. Informații suplimentare fa;! 
I ■ sediul societății din str. Goșa, nr. 44. Telefon !' 
!■ 054/651242, între orele 7-10.
« Î!

• OUA CONSUM, călit. I
— 340 lei/buc.

• PUI CARNE
— la o zi (incubație Leșnic) — 2000 lei/ 

cap.
— Ia 20 zile (fermele 7 și II) — 4000 

lei/cap.
— la 30 zile (ferma Bălata) — 5500 

lei/cap.
— la 40 zile (ferma Balata) — 7000

lei/cap.
• PUICUȚE OUA CONSUM ROSSO (Fer

ma 1 Mintia) — 13,000 lei/cap.
• GĂINI OUATOARE — ROSSO țFerma 

2, 4 Mintia) — 15.000 lei/cap.
Prețurile includ TVA.
Informații suplimentare la tel. 054/216128, 

625796, int. 160 sau 134. (4530)

fi

SOCIETATEA 
INTERDEALER 

| CENTRUL DE

I
l

DE VALORI MOBILIARE
CAPITAL INVEST SA.. ȘI 

AFACERI TRANSILVANIA t 
DEVA

Organizează

selecție in vederea angajării de AGENȚI DE 
VALORI MOBILIARE.

CONDIȚII:
— studii superioare
— disponibilitate la program flexibil
Informații la: Interdealer Capital Invest 

S.A. tel. 064 — 193981 sau la Centrul de A- 
faceri Transilvania Deva, tel. 231546.

| prin depozitul en-gros situat în Deva, str. Io- 
î sif Vulcan, nr. 22, vă oferă o gamă variată 
I de produse :
I — țigări import și
J — cafea

— băuturi alcoolice
— vinuri, podgoria

| — dulciuri
• — produse alimentare: ouă,

— fructe exotice : portocale 
j lămâi „PROTO". banane

— roșii, castraveți, ceapă, usturoi, la ee- 
i le mai avantajoase prețuri. Zilnic intre orele 
. 8—17. Tel 620915.

© Angajează contabilă cu studii și vechi- 
| me minim 5 ani în domeniu; operate» csdcu- 
' fator eu experiență, muncitor necalificat, în- 
| cărcător-descărcător.

Relații: Hunedoara, bdul Dacia, nr. 39, 
| bloc 47, Micro V.

«i
I
I
I
I
I
I
Ie
I
I
e

I
I
I
I
I
I
I
| lei.

ROMFIN
Societate comercială pe ac|iuni. dă intermediere de valori mobiliare 

Capital social: 600 000 000 lei
KC. J40M7/ieea. CoUflicalm 8147849 Am CNVMnr 0422/ 1996: 
București, Sector 5. Calea 13 Septembrie, nc 168-184, 

Tel. 410.49 33: Fax 410 68 16

SUCURSALA DEVA 
Societate de valori mobiliare, 

autorizată de CNVM cu decizia 
nr. 422/1996

PREIA ordine de vânzare de la S.C. CA
SIAL S.A. spre a le executa pe piața RASDAQ.

Ordinele de vânzare se preiau în punctul de 
lucru, situat in Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 
4, parter (camera 22).

Cei interesați sunt așteptați zilnic intre 
orele 8—18,00, cu certificatele de acționar și 
B. I.

S.C. COMTOUR S.R.L. SÂNTUHALM

(

S.C. CASIAL S.A. DEVA

tei;

Angajează:

— ospătar cu experiență — salariu 300 000

— patiseri calificați — salariu net 500 000

■>

jționarii înregistrați în Registrul Acționarilor In;

f -------------------------
:■ a doua convocare este stabilită pentru data dn... . .

I

MANAGERUL GENERAL 
AL S.C. APOLLO S.A. 

DEVA

CONVOACĂ

•I ’ -

!'•!*

ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR ; ’ 
la data de 30. IV. 1997, ora 12, la sediul; 

societății în cantina-restaurant, pentru toți ac-; i A.. . * J , ț * 9^ i,t ,il A _ • 1 . 1  * 1
sfârșitul zilei de 31. 03. 1997.

;• Dacă nu se va întruni cvorumul necesar, 42I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i î i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

; 14. V. 1997, Ia aceeași oră.
; Informații suplimentare la sediul socieA- < 
;ții din str. 1 Decembrie, nr. 37A, telefon*] 
! 054—214296.
•■
■I>»
I

MANAGERUL
S.C. TRANSILVANIA S.A. DEVA

ÎL

CONVOACĂ

I
 ADUNAREA GENERALA

EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR 
la data de 3 mai 1997, ora 10, la restau

rantul „Rapid", situat in incinta stației CFR 
Deva, pentru toți acționarii înregistrați in Re
gistrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 2 mm 
1997.

ț tn cazul nerealizării cvorumului legal, a- 
!; dunarea generală se va ține în același Ioc și 

la aceeași oră, in data de 17 mai 1997.
■ ; Informații la S.C. Transilvania S.A. De- 

; va, str. O. Goga, nr. 2. telefon 211^85 fax 
*213087, între orele 7—15. (4477)
:i
a

XI

S.C. VARUTOIU M. PRODCOM S.L.L. 
ORĂȘTIE

Telefoane 641238 ; 641115

la
PRODUCE 

cele mai avantajase prețuri: 
Treninguri PNA 
Confecții femei PNA 
Lenjerie corp BBC.

(8880)
,4

Ș

• I

» 'A

■ .•

I

4

T

i;
. *
• -

ț

Relații la telefon: 221113. IMCOMEX VA OFERĂ O 
NOUA SURPRIZĂ :-—

Vinde la

AUTOTURISM DACIA 1300 — scos din 
funcțiune conform Legii 150991.

— Preț de pornire licitație: 4 800 000 lei.
— Taxă da participare a licitație de 50 MM! 

Itl și garanția de participări <1? 10 la sută din 
prețul de por urc se vor li rune la 'asieria so
cietății anticipat până la data licitației.

— Licitația va avea loc în data -Ie 5 mai 
1997, ora 9,00.

Informații si înscrieri la telefon 054 — 
213140, 054 — 213141, 054 — 213142,. int — 
154, 270 sau la sediul societății, serviciul me- 
caao — energetic.

SX.BERE Satu Mare SJL 
cu sediul în Saiu Marc st». Șoimoșeni m.30 

oferă eomerciantilor en gros,la prețuri avantajoase 

bere SAILER Pils 

bere SAILER Export

. ben SAUER Bock (neagră) 

labricne sub kența: SAILERBRAll,

Marktoberdorf, Germania, pasteurizat i. 

garanție 6 luni de zile, ambalată in 

slide tip caramel de 0,51.

Informații la: tel. 061 736323 • lax.061 731095 

telex 38253 comp. A.D.T.

MARI REDUCERI DE PREȚ

LA TOATE PRODUSELE 
Televizoare color iNei. Philips, Daewoo,

I

I
I•

■
; Goldstar) • congelatoare, frigidere și combi- 
;ne frigorifice • mașini de spălat • aragaze 
;• aspiratoare • combine muzicale și radio- 
Jcasetofoane B hote de bucătărie © covoare, 
! mochete.... și multe altele.
! Toate acestea se vând și cu
! PLATA ÎN 12 RATE

Adresa noastră : Orăs’ie. str. N. B. Icescu, 
!nr. 11. Telefon 054 - 647496.
î Numai cumpărând produse de calitate rea
lizați adevărata protecție a economiilor dvsI

■
■

-

■:

77
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CUMPĂRĂRI

• Vând apartament două 
camere cu îmbunătățiri, 
ultracentral. Tel. 224433.

(4524)
• Vând casă cu grădină 

și brutărie llia. Tel.: 625350.
224013. (4551)

• Vând (schimb) casă 
mare 4 camere Baia de 
Criș cu apartament Deva, 
Hunedoara, Brad. Tel. 
232838. (4550)

• Vând casă eu pământ 
in Stceneasa. Tel. 232247.

(9546)
• Vând apartament două 

camere Aleea Romanilor, 
bl. 18, etaj 2, ap. 29, preț 
28 milioane lei. (9545)

• Vând apartament două 
camere zona Dacia, gaz 
metan, baie cu cadă. Tel. 
222274. orele 15—21. (4549)

• Vând casă str. Vână
torilor, 22, cu apă și gaze 
Deva Informații la domi
ciliu (4548)

• Vând apartament două
camere mobilat, Micro 15. 
Tel 623991. (9544)

a Senzual și irezistibil 
folosind produsele Orifla, 
me Sunați 232268. (4538)

• Vând Dacia zero km
toate tipurile, livrare pe 
loc, 048/217653. (9516)

« Vând mașină de în
ghețat:! 380 V, două ca
pete Tel. 633453, 633253.

(4503) ■
• Vând societate comer

cială preț avantajos. In
formații tel. 667307. (4522)

• Vând motocicletă MZ 
(ETZ) 230 cmc în ' stare 
bună. Cristur. nr. 182.

• Vând garaj, zona cen
tru vechi. Tel. 716690, după 
ora 17. (9288)

• Vând societate SRL. 
Informații tel. 720268.

(9287)
• Vând apartament 4

camere, cojoc Alain Delon, 
damă, măsura 44, modern, 
chitară electrică, Premier. 
Simeria, 660490. (9284)

• Vând apartament 2
camere, garaj, beciuri, OM, 
str. T. Amann, >tel. 661812, 
după ora 15. (9281)

■ Vând teren loturi 
pentru case. Deva, str. 
Gheorghe Lazăr șl Cetății, 
preț 25 la 75 mii lei/mp 
cât și loturi nentru cabane 
în zona Cetății, preț 5 la 
15 mii lei/mp. Tel. 612182.

(4553)
• Achiziționăm hâr

tie 175 lei/kg, depozit 
str. M. Eminescu, nr. 
48. Informații tel. 
232715. (9008)

• Caut de închiriat gar
sonieră. Relații la tel. 
712265, după ora 16. (3515)

■ Caut de închiriat a- 
partament 3 camere cu 
telefon, zonă bună, nemo . 
bilat. Informații tel. 

229321. (4546)
• închiriez spațiu de

pozit comercial, str. Titu 
.Maiorescu, nr. 5, Petro
șani. Informații tel. 212532.

(4545)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de 
handicapat pe numele 
Grieorean Viorica. Se de
clară nulă. (GRT)

tal de pornire, o afacere 
pentru fiecare, ORIFJ ,AME.. 
Informații tel. 724383.

(9292) 
• MANAGERUL SC 

ROMFRUCT SA, cu sediul 
în localitatea Orăștie, str. 
A. Iancu, nr. 1, județul 
Hunedoara, convoacă adu
narea generală a acționa
rilor, la data de 17 aprilie 
1997. la sediul societății, 
ora 10. în caz de neîntrui 
nire se va ține în același 
loc și la aceeași oră, în 
data de 30 aprilie 1997. 
Relații suplimentare la tel. 
054/642364. (4259)

OFERTE

19543) 
o Vând teren extravilan 

3 ha Simeria, preț con., 
venabii Tel. 661756. (9532)

• V and urgent teren
intravilan Șoseaua națio- 
nală*Simeria. Informații 
tbl 660045. (9533)

• V-ând rulotă. Tel. 
612870, după ora 21. (4526) 
; • Vând și montez par
brize auto toate 'tipurile. 
JDnva," str. Dragoș Vodă, 
,17. tel.: 225075. .225077;

(9527) 
I ■ Vând mașini înghețată 
ieftine italiene,, germane. 
Informații tel. 059/341639.

(6443) 
; • \ ând apartament 2
camere. Deva, str. Teilor, 
iei. 620387 • • ... 44185)

1. • \ ând calorifere fontă 
și mașină de scris -elec
trică, nouă. Tel. ’’ 641048, 
după ora 18. (4271)

. • Vând dozator suc și
’casă. Muncelu Mic. tel.- 
64150? (4272)

o '• ând Mercedes 207, 
microbuz, și piese pentru 
Ford Sierra. Mazda 626, 
FlTT Uno Tel. 641653.

(4274)

• Vând cabană 266 
mp, spațiu comercial, 
ultracentral, Hațeg, 
str. Decebaî. 20, tel. 
770933, 777353. (9325)
• Vând teren intravilan,

construibil. 650 mp, ultra
central. comuna Pui tel. 
068/163871 (9328)
• Vând Peugeot 204,

înmatriculat, stare bună, 
3 500 000 Toni. - Păclișa, 
166 (9329)

e Vând IFA 5 tone. In
formații Hunedoara, tel. 
717446 (9290)

• Vând Golf Diesel, 
stare foarte bună (sau 
schimb cu Golf 2. benzină), 
GUtcit. 43 000 km. 2000 
mărci 712786, 728008.

(9289)

e SC Nirvana SRL 
Hațeg, unic distribui
tor al produselor Olt- 
chim Rm. Vâlcea, vinde 
prin magazinele sale 
din Hațeg, Hunedoara, 

-Deva, llia toată gama 
de er bicide, insec
ticide și fungi
cide necesare comba. 
terii bolilor, dăunăto
rilor și buruienilor din 
culturile agricole, la 
prețurile cele rrîai 
mici fără adaos co
mercial. Vânzarea se 
poate face atât cu 
plata la ridicare cât 
și la recoltare. Tel 
770140, după ora 16.

(4544) '
• Spray contra ejacu

lării rapide, medicamente 
potența, frigiditate, a f ro
ci isiace. 01—6376273. (8979)

• Depozitul • en gros 
„Aroma" din Deva, str. 
M. Eminescu, nr. 48 (fosta 
Fabrică de mobilă) oferă: 
zahăr — 3 380 iei/kg; ulei 
— 5 500 lei/1; sare — 470 
lei/kg; apă' minerală 
„Perla Harghitei" — 2 500 
lei/1,51; orez’ alcool rafi
nat 65 grade; spirt sani
tar; băuturi alcoolice (10 
sortimente): dulciuri. Tel./ 
fax: 212057, zilnic orele 
8—15. sâmbăta 8—13. •

- . (4511
• Vând apartament 3

camere, Kogălniceanu, Goj? 
du. Tel. 221553. (9547)

• Vând sau ■ închiriez 
spațiu comercial în loca
litatea Simeria. Tel. 220848.

ț (9548)
• Ocazie unică! Vând

urgent apartament 3 ca
mere, decomandate, cu 
îmbunătățiri, îa un preț 
minim. Cumpărătorul poâ. 
te achita suma negociat 
în două rate. Str. Cuza 
Vodă, bl. 11, ap. 20, Brad. 
Informații tel. 220654, 
655132. (9549)

• Vând cu contract vân
zare — cumpărare 1900 
mp teren intravilan la 
drumul Goziei. Tel. 611856.

- - . . (4351)
• Vând caroserie Dacia 

brc^ik, corpplet nouă, preț 
convenabil. Tel. 214328/

- ■ (9550).

SCHIMBURI
LOCUINȚE

• Schimb apartament 4
camere Gojdu cu aparta
ment două camere plus 
diferență. Tel. 216216, după 
ora 16.' (9539)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere
apartament două camere 
nemobilat, Deva. Tel. 
216864. (4555)

DE SERVICII

COMEMORĂRI
• Nemângâiați, cu du

rere în suflet, soția Car
men, tatăl Augustin, socrii 
Rozalia și Amos anunță 
împlinirea unui an de la 
despărțirea- de cei .care a 
fost un bun și deosebit 
soț, fiu și ginere

• Caut femeie îngrijit 
copil, vârsta un an; vând 
cărucior,' tel. 655204, Brad.

(4080)
• SC Viorusu SRL A-

rad execută hidroizolații 
cu ■ material import, tel. 
057/249071. (4079)

• Grupul Școlar indus
trial Crișcior anunță în
scrieri în perioada 21—25 
aprilie 1997, • pentru oeu- 
parea catedrei de științe 
sociale. (4078)

• Confecționăm prelate 
camioane — remorci, a- 
coperiri terase — mar
chize, panouri publicitate, 
materiale import Germa
nia. Tel./fax 211128. (4504)

MICU AUGUSTIN
(GUȘTI)

Slujba religioasă va a , 
vea loc în 19 aprilie ora 
12,00, la cimitirul ortodox 
Eminescu. Vei rămâne 
veșnic în inimile noastre. 
Odihnește în pace, suflet 
bun și drag. (099424)

Dumnezeu s .o. odijiijească 
in pace. Fostele-colege. O- 
ficiul de Calcul U.TCC De
va. (099436)

• Se împlinesc șase săp
tămâni de la trecerea în 
neființă a celui ce a fost 
un bun și iubitor soț, tată 
și bunic

IOAN RAIIOVEAN
Slujba de pomenire sâm

bătă ora 9, la catedrala 
Sfântul Nicolae. Dumnezeu 
să-l odihnească. Familia.

• Se împlinesc trei ani 
de la dispariția celui care 
a fost soț, tată și bunic

GÎRDFA NICOLAE
Odiiinească-se în pace!

(4273)

DECESE

• Mulțumiri, dragoste, 
dubire, sănătate și viață 
cu sărbătorile cele mai 
bune pentru întregul co
lectiv de la F.E. Mintia, 
pentru vecini și pentru 
cei care l-au condus pe 
ultimul drum pe cel care 
a fost cel mai minunat 
soț și tată, coleg de muncă 
și bun vecin

IOANA CONSTANTIN 
Rămânem cu sufletele 
alături de toți ce! care 
au fost alături de noi. Ani 
și Viviana. (9542)

• Cu durere în suflet, 
scția Maria anunță tre
cerea în neființă a scum
pului ei soț

IONUȚ GIIEORGIIE 
în vârstă de 77 ani 

înmormântarea azi, 18

aprilie 1997, ora 13. de la 
Casa mortuară Deva.

Nu te vom uita niciodată. 
(4352)

• Finii, familia col (r) 
Tornesc Gheorghe, regretă 
trecerea în neființă a 
scumpului lor naș

IONUȚ GHEORGHE 
și transmit sincere con
doleanțe familiei îndoliate, 

(4353)
• Cu adâncă durere în 

suflet soția, fiul, nora și 
nepoțelul anunță încetarea 
din viață, după o grea 
suferință, a celui .care a 
fest un bun soț, tată .și 
bunic

ALEXANDRU LASCU 
(DANDU) 

Înmormântarea va avea 
loc sâmbătă, 19 aprilie 
ora 13,30. în cimitirul or
todox din strada Popa 
Șapcă Hunedoara. •

Dumnezeu săul. odih
nească în pace. (9293)

• Profund îndurerați de 
trecerea în neființă a celui 
care a fost

DANDU LASCU 
nepotul Florin Crăciun și 
familia transmit celor 
apropiațî sincere condo
leanțe. (9293)

• Profund consternați 
de trecerea în neființă a 
cumnatului nostru

LASCU ALEXANDRU 
(DANDU) 

'transmitem soției, fiul, 
norei și nepotului - sincere 
condoleanțe.

Suntem alături de voii 
Familia Scsovici. (9294)

e Transport marfă 
3,5 tone. 1200/km. 
Tel. 230957. (4536)

■ SC Transloc SA 
Deva vinde anvelope 
BARUM 1100 x 20 și 
execută reparații auto 
la toate tipurile de 
autovehicule la sediu] 
din str. Depozitelor, 
nr. 2,' tel. 054/223645.

(4547)
• SG Ando Lux anga

jează ospătar — barman 
(non stop) la barul din 
Mintia, nr. 40. (4543)

DIVERSE

• Cu ocazia sărbă
torilor de Paști, SG 
Școala ' de Șoferi Pro
fesioniști „Horea“ Tur. 
da SRL. lângă stadion, 
face reduceri impor
tante de prețuri pen
tru pregătirea candi- 
dătilor din toată țara, 
în vederea obținerii 
permisului de condu
cere. Rămân în con- 
tinuare valabile faci
litățile pe' care le o. 
ferim. Plata în rate, 
posibilități ' de' prepn-, 
rare a hranei, cazare 
gratuită, pregătire su. 
plimentară gratuită, la 
nevoie. Taxele 880 000 
lei, categoriile B. 0, 
E, 680 000 Iei catego
riile 6, E, 540 000 
lei, categoria B. Se 
mai anunță Târgul de 
mașini duminical, de 
la orele 10 la 12, lân. 
gă stadionul Turda. 
Informații 064/321718, 
sau 054/640283. (9280)

• înscriu mașini, vând
repatriere. Informații tel, 
729110 sau 713355. (9291)

• Fără firmă sau capi

• Cu adâncă durere 
în suflete și lacrimi 
nesfârșite anunțăm că 
în 20 aprilie se îm
plinesc 3 ani de la 
trecerea în eternitate 
a celui care a fost 
fratele nostru' drag și 
minunat

AUREL DEMIAN 
din Brad, str. Liber
tății, bl. 24, născut 
în satul Țebea. De 
plângem viața ’ chi
nuită, cu muncă zi și 
noapte, cu poveri grele 
pe care le-a dus în 
căsătorie timp de 40 
de ani. (Sea care l-a 
batjocorit pe toate 
drumurile fără să 
muncească umblând cu 
minciuni în prezent 
trăiește și beneficiază. 
'Dormi în pace șl li
niște, suflet nobil, 
acolo să nu te n*al 
îngrijorezi că ți se va 
ridica mâna sus la 

’cap, să te amenințe 
să taci, să nu spui 
necazurile tale la ni
meni.. Frații. (4552)

• Gu regret și durere în 
suflet anunțăm împlinirea 
a 6 luni, la 20 aprilie, de 
la trecerea fn neființă a 
bunei noastre colege

DANA POPPEL

j CONSILIUL LOCAL RAPOLTU MARE

ORGANIZEAZĂ:

UCITATHE PUBLICA
i
*

în data de 8 mai 1997, ora 10,00, pentru 
închirierea următoarelor spații:

• Spațiu depozitare în suprafață de 37,0 
mp.

• Spațiu cu destinație birou in suprafață 
de 54,0 mp.

Licitația are loc la
Răpoltu Mare.

Ofertele se depun 
poltu Mare. Mare până 
ora 15,00.

sediul Consiliului local

la Consiliul local Ra
ia data de 7 mai 1997,

ANUNȚ

Societățile comerciale care organizează și 
desfășoară cursuri de calificare pentru adulți, 
precum și cele care au pregătit documentația 
cerută și sunt in așteptarea avizului Ministe
rului învățământului potrivit regulamentului 
nr. 10273^817 din anul 1996, emis de Ministe- 

i rul învățământului și Ministeru1! Muncii și 
J Protecției Sociale, sunt convocate la sediul 
’ Inspectoratului Școlar Județean din Deva, str. 
^'Gli. Barițiu, nr. 2, marți, 22 aprilie 1997, ora 

9, pentru completarea unor formulare sosite 
de ia Ministerul învățământului.

S.C. POL1DAVA S.A. 
DEVA

Vă oferă prin depozitul eu gros situat in
22 Decembrie, nr. 257, 

de produse agroalimcn-
incinta societății, str. 
un bogat sortiment 
tare:

1î ț
!
ț

ț ț*
1

*

ț

*1

*

)J I
• Zahăr • Orez • Ulei • Brânză topită (

• Margarina • Dulciuri • Paste făinoase ț
• Hârtie ambalaj (import) • Pungi hârtie • < 
Pungi plastic.

Vizitați depozitul nostru și nu veți regreta.

Informații telefon 22 17 50, int. 27.
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