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După ce apele se retrag cu prudență în matcă
Mașina rulează încet 

de_a lungul Mureșului. 
Cum ieși din Șoimuș și 
treci de stația de pompe 
a S.C. „Casial", lunca se 
lărgește. Intre Gasa a- 
gronomului și șoseaua 
Brad e tot o marc de 
apă. Prin revărsare sau 
orin sifonare, Mureșul a 
iundat totul până la ta. 

Iuzul șoselei. De cum 
treci pe sub podul de 
cale ferată și cotești spre 
Chișeădaga, pe dreapta 
Căianul și-a ieșit din minți. 
De la pictorul dealului 
Ia taluzul soșelei e tot un 
lac de ape mâloase. Câte 
un vârf de lujer de trifoi, 
o foaie de grâu sau de 
orz scot timide capul 
după aci, In rest — 
culturi tavă Incita de ape.

în *»Păuliș, Vichente

Oană și David Petresc 
încearcă să elibereze apa 
blocată pe un pârâiaș care 
dă pe de lături în grădi
nile lor.

„Acu’, zice Vichente Oa. 
nă, apele s_au mai retras 
dar ieri și azi noapte (marți 
și marți spre miercuri — 
n.n.), curțile erau tot o 
apă. Am scăpat de nu ne-a 
intrat în case dar cum 
vedeți și acum mai băl. 
tește apa în jurul fun
dațiilor. Beciurile și fân
tânile ne.au fost inunda
te".

„Poate pățim și anul 
acesta ca la sfârșitul lui 
’95 când am fost scriși în 
ziar că am primit ajutoa
re și -noi nu am primit 
decât câte o pereche de 
cizme de cauciuc" — re
marcă cineva. Din curtea

septuagenarei Otilia Mang 
apele încă nu s.au re
tras. Sărmana bătrână a- 
bia se târăște prin casă, 
sprijinită în două bastoa
ne. „V-a venit cineva cu 
ceva în ajutor?" — o în

trebăm. „A venit, dom
nule dragă, vlceprimarul 
și un militar au venit pe

ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)

CULTURI AGRICOLE ȘI OGOARE 
SUB APA

După cum am aflat de 
la Direcția Generală pen
tru agricultură și alimen
tație, până ieri, din cau
za ieșirii din matcă a 
unor cursuri de apă, au 
fost inundate peste 1800 
ha terenuri agricole, din 
care mai mult de 560 sunt 
ocupate cu grâu, 80 cu 
orz și orzoaica 230 cu 
plante de nutreț, 28 cu 
cartofi, mai mult de 800
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ha ogoare. S-au rupt mai 
multe poduri și sunt inun
date msțj mult de 30 de 
gospodării. Au fost afec
tate în mod deosebit te
renuri situate în luncile 
Mureșului, Crișului Alb și 
Cernei, zonele cu supra
fețe mai mari inundate 
găsindu.se In perimetrul 
l.ocalităților Ilărău, Sân- 
taridrei, Rișca, Brănișca, ș’ 
altele. (N.T).

l

Marele praznic al Învierii Domnului îmi 
oferă prilejul de a adresa locuitorilor județu
lui nostru cele mai alese gânduri, urări de îm
pliniri și bucurii, sănătate și o viață fericită. 
Fie ca speranța din sufiete și credința să ne 
dea puterea de a depăși greutățile ce ne mai 
stau în cale.

IIRISTOS A ÎNVIAT!
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In Vinerea Patimilor
E 

tristă 
rate 
ziua suferinței pentru îm
plinirea noastră. Plecân. 
du-ne frunțile, să ne 
gândim la jertfa de pe 
muntele Golgotei!

Poate că în aceste 
clipe, mai mult ca ori
când, lăsând amărăciu. 
nile trecătoare, sufletul 
se înalță spre aștri cu 
pioșenia unei spoveda
nii, iar lacrimile rugilor 
despovărează ființele. Ni
mic mai presus decât 
jertfirea întru trăire a 
Fiului lui Dumnezeu ! 
Oricât am fi de copleșiți, 
oricât de 
lupta cu 
Vinerea 
începutul

ziua cea mare ji 
a Patimilor îndu- 

de Mântuitor. E

încrâncenați în 
e 
E

greutățile,
Patimilor...
Dăruirii Mân.

ca 
via-

fl-

tuitorului, pentru 
omul să primească 
ta cea de veci.

Râurile îsi curmă 
vele, orașele se năruie,
arta se întruchipează în 
alte și alte forme, isto. 
ria își urmează cursul, 
doar lacrima neconteni
tă a acestei zile rămâ
ne cheia veșniciei. Cu. 
rățenia spirituală, mer
sul drept 'și nemărgi
nirea iubirii fată de se. 
meni ne vor da posibi
litatea să o folosim.

Fie ca pacea și cuvin
tele bune să se sălășlu- 
iască în ființă, pentru 
ca noi să putem privi 
peste apele tulburi. în 
zările limpezi!

ROXANA SICOE TIREA
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ș Azi și mâine vă puteți aproviziona cu bere < 
5 Regun și Silva, cu apă minerală Biborțeni, în jj 
5regim de en gros, prin magazinul — depozit} 
Sal S.C. „Cuvântul liber" S.A., situat în incin-5 
Sta S.C. Polidava S.A. din Deva, str. 22 De- } 
Scembrie, nr. 257, telefon 225904. Prețuri in-5 
J credibil de tentante !
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BANCA ROMANA DE COMERȚ EXTERIOR S.A.

Sărbătoarea Paștelui ne oferă plăcutul 
prilej de a ura clienților noștri, colaborato
rilor, reprezentanților autorităților locale si 
județene multă sănătate și împliniri.

SÂRB \TORI FERICITE !
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Conducerea 
Sucursalei BANCOREX

- Deva
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Vremea va continual, 

se încălzească. Ce- I.

i

I
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I tul va sufla în general i 
* 1 | slab. Temperaturile mi-i
I nime vor fi cuprinse în- 4» i
I tre 1—5 grade C; maxi- » 
* - * - ' - ‘

VREMEA

•_—
•T-' z

să
rul va fi variabil. Vân-

mele — 12-17 grade C; l
• • îI Dimineața, izolat, ceață 1 
I pe văi. (Andrei lur- . 
j sicsin). *

i cotați! ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă no 
iimplicd obligativitatea utilizării cursurilor în tran
zacții efective de schimb valutar și înregistrări con- 
tăblie.

• 1 dolar SUA 7082 lei I• 1 marco germană — 4121 lei i• 100 veni japonezi — 5610 Ici 1• 1 liră sterlină MM 11492 lei 1• 1 franc clveficm — 4823 lei 1• 1 franc francei 1223 lei I• 100 lire italiene — 415 lei 1
Cursurile incluse în această listă au la bază 1
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— Mioaro, tu ce crezi despre bărbați?.
— (Toți sunt la, fel, tul Doar salariile 

lor. diferă...s

Procesul de privatizare, prin mutațiile produse în structura acționariatulul, nu o dată, generează un veritabil skandenberg, pe spatele salariaților, în. tre vechea conducere șl noii deținători al pachetului majoritar de acțiuni. După adjudecarea portofoliului de acțiuni deținut de FPS, scenariul urmează cam aceleași faze. Reprezentantul firmei câștigătoare, specia, tist, sau, de cele mai multe ori, profan în do - meniul de activitate al societății privatizate, uitând că pentru a cuceri trebuie întâi să seduci, începe să învârtă amenin. țător sabia destituirii pe 
sub nasul vechil conduceri. Capabilă sau, de multe ori, purtând han

dicapul unei mentalități anacronice șl deci Ine. ficiență, această veche conducere, formată din oameni „crescuți" în firmă,
promisiunile noii echipe 
de decizie atrag salariații 
îndeosebi tineri care, ne
mulțumiți de modul cum 
este gestionată firma,

CONVULSII ALE
SCHIMBĂRII

reacționează grupând în jurul ei ca șl centre de rezistență în fața radi, calismului unor măsuri anunțate o parte din sa_ lariați. In același timp,
speră ca prin investiții șl 
măsuri reformatoare vii. 
torul să aducă mai binele 
în buzunarul fiecăruia. 
Desigur este dreptul ac
ționarului majoritar de a

schimba conducerea pe 
care o consideră incom
petentă sau incompatibilă 
cu noul program preco
nizat. De obicei aceste 
acțiuni sunt îndeplinite de 
o persoană delegată dc 
investitor spre a-i repre
zenta interesele în fir
mă.

Ge se întâmplă Insă 
când acest reprezentant, 
chiar bine intenționat fiind 
nu găsește calea de a im. 
pune programul reforma . 
tor si nu găsește resur
sele care să. onoreze pro
misiunile făcute? în fir
mă se produc tulburări 
oei care susțin cauza 
schimbării rămân desco

A SALAGEAN

(Continuare în pa<_ a 2-al
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CONVULSII ALE
SCHIMBĂRII

Armata română și Sfintele

/Urmare 'din pag. 1)

perițî și se repliază în 
vechea matcă, care chiar 
dacă nu » cea mai hună 
este cunoscută și sigu
ră. iar activitatea stag
nează. I.eacul acestei si
tuații ce nu convine ni
mănui nu este altui decât 
schimbarea reorezentan - 
tnlui acționarului main- 
ritar. Firește, o poziție 
partizană în favoarea a- 
eestuia, mai ales dacă e 
făcută de pe poziția unui 
lider de sindicat, nu poa
te fi decât o experiență 
nefericită, chiar dacă in
tenția de schimbare în 
bine n fost sinceră și 
dezinteresată.

Aceasta este și părerea 
dlui Alin Talagiu. fost 
lider de sindicat $i sala
riat al Societății comer
ciale Sargetia Forest S.A. 
Jîeva. Această societate 

i fost privatizată în cursul 
anului trecut cota majo
ritară deținută de FPS 
fiind obținută la licitație 
ds o comDanie britanică 
Man Comod ites. Repre. 
zentantul acestei firme 
în cadrul societății Sar
geția Forest a fast numită 
dna Nicoleta Murăsan. de 
profesie economist Tn 
scrisoarea sa dl Talagiu 
consideră situația econo
mică a Sargetiei extrem 
de dificilă, din cauza u- 
nor datorii foarte mari pe 
care firma le are iden
tificând ca generatoare a 
acestei situații lipsa u- 
nui program de acțiune, 
a unor măsuri radicale și 
a unui management pro
fesionist. Dnul Talagiu 
consideră că deși progra
mul propus de dna Mu- 
rășan era nepopular și 
dur el reprezenta singu
ra alternativă de a reașe
za firma Sargeția Forest 
pe linia de plutire. Ca 
lider sindical al secției de 
Ia Vața a societății fo
restiere Sargeția Forest, 
susținerea acestui program, 
în opinia dlui Talagiu. i.a 
adus după plecarea dnei 
Murășan sancțiuni din 
partea administrației fir
mei, culminând cu deta
șarea lui « la Baia de 
Criș. Refuzând să se pre
zinte la noul loc de mun
că dlui Talagiu i s-a 

e desfăcut contractul de 
muncă, fiind în prezent 
șomer.

Mergând pe firul acestui 
caz, am discutat la Vața 
de Jos «u dnii Gheorghe 
Ghibu, adjunct șef fabri
că și ing Petru Meitiș. șef 
depozit cherestea. La șe
fiei central al societății de 
la Deva interlocutori 
n’.-au fost dl ing. T ’viu 
"odor, directorul firmei 
i dl Nelu Herein liderul 

rie sindicat al societății. 
" i un numitor comun al 
declarațiilor a fost apre

cierea că programul pro
pus de reprezentanta fir
mei engleze era bun pe 
hârtie dar în el nu se 
prezentau sursele de fi - 
nanțare. „Deși această dnă 
Murășan a promis investi
ții la nivelul unui mi
liard de lei lunar, nici un 
leu n.a fost investit până 
acum în sQcietate", de
clară dl Hodor. Mai nu
anțat. dl Meitiș preci
zează că dacă intenția 
acționarului majoritar ar 
fi fost de a face investi
ții acestea ar fi putut 
«ă apară și după înlătu
rarea dnei Murăsan. Ne. 
cesitătile societății Sarge
tia Forest sunt mari, por
nind de la nivelul do
tărilor și până la adu - 
cerea capacităților de 
depozitare a cherestelei de 
Ja Vata la standarde ac
ceptabile. Reprezentanții 
administrației ne.au pre. 
zentat si faptul că la 
problemele economice ale 
firmei concură din plin și 
conjunctura economică ne - 
favorabilă, faptul că li
cențele la export se dau 
prin intermediari și târ. 
ziu. neasigurând un ritm 
egal al producției, precum 
și faptul că producăto
rii de cherestea sunt, prac
tic. creditori ai industriei 
românești de mobilă, care 
are datorii importante la 
furnizorii de materie pri. 
mă. Toți interlocutorii au 
fost de acord că trebuie 
să se facă ceva pentru 
reabilitarea economică a 
firmei, identificându-se ca 
mijloc de reabilitare un 
program curaios de in
vestiții. Se pare însă că 
rumeni nu intenționează să 
facă acest lucru pentru 
Sargetia Forest. Susținerea 
fără rezerve a programu
lui propus de dna Mură
șan de către fostul lider 
de sindicat de la Vata este 
catalogată de administrația 
firmei ca o exaltare peri
culoasă, acuzația de con
servatorism fiind respin
să. „Și noi suntem pen
tru privatizare. pentru 
modernizare, iar așa.zi
sul conservatorism de 
rare suntem acuzați nu 
este decât prudență, care 
în acest caz s-a dovedit 
binevenită**, preciza dl 
Ghibu.

La fel ca în multe alte 
cazuri, adevărul este un
deva la mijloc. Cert este 
c-ă a juca totul pe o Sin
gură carte ce se dovedeș
te necâștigătoare până la 
urmă aduce necazuri. 
Transformările de substan. 
ță, din păcate, nu se pot 
face dintr-o bucată. oa' 
menii au nevoie de timp 
ca să se lămurească. Și 
chiar dacă prezentul fi 
nemulțumește, nu vor face 
niciodată pasul spre nou 
dacă nu vor avea stinsă și 
ultima suspiciune referi, 
toare la acesta.

I
i

Sărbători
Cum este normal pentru 

toti ortodocșii, și în ar
mata română vor avea 
loc activități pentru •în
tâmpinarea Sfintelor Săr
bători de Paști.

Astfel, în toate unită
țile si instituțiile militare 
de învățământ, coman
danții vor înlesni, printr.o 
adaptare corespunzătoare 
a programului pregătirii 
de luptă și de învățământ, 
posibilitatea participării 
opționale a elevilor, res
pectiv a studenților și mi
litarilor in termen la sluj
bele religioase din lăcașele 
de cult din incinta unită
ților sau din afara aces
tora. tn ziua de dumini
că și în programul de 
după-amlază in unități se 
vor desfășura slujbe, ac
tivități de educare moral, 
religioasă, prelegeri pe te
me religioase, activități 
de pastorație individuală 
etc.

Comandanții și ofițerii 
cu activitatea de cultură

.•.W.'AW.WAW.WZ»W.W.,.’AW.«JV.’.W«V.\’JW

După ce apele se retrag 
cu prudență în matcă

(Urmare din pag. 1)

la mine dar nu mi.au 
I adus nimic. Fântâna mi_e 
| inundată și nu am un strop 
■ de apă în casă*1.

Un vecin mai cu su- 
I flet s.a oferit să-i spar

gă lemne cel puțin să nu 
* tremure de frig.

La Lunca, chingile ma
lurilor au strunit mai 
bine pârâul, dar instala
ția de produs bună dispo.
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6,00 România; ora 6 fix!;
8,40 Meridianele dansu
lui (r); 10,00 Știri ; 10,05
Limbi străine; 10,35 Dese
ne animate; 11,00 Andrea 
Celeste (r); 12,00 Știri ;
12,05 Media-club (r); 13,0n 
TVR Cluj-N.; 15,05 TVR 
lași; 15,45 Desene ani
mate; 16,10 Pompierii vă 
informează!; 16,30 Ame
rica sălbatică (do); 17,10
Emisiune în limba ger
mană ; 18,10 Katts și câi
nele (s); 20,00 Jurnal ;
21,00 Misterul statuii (film. 
5' a); 22.40 Colinde de 
Florii și Paști; 23,20 Tn

de Paști
din unitățile care nu au tn. 
cadrați preoți vor cere spri
jinul autorităților ecle
ziastice locale care vor 
destina preoți pentru ofi
cierea serviciilor religioa
se tn unități și garnizoa
ne se va organiza vizio. 
narea filmului „Sfinți oș
teni'1, creație a Studiou
lui Cinematografic al Ar
matei. tn limita preve
derilor regulamentare, ele
vii. studenții și militarii 
în termen vor fi învoiti 
pentru a putea participa 
la Sfânta Slujbă din 
noaptea Învierii.

In ziua de Paști, în toa. 
te unitățile se vor orga
niza mese festive, cu par
ticiparea comandanților 
de subunități și a altor 
ofițeri. La cercurile mi
litare din garnizoane se 
vor organiza — pentru 
cadre și familiile acesto
ra — activități cultural- 
educative și religioase.

ANTONELA SÂRB

ziție aflată pe mal a 
plecat pe apă în jos.

La Fizeș afluenții Că _ 
lanului au dat buzna prin 
curți și grădini. E de 
mirare cât rău poate pro
duce, când se înfurie, până 
și un nevolnic de pârâiaș 
ce însoțește drumul de 
la Trestia.

Dacă ajută Dumnezeu, 
în două zile apele s-ar 
putea retrage total din 
curți. Unii vor face însă 
Paștele în cizme de cau
ciuc.

căutarea adevăratei cruci 
(do) ; 0,25 Comorile
Templului din Ierusalim 
(do).

ț TVR 2 )

00 TVM. TeTematinal ;
8,30 Desene animate; 9,00 
Muzica pentru toți; 10,00 
Maigret și corpul fără cap 
(f.p.); 11,30 Magazin sa
telit; 13,00 Berlin Alexan- 
derplatz (r); 14,30 Desene 
animate; 15,00 .imbi stră- 
i .e (r); 15,30 Conviețuiri ;
16,20 Top Model (s); 17,15 
Bursa invențiilor; 17.45 
Handbal • Trofeul Car- 
pați : România — Tuni
sia (d); 19,00 Concert
simfonic ; 21,05 Ultimul
tren (mag.); 22,05 TVM. 
Mesager; 22,30 Robingo 2

Prima Adunare Generală
a S.I.F. Banat - Crișana

I
La sfârșitul săptămânii 

trecute a avut loc prima 
Adunare Generala Ex
traordinară a Acționa
rilor Societății de 
Investiții Financiare Ba
nat—Crișana. In confor
mitate cu prevederile le
gale în vigoare, adunarea 
a fost declarată statutară 
prin prezența unui nu. 
măr de acționari care au 
reprezentat un procent de 
56 din capitalul 
social al S.I.F. Adunarea 
generală a SIF Banat — 
Crișana s-a desfășurat cu 
respectarea prevederilor le
gale și a normelor CNVM.

Pe ordinea de zi a adu. 
nării au figurat următoa
rele puncte: aprobarea
statutului SIF Banat—Cri
sana. alegerea membrilor 
Consiliului de Adminis
trație, alegerea membri
lor Comisiei de Cenzori, 
aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pen- 
trul anul 1997, fixarea

QOCTnccion

Dorește clarificarea 
situației cu pământul

Prezentându-se la redac
ție, dna Maria Karpinetz, 
pensionară, domiciliată în 
Deva, str. Tribunul Solo
mon, nr. 7, și.a expri
mat rugămintea de a-i face 
cunoscute, prin intermediul 
ziarului, necazurile ce le 
are în legătură cu pămân
tul, solicitând în același 
timp sprijinul primăriei, 
în speță al domnului pri
mar al municipiului De
va. pentru a clarifica lu
crurile în spiritul preve
derilor legale în vigoare.

(cs); 23,30 Din viața rro 
milor.

(pro - IV)

7,00 Ora 7, bună dimi
neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful? 11,15 Ford Boyard 
(cs); 12,30 Am întâlnit și
români fericiți (r); 13,00
Film • Dispariția (SUA) ;
14,30 Desene animate ; 
16,00 Tânăr și neliniștit 
(s|; . 16.45 Forța dragostei 
(s); 18,15 Rătăciți în tran
ziție; 19,00 Știi și câștigi! 
(cs;) 19,30 Știri; 20,00
Dosarele X (s); 21,00 Film
• Cacealmaua (SUA); 23,30 
La limita imposibilului (s); 
0,30 Zona Crepusculară 
«• 

remunerației administra
torilor și cenzorilor, ale
gerea cenzorului extern 
independent, diverse.

In -cadrul Adunării Ge
nerale a Acționarilor au 
fost aprobate punctele 
prevăzute în ordinea de 
zi. între care și modifi
carea unor prevederi ale 
Statutului cadru. Pentru 
Consiliul de Administra
ție. format din șapte mem
bri, s-au prezentat unspre
zece candidaturi, tn urma 
votului, au fost aleși cel 
șapte membri ai Consiliu
lui. Aceștia sunt: Gheor
ghe Ana, loan Cuzman, 
Zoltan Hosszu, loan Moș, 
Nicolae Țăran, loan Da- 
vidovici și Adrian Nițu.

In cadrul Adunării Ge
nerale au fost reținute o 
serie de propuneri ale 
acționarilor referitoare !a 
îmbunătățirea activității 
SIF Banat -— Crișana, 
(N.T.).

W 
arsmeaesrar

Pentru a-și susține afir. 
«națiile în sprijinul drep 
‘ului de proprietate, dm 
Karpinetz a invocat te. 
meiul sentinței date d< 
Judecătoria Deve în do
sarul nr. 3395/1994 șl a 
prevederilor Legii 18 
1991. dorința petentel 
fiind aceea ca autorită 
țile locale implicate îi 
stabilirea dreptului de 
proprietate și punere; 
-efectivă în posesie si 
aplice corect șl cinstit le 
gea. (N. T.J.

CANTENA 1]
7,00 Revista presei • 

Știri ; 7,15 Văduva (r);
10,20 Viața în trei (s| ;
11,10 Iluzii (r); 12,00 Avo- 
cații străzii (s.p., SUA — 
ep. 1); 14,00 Știri ; 14,20
Un copil numit lisus (film, 
partea II, r); 16,00 Lumină 
călăuzitoare (s); 17,10
Iluzii (s); 18,30 Thalia ;
19,00 Știri; 19,30 Văduva 
(s); 20,30 Observator; 21,30 
World Music Awards (p. I); 
0,30 Salvarea lui Jess 
(thriller, SUA, 1994).

[DEVASAT+]
10,00 — 13,45 Reluări; 

19,00 Obiectiv; 19,15 
„100 de ani de cinema*1 ; 
20,00 Jurnal TVR; 21,00 
Film ; 22,30 Obiectiv (r),

........................... — ......................
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! <3luadrant Oneștim
| La Sfintele sărbători de Paști, urează
j noratei sale clientele, angajaților, colaboratori 

lor I »-wwk —I ** ■ wk**î te.
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și partenerilor de afaceri- fericire, sănăta 
depline realizări. împreună cu traditionalu 
PAȘTE FERICIT !

'U- 'ik* ♦' i

PARTIDUL SOCIALIST

I

Adresează cu ocazia Sfintelor Sărbători de 
’’aști tuturor membrilor și simpatizanților 
multă sănătate, împlinirea tuturor dorințelor 
și o viață mai bună.

HRISTOS A ÎNVIAT !

CONDUCEREA S C. „MERCUR 
CORVINEX“ S.A. HUNEDOARA

Urează, cu prilejul Sfintelor sărbători de 
Paști, lucrătorilor săi, colaboratorilor și cum
părătorilor toate cele bune, bucurii, sănătate 
si un trai mai bun !

HRISTOS A ÎNVIAT !
MARIA IORDAN,

manager

r

PERIOADA 26 APRILIE — 2 MAI f
BERBEC l

Doriți să faceți muite, aar nu aveți stare. O rudS 1 
I îndepărtată așteaptă vești de la dv. JLuni, activități |
* de divertisment; vești ue la cineva din străinătate. I
a Npnlrir’Pm tr» -Familizj. zîîn |

4
* 
l

ut, •
. — ______  în»

* chestiunile intelectuale. Aveți probleme cu banii, dar I
4. im nriO’&n „ă c-6 1 ~ —ni>.nnn*: ,__ "‘f: i ¥ z-i. 1 •

f I l . ]■ /
A -J v -

• • JV

■■ ț -■

* Neplăceri în familie din cauza banilor. Mărire de 
j lariu.

I TAUR
J Agitație, drumuri multe de făcut. Veți primi 
I cadou. Copiii au nevoie de ajutorul dv. Intetes

Sfânta Sărbătoare a învierii Domnului 
nostru Iisus Hristos îmi oferă prilejul să urez 
tuturor cetățenilor comunei noastre o viață mai 
bună, sănătate si gânduri bune !

HRISTOS Ă ÎNVIAT !
Primarul comunei Peștișu Mic, 

FLORENTIN IlARAU

o .*••.

OFICIUL DE

OW 
k o ,

CADASTRU ȘI

TERITORIULUI

IUNEDOARA — DEVA

Paști,
t

ORGANIZARE A

Cu ocazia Sfintelor 
Sărbători de 
conducerea

FILIALEI
ELECTROCENTRALE 

HAȚEG 
dorește sănătate și fe
ricire salariaților, fa
miliilor acestora și tu
turor colaboratorilor I

Ing. MIRCEA TEODOR, 
director

De Sfintele Paști
lor societății noastre
duri curate și optimiste, bucurii și tot mai mul- 

| te împliniri.
’ HRISTOS A ÎNVIAT !

LETIȚIA AVRAM, 
liderul Sindicatului liber 

Universind" Deva

urăm tuturor lucrători- 
putere de muncă, gân-

Cu ocazia Sărbătorilor de Paști, dorim sa
lariaților de la OCOT Deva, familiilor acesto
ra, precum și colaboratorilor noștri, sănătate 
si îndeplinirea tuturor dorințelor.

HRISTOS A ÎNVIAT !
Conducerea OCOT
Hunedoara — Deva

* un prieten vă va ajuta să le soluționați. Controla- i
jți-vă tonul pentru a nu supăra lumea din jur. *
1 

j O veste bună 
I vă va entuziasma

* ceți o indigestie. Aveți muite probleme de rezolvat, j’ 
Veți fi atenționat să vă plătiți datori'le. Relația cu»

* persoana iubită evoluează foarte bine, ceea ce vă face |
* optimist. Dorință mar». de a câștiga, neastâmpăr.
*
j RAC
♦ Câștig de cauză într-o dispută mai veche. Veți | 
« cunoaște multă lume și n-ai fi exclus ca cineva să i 
J vă cadă cu tr one. O persoană de sex opus vă pro- ț 
I tejează. Miercuri animozități în relația cu prietenii *

♦ Dorință de afirmare Reiațnle cu partenerul de via- ;♦ ---- • . .... ..— i
« I 
î♦
« I
1 î-Tz/ bună din punct de vedere socio-profesional. Ci- ♦ 
' neva din familie pleacă intr-o călătorie. Energia dv.

4 I
ARA ț
O reuniune de familiei 
psihic. Marți, o zi grea, *

* dar persoana iubită va face o imensă bucurie. Mo- ♦ 
ț mente prielnice pentru a lega noi prietenii. Aveți ț
* $anse de a vă i zzzzzzz ~ 
<! Un prieten vă este alături.
I*

I

*
I
*

cineva de pe alte meleaguri •
G E
de la ____  ____ ________ _____
foarte tare. N ar fi exclus să fa- *

MENI

ță 
un

sunt cam tensionate 
conflict mai mare.

Fiți calm pentru a nu stârni £
I

U
—...........- - întâlnire neașteptată vă f

tulbură. Posibile realizări în pian familial. Miercuri, ,

L
Inițiative excelente

E
O

I

Cu prilejul Sărbătorilor de Paști și al în
vierii Domnului, transmitem salariaților și fa
miliilor acestora, precum și colaboratorilor, 
cele mai alese gânduri de bine, multă sănăta
te și fericire. Dorim ca Sfânta Sărbătoare a 
Paștelui să vă aducă pace sufletească și împli
nirea tuturor dorințelor.

HRISTOS A ÎNVIAT !
Conducerea societății

I

« 
I

« 
I 
«

* va va ajute* v<* . --—- -
* dar persoana iubită vă face o imensă bucurie.*- . XX ♦ 1 ZS ♦ V"Ș 1 1pen ui u a .......... .

remarca pentru ideile dv strălucite. «.
*

balanța
o persoană care nu va * 

amauu. o prezență agreabilă in»
grupul pe care-1 frecventați. Vești in legătură cu oț 
călătorie a dv. în străinătate. Riscați sa pierdeți bani.^ 

______ ______ —. ' I 
’ discuții aprinse. Dorința exagerată de câștig vă va * 
ț aduce p.erderi mari.

J SCORPION

* stării dv. sufletești. Inspirație maximă: 
„ din străinătate vă va stâini curiozitatea 
i v-ar putea aduce unele câștiguri. .
* urobleme de serviciu pe care le ați tot amanat.
* certați
* alături
«
I 
k

*
« Aveți nevoie ne o

continuă să se acumuleze.

F E C I O
Nu luați decizii pripite, 

vă va ajuta să vă echilibrați

întâlnire neașteptată cu o persoana care nu va | 
Ieste indiferentă. Capacitate maximă de cOnvj7?er^'*
* Sensibil și amabil, sunteți <
* grupul pe f-— ’
i caiaturie a uv. m — r------- -
I nici la serviciu lucrurile nu stau bine căci se prevaa j
* __ Hnrinto He câstiff vă va *

SIDERMET S.A.

CALAN

î
♦ I *

Activitățile de divei tisment vă sunt favorabile» 
• - -- .—x. un teiefon |

Jocurile | 
Aveți de rezolvat * 

• va ♦ 
cu colegii, dar^ pai tenerui de viață vă este » 
chiar dacă nu vă dă dreptate.

SĂGETĂTOR
Vă suprasolicitați, ceea ce nu-i în avantajul dv. | 

AvCU —c o excursie pentru a vă relaxa In- |
spirația dv atinge cote maxime. Problemele familiale »

%I
I
I
♦I
wI I
•I
I
*

I
*I 
I

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale învierii 
Domnului nostru Iisus Hristcs, administrația 

SC MIRACET1 SRL HUNEDOARA 
urează tuturor colaboratorilor și clienților îm
pliniri si bucurii, sănătate si fericire, 

HRISTOS A ÎNVIAT !

Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului 
nostru Iisus Hristos îmi oferă prilejul să urez 
cetățenilor comunei noastre cele mai bune gân
duri de sănătate, bucurii și speranțe intr-o 
viață mai bună și mai demnă ! Aceleași urări 
le transmit și domnilor de la Prefectură și 
Consiliul județean pentru sprijinul acordat.

HRISTOS A ÎNVIAT!
TRAIAN GHERGHEL, 

primarul comunei Geoagiu

r

Consiliul de administrație al S.C. Sider- 
met S.A. Călan adresează cu ocazia Sfintelor 
Sărbători de Paști salariaților, familiilor aces
tora, colaboratorilor săi, cele mai alese urări 
de sănătate, bucurie și prosperitate.

Ing. NICOLAE IVAȘCU, 
director general

l♦

i♦
I « 
1
I *
I

Sfânta sărbătoare a învierii Domnului nos
tru Iisus Hristos imi oferă prilejul să doresc 
cetățenilor comunei, din toată inima, cele mai 
calde urări de bine și bucurie, să aibă tăria 
sufletească să treacă peste momentele grele și 
să spere la o viață mai luminoasă.

HRISTOS A ÎNVIAT I
ILEANA CIUCLAN, 

primarul comunei Luncoit» de Jos

excursie pentru a vă relaxa. In- t _ < — l. 1 1 .. X.x W-» » 1 « •*, 1 n —
vă preocupă in mod deosebit, din fericire, nu tra- , 
tați cu indiieiența mei cele de serviciu. Sunteți ne- ; 
voit să plecați la drum, ceea ce hu vă surâde. Ner- | 
vii dv ar putea ceda ușor, așa că nu vă suprasoli- , 
citați. I

CAPRICORN *
Oriunde vă duceți, faceți o bună impresie. Far- * 

mec personal, cmeva vă 
nosibilă o 
unele 'din«

| cut. Aveți 
din mers

_ 2ti o nuna niipitsic. rai- -
j contestă autoritatea Este» 

schimbare de mare anvergură Relansați J. 
afacerile pe care le-ați abandonat in tre- 
datorii de achitat Schimbări de piogram

TOR
limita maximă. Cores- 
pe alte meleaguri. Se 

ser-

R S A
este la

V
Popularitatea 

oondența cu ptieteni aflați 
♦es intrigi in jurul dv. Activitățile legate de 
viciu sunt favorizate Cineva vă ptopune să faceți * 

i o investiție în casa dv dai nu sunteți hotărât Veți
* cunoaște o persoană care v-ar putea da o mână de
* ajutor in ceea ce doriți să întreprindeți.

* PEȘTI
« Vă gândiți la o călătorie, dar șansele sunt foarte 
„mici. Vi se fac oferte interesante, aveți de ales. 3 

■ problemă de sănătate îșt va găsi -ezoivoiea. If’de-
* mânare in probleme practice La serviciu feriți vă
* din calea șefului Nu amânați răspunsul la o sere 
.»oare. Tensiuni, neliniști. Starea sănătății dv. nu

este dintie cele mai bune. Dedicați-vă activităților 
i intelectuale.«

- • • •

A 
dv

i 
«

I
»

»
I
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In memoriam

Neculai Cliirica

Acum un an de zile, pe 
25 aprilie, pleca dintre noi 
acel „poet al echilibrului 
și al versului elaborat, al 
luminilor dar și al tonurilor 
gri« (Mircea Popa). Necu
lai Chirica, sau Nea Culai, 
cum îi spuneau apropiații, 
a părăsit această lume lă
sând în urma sa, mai ne
muritoare decât toate, a- 
preciate scrieri și tradu
ceri, numeroase colaborări 
la ziare și reviste literare. 
Născut în 1920, în comuna 
Costuleni (jud. Iași), poe
tul ajunge la Hunedoara 
peste 40 de ani, ca avocat

la Judecătoria Hunedoara; 
tot atunci devine președin
tele Cenaclului „Flacăra" al 
scriitorilor din orașul de 
pe Cerna. Unsprezece ani 
mai târziu este primit în 
Uniunea Scriitorilor din 
România (filiala din ’Bra
șov), prima traducere in
tegrală românească a sone
telor lui Shakespeare în
semnând debutul editorial 
al poetului. în anii 1985 și 
1993 i se acordă premiul 
pentru poezie al filialei 
brașovene a Uniunii Scrii
torilor.

„Datoria., sa?... „Drept 
troiță am așezat Sonetul/ 
La marginea căruntului ho
tar./ Cioplit sub semnul 
timpului fugar/ O viață- 
ntreagă-ncetul cu încetul// 
I-am zugrăvit cu mâin' de 
iconar/ Și cu migală de chi
lim, versetul/ în care-am 
strâns și vraja și regretul/ 
Ce, rând pe rând, m-au 
troienit cu har,// L-am î- 
nălțat în calea Ta anume/ 
Să-ți amintești că am tre
cut prin lume/ Iubind-o cu 
fiece cuvânt,// Ca să întorc 
cu in'ma senină,/ Măcar un 
strop dip zestrea de lumi
nă/ Cu care toți ne naș- 
tem din pământ..."

•1IJ
i
Expoziție de pictură 

„Lumină 
din lumină"

Sala „Concordia" a Ca
sei de Cultură din Hune
doara găzduiește până în 
10 mai a.c. expoziția de 
pictură generic intitulată 
„Lumină din lumină", a 
tânărului hunedorean Flo
rin Scurtu.

Vernisajul expoziției a

1

avut loc recent, în. cadrul ■ 
„Clubului artelor", alături * 
de un recital de poezie 
creștină, avându-i ca pro- I 
tagoniști pe Cezara He-* 
ner. Elena Andrei. Alina » 
'■' " , Cristina»

Și» 
I• 
II •

I I• 
I
I 
I 
II ♦ II • 
I♦ 
I

• 
II • 
i

II 
r■ «

I » 
I •

Dumbrăveanu,
Furdui, Felicia Kovacs 
Eugen Evu.

1
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Două blocuri vor fi vândute la licitație
Hunedorenii cunosc, în 

general, starea de degra
dare în care se află două 
blocuri de pe strada Mure
șului. Concepute ca locuin
țe — garsonieră, 
23 și G 2 s-au distrus 
timp, 
vina locatarilor. Multe gar
soniere sunt folosite de fel 
și fel 
ne cu 
curat, 
mând 
țe se aciuează chiar și foști 
pușcăriași de la Bârcea. De 
remarcat este faptul că în 
blocul 23 doar patru fa
milii au contracte de închi
riere, restul locatarilor o- 
cupând spațiul ilegal.

Considerate de primarul 
Hunedoarei, dl. Remus Ma- 
riș, drept o alternativă în 
privința locuințelor socia
le, situația blocurilor 23 și

lierii locali se referă 
vânzarea prin licitație 
blică a celor două blocuri, 
cu obligativitatea ca noul 
proprietar să nu schimbe

la 
pu-

blocurile 
în 

în mare parte din

de indivizi, persoa- 
un trecut nu tocmai 
unele surse afir- 
că în aceste locuin-

I

ÎN PERSPECTIVA TRANSFORMĂRII 
ÎN LOCUINȚE SOCIALE

G 2 de pe strada Mureșu
lui va face obiectul ședin
ței de Consiliu local ce va 
avea loc astăzi după-amia- 
ză. Proiectul de hotărâre 
ce va fi discutat de consi-

Poșta redacției
• Draga Tătar, str. G. 

Enescu, nr. 2, Hunedoara.
Ne scrieți, stimată doam

nă, că în blocul și pe sca
ra dumneavoastră un a- 
partament a fost transfor
mat în spațiu comercial. A- 
preciați că „de atunci s-a 
dus liniștea noastră, iar la 
trecerea unor vehicule mai 
grele îmi vbrează ferestre
le și obiectele mai ușoa
re... Cred că pe viitor vom 
rămâne și fără bloc".

Am prezentat scrisoarea 
dumneavoastră primarului 
municipiului Hunedoara, dl 
Remus Mariș. Domnia sa 
cunoaște problema semna
lată de dumneavoastră și

din alte sesizări pe care 
le-ați înaintat Primăriei 
Hunedoara. în condițiile în 
care majoritatea locatarilor 
din bloc au fost de acord 
cu înființarea magazinului 
din apartamentul de la par
ter, legea dă câștig de cau
ză proprietarului locuinței. 
Mai ales că aceasta este 
proprietate personală.

în privința vibrațiilor re
simțite după modificările 
de care ne scrieți, vă pu
teți adresa Inspecției Jude
țene în Construcții — Lu
crări Publice ~ 
vram Iancu, 
vă poate da 
competent.

destinația spațiilor de lo
cuit. Valoarea la care este 
evaluat blocul 23 este de 
1,126 miliarde lei, pentru 
cele 208 garsoniere. Pen
tru blocul .G 2 suma de la 
care va începe licitația 
este 562 milioane lei, ra
portată la cele 104 garso
niere ce fac parte din 
construcție.

Preocupările Consiliului 
Local al Municipiului Hu
nedoara pentru a găsi 0 
rezolvare cât de cât a pro
blemei locuințelor sociale

nu sunt noi. într-o altă 
ședință, consilierii au apro
bat reabilitarea a 30 de 
apartamente — locuințe 
sociale — din blocul L1, 
de pe strada Batiz. Valoa
rea totală a investiției este 
de 859.5 milioane lei. Fon
durile necesare finanțării 
lucrărilor vor fi obținute 
de Primărie prin vânzarea 
de spații cu altă destina
ție. până acum încasările 
totalizând aproximativ 700 
de milioane de lei.

Rămâne de văzut dacă 
pentru blocurile 23 și G 2 
de . pe strada Mureșului, 
în cazul aprobării proiec
tului de hotărâre în șe
dința Consiliului local, se 
vor găsi firme sau persoa
ne fizice care să cumpere 
aceste imobile. Oricum, o- 
piniile unor specialiști pu
blicate în reviste cu pro
fil economic converg spre 
ideea că investițiile imo
biliare sunt unele dintre 
cele mai sigure în aceste 
momente.

Pagină realizată de

GEORGETA BÎRLA, 
SORIN BLADA

Deva, str. A- 
bl. H/3, care 

un răspuns

La biblioteca municipală 

Răbdarea cititorilor 
e pusă la încercare
Nerăbdătorii cititori al 

Bibliotecii Municipale Hu
nedoara nu vor mai avea 
mult de așteptat până când 
sălile de împrumut pen
tru copii și adulți își vor 
redeschide ușile. Deocam
dată, inventarul început 
în ultima lună a anului 
trecut este încă în plină 
desfășurare, dna Marcela 
Herban (directoarea in
stituției) estimând finali
zarea lui în jurul datei de 
1 iunie. Celor două mii de 
volume (în valoare de 12 
milioane de lei), intrate a- 
nul trecut în fondul de 
carte al bibliotecii, li s-au 
adăugat anul acesta încă 
150 de cărți. Și cum ofer
tele editurilor sunt destul 
de numeroase, menționea
ză interlocutoarea noas
tră, n-ar mai rămâne de
cât să se găsească bani în 
continuare pentru a putea

satisface cât mai multe 
din cerințele și preferințe
le cititorilor.

Am mai reținut din ac
tivitatea imediată a biblio
tecii preocupările pentru 
definitivarea unui punct 
de documentare, într-una 
din sălile Castelului Cor- 
vineștilor. „Obiectul" aces
tuia îl constituie în fapt 
generoasa donație a pro
fesorului Victor Isac, con
stând în o mie de volume 
cu caracter filozofic-isto- 
ric, religios, multe manu
scrise și mape tematice. 
Inaugurarea acestui cen
tru de documentare (la ca
re pare-se că se vor adău
ga și alte donații) se V' 
realiza în cursul acești, 
an, în apropierea momen
tului când domnul profe
sor va păși în al nouălea 
deceniu de viață.

I
I 
I
I
*

I
*

I
n

I
I I 
*I
*I
*I
*I
I
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I

* Dialog interetnic. 
în cursul acestei săptă
mâni, în Sala „Concordia" 
a Casei de Cultură a mu
nicipiului Hunedoara a a- 
vut loc întrunirea filialei 
Hunedoara a Asociației 
pentru dialog interetnic 
asociație al cărei preșe
dinte de onoare și fonda
tor este dl prof. Victor I- 
sac. Membrii acestei or
ganizații non-guvernamen- 
tale (cetățeni români, ma
ghiari și germani) au dis
cutat pe seama statutului 
asociației, militând pentru 
înțelegerea între etnii și 
acțiuni comune — de la 
simpozioane, spectacole, 
diverse întruniri, până la 
acțiuni de protest, atunci 
când se încalcă drepturi
le omului, normele demo
cratice, în general. Tot 
cu această ocazie partici- 
panții au luat atitudine 
față de „cazul de presă" 
Kerekes Attila (apărut 
în săptămânalul „Călău
za"), considerat drept o 
diversiune.

* Artă plastică hune- 
doreană peste hotare. 
Artistul plastic hunedo
rean Tiberiu Balazs se a- 
flă în prezent în localita
tea maghiară Szombat- 
hely. După o reușită și a- 
preciată expoziție realiza
tă în Olanda. Tiberiu Ba
lazs și câteva dintre cele 
mai reprezentative lu
crări ale sale au poposit, 
pentru câteva zile, în o- 
rașul înfrățit cu munici
piul Hunedoara.

I
wI
I
*I
«II
<*I
wI
I
*

S Promisiune onorată.

wI
I
I

O mai veche promisiune | 
a primarului municipiului, J 
dl Remus Mariș, este pe | 
cale să se materializeze, J 
în cadrul sălii „Concor- | 
dia»< a Casei de Cultură. ’ 
Este vorba despre dota- | 
rea cu piese noi de mo» < 
bilier, executate de SS | 
Harabagiu SA din Hune- I 
doara, menite să sporească | 
funcționalitatea sălii. I

• » *

•• — • —- — •

Accident mortal de circulație
Luni, 21 aprilie, în jurul 

orei 16,10, pe drumul na
țional 68 B Hunedoara — 
Săntuhalm s-a produs un 
accident de circulație în 
urma căruia victima, loan 
Roșea, a decedat în drum 
spre spital.

loan Roșea, 64 de ani, din 
Peștișu Mare, s-a angajat 
în traversarea drumului 
printr-un loc nemarcat, fă
ră să se asigure. Pietonul 
a fost lovit mortal de ca
mioneta cu nr. CJ-12-ZTG, 
condusă de Csegezi Attila, 
de 29 de ani, din localita-

Mureșului, ju- 
Șoferul nu a

tea Lunca 
dețul Alba, 
fost depistat că ar fi con
sumat alcool.

Potrivit informațiilor pri
mite de la Biroul Poliției 
Rutiere a Municipiului Hu
nedoara, în cauză a fost în
tocmit dosar penal ce va fi 
înaintat justiției.

Poliția Rutieră face un 
apel către pietoni să se a- 
sigure înainte de a traversa 
străzile și să respecte mar
cajele de treceri pentru 
pietoni.

1

Autovehiculul implicat în accidentul mortal. 
Foto: Biroul Poliției Rutiere Hunedoara.

>

ffe;: :::X;x-x<”X :»:W: :x::*xWl
1-- — ' » •

AMT IX • NR 1874 «



Tv.

CUVÂNTUL LIBERTE
W^ș^QQtidian^independent^

XL ■ • • • 1 • Hiâii'fi'X

I
;■ jul să transmitem membrilor noștri de sindi-!» ,r_. __ -____•__ _____ ._ -i ■’ • • j»

; Sfintele Sărbători de Paști ne oferă prile-!»
• ’ —SS a._______ —__________ _____ 1___ •! * . • a . ■ • , •

;cat, precum și colaboratorilor, cele mai sincerei!

BANCA AGRICOLA 
SUCURSALA JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA—DEVA

,;cai, precum și colaboratorilor, cele mai sincere,» 
!»urări de bine, sănătate si fericire, alături de!»

SOCII IAU .1 COM! RC!\l 1

"MACON"
i

I
pentru colaboratori și toți cei ce ne ],

Adresăm, cu prilejul marii sărbători a 
i viitorii [1 învierii Domnului, pentru actualii și

î clienți, ] ' '
I sunt apropiați, cele mai bune gânduri de bu- J 
j curii, sănătate și împliniri în întreaga activi-1 
i tate. ~
T«
I
î
*
I
*

l
I
♦
I
1

*
I
«
I
«
J sărbători de Paști,
1 tate,
J torilor și colaboratorilor,
J ților sucursalei,
| urări
i
*
I
I

Sfântul praznic al învierii Domnului ne 
prilejuiește deosebita bucurie să adresăm 
alese gânduri de bine, sănătate și bucurii tu
turor salariaților firmei și familiilor acestora,, 
colaboratorilor și beneficiarilor noștri, înso
țite de tradiționalele urări

SĂRBĂTORI FERICITE !
HRISTOS A ÎNVIAT !

Tuturor le dorin „Sărbători fericite" 
si le adresăm urarea creștinească

HRISTOS A ÎNVIÂT!

I
♦
I
»
I
I

de administrație
Consiliul

Consiliul de conducere

al sindicatului

Hunedoara

„SIDERURGISTUL"

I 
■II

!; cei dragi.
HRISTOS A ÎNVIAT I

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT 
FILIALA HUNEDOARA-DEVA

I 
Cu ocazia sărbătorilor de Paști, conduce-! 

rea Filialei F.P.S. Hunedoara-Deva adresează!
CONDUCEREA SUCURSALEI C.E.C. 

HUNEDOARA — DEVA
Dorim să transmitem, cu ocazia Sfintelor • 

curate gânduri de sănă- ♦ 
bucurii și prosperitate tuturor depună- • 

precum și salaria- » 
împreună cu creștineștile»

S.C. PECO S.A.
DEVA

Cu prilejul Sfintelor sărbători ale învierii 
Domnului, avem deosebita plăcere să trans
mitem tuturor colaboratorilor și clienților, 
salariaților firmei noastre și familiilor acesto
ra, alese gânduri de bucurii, sănătate, îm
pliniri in muncă și în viață, împreună cu 
creștineștile urări „Sărbători fericite" si 

HRISTOS A ÎNVIAT!

!; rea Filialei F.P.S. Hunedoara-Deva adresează!; 
!;agenților economici din județ, colaboratorilor!; 
!; săi, cele mai sincere urări de bine, sănătatea 
!; și împliniri personale. !;
;! HRISTOS A ÎNVIAT ! * a

SĂRBĂTORI 
HRISTOS A

FERICITE ! 
ÎNVIAT !

I r
DIRECȚIA SILVICA 

DEVA
Cu ocazia praznicului învierii Domnului * 

«dorim să transmitem pentru toți silvicultorii,» 
. salariații direcției și familiile lor, pentru cola- 
i boratori și toți cei ce sunt <_
1 tul alături de marea avuție a țării — pădu- 
«rea, urări alese de bucurii, sănătate și îm- 
1 pliniera năzuințelor. Tuturor le adresăm creș- 
• tinestile urări de
i "«
I

I
3
I

cu inima și sufle- *

I
♦

I

Consiliul de administrație 

Ing. IOAN RUS 

MIIIAILA 

manager general, 

VICIIENTE MARCU, 

liderul sindicatului

CONDUCEREA FILIALEI F.P.S, 
HUNEDOARA

■

REMPES S.A. DEVA

■
I
■
a

SĂRBĂTORI 
HRISTOS A

*
I

!

î

FERICITE ! 
ÎNVIAT !

Ing. ION CRIȘAN 
director

S.C. APROTERRA S.A. 
SIMERIA

« Sărbătorile Sfintelor Paști ne oferă plă-
♦ cutul prilej să transmitem clienților, colabora-
• torilor, concurenților, precum și salariaților
* firmei și familiilor acestora împliniri in mun- 
ț că și in viață, pace sufletească și bucurii,
• însoțite de strămoșeasca urare
: HRISTOS A ÎNVIAT!

S.C. DECEBAL
(INDUSTRIA CĂRNII)

S.A. DEVA
Sfintele sărbători de Paști ne oferă plă

cuta ocazie să putem transmite salariaților 
firmei, familiilor acestora, acționarilor, cola
boratorilor, clienților și producătorilor agri
coli — crescători de animale, gânduri de îm
pliniri și bucurii, însoțite de creștineștile 
urări

SĂRBĂTORI FERICITE! 
HRISTOS A ÎNVIAT!

CONSILIUL
DE ADMINISTRAȚIE

PRIMĂRIA COMUNEI BALȘA

■
■

! Sfânta Sărbătoare a învierii Domnului ne! 
! prilejuiește marea bucurie de a adresa tuturor! 
! salariaților noștri, familiilor lor, colaboratori-! 
Jlor și partenerilor de afaceri, cele mai calde! 
; urări de bine, fericire, sănătate și numai bucu-! 
! rii în viață.
! HRISTOS A ÎNVIAT !

I
■i:

I

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ROMPIRO ORĂȘTIE

I

■

j:
De Sfânta sărbătoare a învierii Domnului; 

Iisus, adresăm tuturor salariaților regiei, fa-; 
miliilor acestora, precum și colaboratorilor noș-;

I
■
I 

llllllliui aWOlVXUt piWMiii aav* aav^ (l

tri, cele mai sincere urări de bine, sănătate, fe-® 
ricire și împliniri personale. ;•

HRISTOS A ÎNVIAT !

Adresează tuturor locuitorilor comunei, cu 
prilejul Sfintelor sărbători de Paști, calde fe
licitări, urări de bine, sănătate și o viață mai 
bună.

HRISTOS A ÎNVIAT !

I 
î
I

S.C. HORTINA S.A.
DEVA

Sfintele sărbători ale Paștilor ne oferă 
deosebitul prilej să transmitem gânduri alese 
de bine, sănătate și bucurii pentru salariații 
firmei și familiile lor, clienții, colaboratorii și 
beneficiarii apropiați, împreună cu urarea 
străbună

SĂRBĂTORI FERICITE!
Ing. LUDOVIC SOOS,

manager

CONDUCEREA REGIEI

BAZA DE APROVIZIONARE, 
PRESTĂRI SERVICII DEVA

B I î
; în preajma Sfintelor Sărbători de Paști, a-!» 
; dresăm cele mai calde urări de sănătate și! 
[bucurii tuturor salariaților societății, familii-! 

,;lor lor, precum și colaboratorilor și partene-! 
!; rilor noștri de afaceri. ■
< Fie ca sărbătoarea învierii Domnului Iisus; 
;!să vă aducă liniște și împlinirea tuturor gân-; 
;! durilor.

HRISTOS A ÎNVIAT ! !•

a 
a
■
■
■ 
a
■

I

I
»

Ec NICOLAE TOMOVICI, 
manager general

ANUL IX • NR. 1ȘÎ4 • VINERI, 25 APRILIE 1997,



111 nri'r. ...ji ijttt!

: CUVÂNTUL LIBERC 011 d 1 a Î1 $• 111 d e D e 11 d ent*:##

fSĂPTĂMÂNA 1 
L TV J

LUNI, 28 APRILIE

T V R 1
6,00 România, ora 6 fix! 8,30 Alaska 

Kid (s); 9,15 Confluențe; 10,05 Aventuri
le lui Tom Sawyer (f. pt. copii SUA 
1938). 11,15 Program de muzică populară; 
11.50’ Viața satului; 13,00 Concert ex
traordinar „Copiii, speranța noastră". 
14,00 Știri; 14,10 Paștele în Europa; 16,05 
Conviețuiri; 16,35 Em. în lb. maghiară;
18,30 b_a: 19,05 Lupii aerului (s); 19,55 
Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal; 21,00 „Școa
la vedetelor în turneu"; 22,10 Dr. Quinn 
(s); 23,00 Jurnal; 23.20 La Hanul cu me
lodii (II); 0,20 Lin,, c’-nw.

13,00 Alexandr Pușkin (do); 13,35 Dru
mul spre Avonlea (r); 14,25 Arte româ
nești; 14,55 Perla coroanei (r); 15,45 
Medicina pt. toti (r): 16,10 Ritmuri muz.;
16.20 Top Model (s); 17,15 Pro și contra 
(dot; 17,40 Șeicul (s, Argentina, ep. 1); 
18.35 Tradiții; 19,05 Timpul Europei; .19,35 
Măseaua de minte; 20,05 Ce faceți astă- 
seară? (teledivertisment de Paști, p.II); 
21,05 7 zile — 7 arte; 21,10 Itinerar tu
ristic- 22,05 TVM Mesager; 22,35 Sângele 
altora (s): 23,30 Nocturna sportivă.

P R O TV
- 7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Heidi 
ff, pt. copii, p.II); 10,45 La mulți ani, 
Superabracadabra!-. 10,55 Lumea filmu
lui (r); 11.20 Spitalul de urgență (s); 12,00 
Native Americans (do, ep. 1); 12,55 Știri; 
13,00 News Radio (s); 13,30 Detectivi de 

i eli.ă (s): 14,30 Crocodile Dundee (f. Aus- 
tralia ’86); 16,25 Goodbye, Mr. Chips (f. 
Anglia ’69); 19.00 Știi și câștigi! (cs);
19.30 Știri- 20,00 Cinema Paradiso (f. I- 
talia/Fr. ’88); 22,10 Știri; 22,15 Fotomo- 
dele (s): 23,00 Știri; 23,15 Deșteaptă-te ro
mâne; 0,25 Sport la minut.

ANTENA 1

7,u0 Știri/Rev. presei; 7,15 Sfântul (r);
10.20 Un câine cu imaginație (s); 11,00 
Știri- 11,10 Stăpânul elefanților (f.a. Fr. 
1995); 13,00 Dincolo de realitate (s); 14,00 
Știri; 14,20 Cursă în viteză (co. SUA ’94);

■ 16,00 Iluzii (s). 17,00 Știri; 17,10 Sfântul 
(s) 19.30 Sirenele (s); 20,30 Observator;
21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 Omul 
Cu o mie de fețe (s); 22,30 A treia plane
tă de la Soare (s):’ 23,00 Milionarii de 
la...; 0,30 Kassandra (s).

MARȚI, 29 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 Limbi străine: franceză, engleză; 
■1,05 Nunta regală (co. muz. SUA 1951); 
12.45 Recital; 13,05 D.a; 13,30 Tradiții; 
■4,00 Știri- 14,10 Muzica pt. toți; 15,00 
TVR Iași; *15,35 D.a; 16,00 Tribuna par- 

' tidelor parlamentare; 17,00 Știri; 17,10 
Ka.ts și câinele (s): 17.35 Transfocator; 
■8,00 Cântec de primăvară; 19,30 Medi
cina pt. toți; 19,50 Tragerile Loto Special 
6/49 ale Sărbătorilor de Paști și Noroc;
19,55 Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal-, 21,00 
Baywa.ch (s); 21,55 Universul cunoaște
rii; 22,30 Bank-Note (mag.); 23,00 Jurnal;
23.20 Tradiție și modernitate; 0,00 Scena;
6.30 întâlnirea de la miezul nopții (div.).

T V R 2

7,00 TVM Telcmatinal; 8,30 D.a; 9,00 
Școala vedetelor la... Timișoara (r); 10,10 
Dr. Quinn (r); 11,00 Caleidoscop-satelit; 
12,05 Stadion; 13,05 Baywa.ch (r)- 14,50 
D. 15,20 Limbi străine (r); 16,2*0 Top 
Model (s); 17,15 Natura 2000- 17,40 Șeicul 
(s); 18,35 Club 2020; 19,00 Opțiuni; 19,40 
Meridianele dansului; 20,10 Puterea, pa
siunea (s); 20,40 Fotbal. Preliminariile CE 
de tineret: România — Irlanda (d); 22,30 
Sângele altora (s); 23,25 Pânza de păian
jen (dramă Ger. 1989).

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 7th 
Vo. age of Sinbad (f. SUA ’58); *11,15 Spi
talul de urgență (s); 12,00 Aventurile lui 
B sco County (s); 12,55 Știri; 13,00 Ro
ger & Me (f. SUA 1989); 14,30 D.a; 15,00 
Mat'ock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 
■6’5 Forța dragostei (s); 17,30 Peștera 

monstrului sacru (s); 18,15 Sport Ia mi- 
nut;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 fami
lie (s); 21,50 Știri; 22,00 Familia Bundy 
(s)-_ 22,30 Viața ca în filme (»>: 23,00 Știri;
23,15 Profesiunea mea — cultura; 0,25 
Sport la minut; 0,40 Prima pagină; 0,45 
Ciuleandra (f. România 1985).

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Sfântul (r);
10,20 Un câine cu imaginație (s); 11,00 
Știri; 11,10 Iluzii (r); 12,10 Un secol de 
Cinema (do); 14,00 Știri; 14,20 Omul cu 
o mie de fețe (r); 16,00 Lumină călău
zitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s);
18.30 Dosarele Antenei 1; 19,30 Văduva 
(s); 20,30 Observator; 21,15 Din lumea 
afacerilor; 21,30 Nașii Bridges (s); 22,30 
Sparks (s); 23,00 Milionarii de la...; 0,30 
Kassandra (s).

MIERCURI, 30 APRILIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,20 Alaska 
Kid (s, ultimul ep.); 9,15 Santa Barbara 
(r): 10,00 Știri; 10,05 Videolexicon; 11.05 
Melodii de neuitat; 11,40 Orizonturi cul
turale; 12,00 Știri; 12,05 Andrea Celeste
(r) ; 12,55 Amintiri despre Tara Lalele
lor; 13,05 13,30 Scena (r); 14,10 Mu
zica pt. toți; 15,00 TVR Cluj-N.; 16,00 De 
la o zi la alta (mag.); 16,35 D.a; 17,00 
Știri; 17,10 Gesturi mici pt. oameni mari; 
17,40* Mag, sportiv; 18,30 Alo, tu alegil 
(em. muz.); 19,05 Reflector; 19,30 Jurnal;
19,55 Fotbal. Preliminariile CM: Româ
nia — Irlanda (d); 21,50 Hotărâre de di
vorț (dramă SUA 1932); 23,05 Jurnal;
23,25 Secolul XX. Teroarea neagră (do,
p.II); 0,40 Studioul șlagărelor.

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 sălbati
că (r); 15,00 Djt; 15,30 De lingua latina: 
16,00 Recitai J. Halliday; 16,20 Top Mo
del (s); 17,10 Tribuna partidelor paria, 
montare; 17,35 Șeicul (s);1 18,30 Em. în ib. 
maghiară; 20,00 Arte vizuale; 20,30 Ziua 
de mâine; 21,00 7 zile — 7 arte; 21,05 
Credo-, 22,05 TVM Mesager; 22,30 Sân
gele altora (s); 23,30 La Hanul cu melo
dii (I); 0,30 Do.

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 Forța 
dragostei (r); 11,15 Spitalul de urgență
(s) ; 12,00 Accapulco Heat (s); 12,55 Știri;
13,00 Râsete în delir (co. SUA 1992) 14,35 
D.a; 15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr ,i ne
liniștit (s); 16,45 Forța dragostei (s); 17,30 
Robocop (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 "Someone 
Else’s Child (f. SUA 1994); 21,50 Știri; 
22,00 Fam, Bundy (s); 22,30 Viața ca în 
filme (s); 23,00 Știri; 23,15 Față-n fața
cu Ilie Șerbănescu; 0.25 Sport la minut.

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r);
10,20 Viața în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Avocații străzii (s); 13,00 
Dincolo de realitate (s); 14,00 Știri; 14,20 
Nash Bridges (r); 15,10 Sparks (r); 16,00 
Lumină călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 
Iluzii (s); 18,3o Totul despre Guvern;
19.30 Văduva (s); 20,30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 Tentațiile ți
nui călugăr (f.a. Hong Kong *93); 23,15 
Milionarii de la...; 0,30 Kassandra (s).

JOI, 1 MAI
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,30 Lancelot 
Link (s. SUA 1970, ep. 1); 9,20 Petrece 
noaptea cu mine! (r); 10,05 Arlechino;
11,05 TVR Timișoara; 12,00 Știri; 12,05 
Andrea Celeste (r); 13,00 D.a; 13,30 Mu
zică populară; 14,00 Știri; 14,10 1001 au
diții; 14,40 Vidco-magazin. De ia egal la 
egal, amical; 14,50 Itinerare siriene; 15,00 
TVR Cluj-N... 17,00 Știri; 17,55 Star Trek 
(s); 19,05 Lupii aerului (s); 19,55 Doar o 
vorbă..; 20,00 Jurnal; 21,00 Dr. Quinn 
(s); 21,50 La volan. 150 014 km; 22,05 Cu 
ochii-n 4 (anchetă); 22,45 Avanpremieră 
la Festivalul Internațional „Cerbul de 
Aur"; 23,00 Jurnal; 23,20 Show; 0,00 Berlin 
Alcxanderplatz (s).

t v r 2 sâmbăta, 3 mai
7,00 TVM Telematinal; 8,30 D.a; 9,00 

Muzica pt. toți; 10,00 întâlnirea de la 
miezul nopții (r); 10,50 Mozaic-satelit;
12,00 Curcubeu; 13,10 Detectivul din L.A. 
(r); 13,50 Ritmuri muz.-. 14,00 Reflector 
(r); 14,30 D.a; 15,00 Recital Eric Clapton;
15,30 Do; 16,00 Top Model (s); 17,00 Cea
iul de la ora 5 (div.); 19,00 Em. in lb. 
germană; 20,00 Filmoteca de Aur; 20,30 
Studioul șlagărelor; 21,00 7 zile — 7 ar- 
te; 21,05 Time Out (mag. sportiv); 22,05 
TVM Mesager; 22,35 Media-Club; 23,30 
La Hanul cu melodii (II); 0,30 Do. satelit.

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 Forța dra
gostei (r); 11,15 Spitalul de urgență (s); 
12,00 Beverly Hills (r)-_ 12,55 Știri; 13,00 
Thunder Road (f.a. SUÂ 1958); 14,30 D.a.; 
15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniș
tit (s); 16,45 Forța dragostei (s); 17,30 
Hercule (s)- 18,15 Sport Ia minut; 18,30 
Știri; 18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi 
și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Melrose 
Place (s); 21,0o Doctor în Alaska <s); 
21,50 Știri; 22.00 Fam. Bundy <s); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,15 
întâlnire cu presa; 0,25 Sport la minut.

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r)-
10,20 Viața în trei (s); 11,00 Știri; 11,16 
Iluzii (r); 12,00 Avocații străzii (s); 13,00 
Dincolo de realitate (s): 14,00 Știri; 14,20 
Barbarosa (f/r); 16,00 Lumină călăuzitoa
re (s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 18,30 
Inedit TV mag.: 19,00 Știri; 19.30 Vădu
va (s); 20,30 Observator; 21,15 Din lumea 
afacerilor; 21,30 O hotărâre dificilă (dra
mă SUA ’88); 23,15 Milionarii de la...; 
0,30 Kassandra (s).

VINERI, 2 MAI
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,40 Meridia
nele dansului; 9,10 Cultura în lume (r); 
10,00 Știri; 10,05 Limbi străine: spaniolă; 
10,35 D.a: 11,00 Andrea Celeste (r); 11,50 
Div. muz.; 12,00 Știri; 12,05 Media-club 
<r); 13,00 TVR Cluj-N.; 14,00 Știri; 14,10 
1001 audiții; 15,00 TVR Iași; 15.45 D.a;
16,10 Lege și fărădelege; 16,30 America 
sălbatică (do); 17,00 Știri; 17,10 Em. in 
lb. germană; 18,10 Katts și câinele (s);
18,40 Scena politică; 19,15 Tezaur folclo
ric; 19,55 Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal; 
21,00 Serpico (f.p. SUA 1972); 23,10 Jur
nal; 23,30 Priveliști moldovenești; 0,20 
Sedusă și abandonată (dramă SUA 1995).

T V R 2

7,Oo TVM Telematinal; 8,30 D.a; 9,Oo 
Muz. pt. toți; 10,00 Maigret și „plăcerile" 
nopții (ta. Fr./Elveția 1991); 11,25 Mag. 
satelit; 13,00 Berlin Alexanderplatz (r); 
14,00 Ritmuri muz. cu Patricia Kaas; 14,30 
D.a; 15,00 Limbi străine; 15,30 Convie
țuiri; 16,20 Top Model (s); 17,15 Bursa 
invențiilor; 17,40 Șeicul (s); 18,35 Aju- 
tă-te singur!; 19,00 Festivalul Internațio
nal de Chitară Clasică; 21,05 Ultimul 
tren (mag.); 22,05 TVM Mesager; 22.30 
Robingo 2 (cs); 21*,10 Ritmuri muz.; 23,30 
Din viața rromilor; 0,15 Bucuriile muzicii-

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 Forța dra
gostei (r); 11.15 Ford Boyard (cs); 12,30 
Am întâlnit șl români fericiți (r); 12,55 
Știri; 13,00' Răzbunarea polițistului (f.p. 
SUA 1973); 15,00 Fotbal DN: Dinamo — 
Chindia Târgoviște (d); 16.45 Forța dra. 
gostei (s); 17,30 Xena, prințesa războini
că (s); 18,15 Rătăciți în tranziție; 19,00 
Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Do
sarele X (s); 21,00 Extreme Prejudice (f. 
SUA ’87); 23,00 Știri; 23,05 La limita Im
posibilului (s); 23,45 Sport !a minut; 0,00 
Zona Crepusculară (s); 0,30 Lonely are 
the Brave (f. SUA ’62).

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r);
10,20 Viața în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Avocații străzii (s); 13,00 
Dincolo de realitate (s, ultimul ep.); 14,00 
Știri; 14,20 O hotărâre dificilă (f/r); 16,00 
Lumină călăuzitoare (s)- 17,00 Știri; 17,10 
Iluzii (s); 18,30 Thalia;* 19,00 Știri; 19,30 
Văduva (s); 20,30 Observator; 21.15 Din 
lumea afacerilor-, 21,30 Ultimul detectiv 
(thriller Anglia ’80); 23,20 Milionarii de 
Ia...; 0,30 Mortul (dramă SUA ’95).

T V R 1

7,00 Bună dimineața.... de Ia Iași!; 8,30 
Pas cu pas; 9,20 Nu e școală ca a noas
tră (s. pt. copii); 10,10 Ba da! Ba nu!; 11,10 
Pe muchie de cutit; 11,50 Video-discoteca 
*97; 12,05 Ecranul; 12,50 Lupii mării (do); 

s 13,45 Pe ecrane; 14.00 Știri; 14,40 Tranzit 
TV 133; 19,05 Teleenciclopedia; 19,55 Doar 
o vorbă...; 20,00 Jurnal; 21,00 Savannah 
(s); 22,00 Gala Eurovision, de la Dublin;
1.15 Fotbal; Oțelul Galați — FC Brașov.

T V R 2

7,00 întâlnirea de sâmbătă. Program al 
Studioului TVR Cluj-N.; 12,00 TVR Timi
șoara; 13,30 Tcmpus; 14,00 Ecouri cultu
rale românești în Elveția; 14,30 Dr. Quinn
(r) ; 15,30 O altă putere; 16,20 Secretele 
nisipului (s. Brazilia, ep. 1); 17,15 Itine
rare spirituale; 17,40 Serata muzicală TV;
20.30 Vă place opera?; 21,30 7 zile — 7 
arte; 22,05 TVM Mesager; 22,30 Frumoa
sa și Bestia (s); 24,00 Jazz Alive.

P R O TV

7,00 D.a; 8,30 Flipper (s); 9,00 Luke Cel 
norocos (s); 10,00 Singurătatea celor cu
rajoși (f/r); 12,55 Știri; 13,00 Dragoste re
născută (f. SUA 1980); 14,35 Mag. sportiv; 
15,00 Tenis; 17,00 Baschet NBA Action;
17.30 Mr. Beam — polițist (seria a II-a);
18.30 Adevărul gol-goluț (s). 19.00 Te uiți 
și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Vânăto
rii de fantome II (thriller, co. SUA 1984);
21.55 Știri; 22,00 Divertis Show; 23,00 Știri.
23.15 Crimă cu premeditare (s); 0,00 Sport 
la minut; 1,00 Hungry For You (f.er.).

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (s); 
9,50 D.a; 11,00 Iluzii (s); 12,00 Divertis
ment; 14,00 Știri; 14,20 Ultimul detectiv 
(f/r); 16,25 Viața în trei (s); 17,00 Sfân
tul (s); 18,00 Uragan în „Paradis- (s); 
19,00 Știri; 19,05 Nici o clipă de plicti
seală! (s); 19,30 Sirenele (s): 20,30 Obser
vator- 21,00 Teleeurobingo; 21,50 Ruby 
(dramă SUA 1991); 23,30 Știri; 23,35 Holly
wood Top Ten.

DUMINICĂ, 4 MAI
T V R 1

7,00 Bună dimineața!; 8,15 Lumină din 
lumină; 9,15 Colț Alb (s); 9,45 Domino;
10,40 Leonard Bernstein prezintă: Con
certe pentru tineret (s); 11,40 Viața satu
lui; 13,20 Biserica satului; 13,30 Atlas-, 
14,00 Știri; 14,10 Ecouri la un festival...;
14.55 Fotbal: Universitatea Craiova — 
FC Național; 16,50 A doua alfabetizare; 
17,05 Star Trek (s); 18,00 7 zile în Româ
nia; 19,10 Robingo (cs); 20,00 Jurnal; 20,30 
Duminica sportivă- 21,00 Mi-ai distrus via- 
țal (f. SUA 1987); 22,35 Studioul șlagă
relor; 23,00 Știri; 23,05 Concert extraor
dinar Placido Domingo — Mstislav Ros
tropovich 0,05 Setea (s); 0,55 Melodii în
drăgite și de voie bună.

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

Studioului TVR Iași. Flori de mai și.„ 
surprize la 5x2!: 13,00 Oameni care au 
fost...; 13,30 Revista de istorie; 14,00 Pie
să pentru pasageri (f. Rusia 1995); 15,40 
Cazuri și necazuri în dragoste; 16,20 Se
cretele nisipului (s); 19,25 Un secol do 
cinema: Orson Welles (I); 20,25 Hyperion; 
21,25 7 zile — 7 arte; 21,30 Fotbal. Camp. 
Italiei; 23,20 TVM Mesager; 23,50 Gala 
Circului francez.

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

Super Abracadabra-, 10,30 Țestoasele Nin
ja adolescente (f. SUA 1990); 12,00 Ade
vărul gol-goluț (r); 12,55 Știri; 13,00 News 
Radio (s); 13,30 Detectivi de elită (s); 14,15 
Stan și Bran-, 15,15 Lumea filmului; 15,45 
Tenis; 17,30 Terra 2 (s); 18,30 Beverly 
Hills (s); 19,30 Știri; 20,00 Salt On Your 
Skin (dramă); 21,55 Știri-, 22,00 Fotomo- 
dele (s); 23,00 Știri; 23.15 Procesul etapei.

ANTENA 1
7,10 Sfântul (r); 8,30 Nici o clipă de 

plictiseală (r); 9,00 Misiune ultrasecretă
(s) ; 10,30 Un câine cu imaginație (s); 11,10 
Documentar; 11,30 Controverse istorice: 
12,00 Telerehus; 14,00 știri; 14,30 Poliția 
spațială (s); 16,25 Viața în trei (s): 17,00 
Sfântul (s); 19,00 Știri; 19,05 Muppets 
Show (s); 19,30 Sandra — prințesa rebelă 
(s); 20,30 Observator; 21,00 Farmec înșe
lător (dramă SUA 1990); 22,40 Știri spor
tive; 22,50 Proiect Shadow-Chaser (SF 
SUA 1993, p.I); 23,30 Știri- 23,35 Proiectul 
Shadow-Chaser (p.II).
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ROM WEST EURO s.r.T. - 
Caută in vederea dezvoltării distribuției renumitelot 

produse de gumă de mestecat Wiigley’sOrbit, 
Spearmint, Doublement, juicyFruil și Hubba Bubbș 

REPREZENTANT ZONAL
Șî

AGENT VÂNZĂRI 
Dcva,llunedoara,Orăștic

Se oferă: 
.instruire in tehnici comercîâ, 
Jc moderne 
.un venit foarte atractiv).înj 
acord cu vânzările 
^angajament pe termen long

Oin partea celor interesați așteptăm un Curriculum Vitâj^
Tel./ Fax.: 069/229060 sau 069/228464

Dl Petru Șteolea, deputat de Hunedoara * 
in Parlamentul României, urează, cu ocazia ț 
Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului nostru * 
Iisus Hristos, membrilor și simpatizanților * 
P.U.N.R., tuturor locuitorilor județului sănă- *

I 
J I
I*
I
I tate deplină, bucurii, tăria de a trece cu bine * 
1 prin perioada grea ce o străbatem și să nu-și * 
* piardă speranța că România își va găsi locul * 
*printre țările civilizate și bogate ale Europei J 
1 si ale lumii!

HRISTOS A ÎNVIAT!
(Felicitarea am primit-o prin telefon de la 

Strasbourg, unde dl deputat participă la ac
tuala sesiune a Consiliului Europei).

Condiții: 
-vârsta 20-30 ani 
-permis de conducere» 
și autoturism propriy

12, bloc 2,

ju-

sau

Vinde Ia

■BANCA AGRICOLĂ S.A. 
DEVA

SOCIETATEA COMERCIALA 
ATELIERELE CENTRALE S.A.

C R I Ș C I O R

Urează și pe această cale tuturor salaria-1 
ților și colaboratorilor sărbători fericite, o * 
viață mai bună și îndeplinirea tuturor dorin-'’ 
țelor.

HRISTOS A ÎNVIAT!

«
I*
I

licitație apartament cu două 
camere, situat in Hunedoara, bdul Dacia, nr. 
12, bloc 2, ap. 61, ocupabil imediat.

Prețul de pornire — 12 milioane.
Licitația va avea loc in ziua de 30 apri

lie 1997, ora 10, în biroul executorului 
decătoresc de la Judecătoria Hunedoara.

Informații la executorul judecătoresc 
Ia telefon 216265, Banca Agricolă.

S.C. „VITICOLA" S.A. ȘOIMUȘ

Urează angajaților, colaboratorilor, clien- 
ților — cu prilejul Pastelui —, 

SĂRBĂTORI FERICITE !
Pe cei interesați îi invită la vinuri din 

soiuri superioare, cu numai 3 500 lei/litru (TVA 
inclus), la unitatea din Șoimuș, strada Viilor, 
in zilele de 25, 29 și 30 aprilie, orele 10-15.

Manager, Lider sindicat,
Ing. VIOREL POENAR NICOLAE HUT

PRIMARIA MUNICIPIULUI 
BRAD

M.L.P.A.T.
INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII, 

LUCRĂRI PUBLICE, URBANISM 
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

♦« t î 
i!

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști 
avem deosebita plăcere de a transmite cele mai 
calde urări de sănătate, fericire și belșug lo
cuitorilor municipiului, salariaților și colabo
ratorilor noștri.

HRISTOS A ÎNVIAT 1
Primar, 

AUREL BENEA

I
*

I
w 
I

I

' <A .«-z/

La data de 14. V. 1997, ora 10, la sediul 
Inspecției de stat in construcții, lucrări publi
ce, urbanism și amenajarea teritoriului din 
cadrul Ministerului Lucrărilor Publice și A- 
menajarea Teritoriului, str. Apolodor, 17, sec
tor 5, se organizează CONCURS pentru o- 
cuparea postului vacant de INSPECTOR ȘEF.

Condiții minime de înscriere la concurs:
— inginer constructor sau arhitect;
— vechime minim 8 ani de activitate în 

specialitate.
Relații suplimentare referitor la tema

tica de concurs se pot obține la sediul 
I.C.L.P.U.A.T. Hunedoara — Deva, strada A. 
Iancu, bl. H3, mezanin.

ECHIPA MANAGERIALA A S.C. „CONDOR" 
S.A. DEVA

Str. Avram Iancu, bloc H 3, parter 
în conformitate cu dispozițiile art. 73 din 

Legea 31/1990 si Ordonanța 5/1. 03. 1997
’ CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR 
pentru toți acționarii ins riși în Registrul 

Acționarilor la sfârșitul zilei de 15, 04. 1997 în 
data de 30. 04. 1997, ora 14,00.

Adunarea va avea loc în Cantina CONDOR 
(TCH) Deva, din str. Mărăști, nr. 28 cu urmă
toarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune pe bază de bilanț, 
1996, al echipei manageriale.

2. Aprobarea bilanțului si a contului de
profit și pierdere pe anul 1996. I

3. Raportul comisiei de cenzori.
4. Aprobarea BVC pe anul 1997.
5. Programul de investiții pe anul 1997.
6. Modificarea statutului societății PPM.
7. Diverse.
Materialele privind ordinea d? zi se pot 

consulta si procura contra sumei de 20 000 lei 
de la sediul S.C. „CONDOR" S.A. Deva.

Prezența se va face pe bază de buletin de 
identitate. Certificat de acționar și procură de 
reprezentare in original după caz.

In cazul în care nu se întrunește cvorumu) 
necesar conform condițiilor prevăzute în Ordo
nanța d? urgență nr. 5/1997, adunarea generală 
se convoacă peste două săptămâni, anume în 
data de 14. 05. 1997, la aceeași oră și în același 
loc.

Informații suplimentare la sediul S.C. 
„CONDOR" S.A. Deva, st- Avram Iancu. bloc 
H 3 parter, telefon 054/212060. int. 119.

MANAGER GENERAL. ,
Ing. Cărăbaș Moise Gheorghe

1

i

i

I

IMCOMEX VA OFERĂ 0 
NOUA SURPRIZĂ ;

MARI REDUCERI DE PREȚ

CAPRONE’
Partenerul ideal pentru o vacanță de vis I 

TRAGERE LA SORTI 
EXCEPȚIONALA

MARELE PREMII

-Cumpărați produsul și solicitați bon dc casă. 
-Completați talonul pe care îl primiți cu produsul. 
- Expedia ți talonul și bonul de casă la adresa:

3700 ORADEA str. Teatrului 6 
până la 5 Iunie 1997 - data poștei

Cumpără sticlă 
pahar !CU

f
'l ! I ! *..................  . . .

I 
I

LA TOATE PRODUSELE

Televizoare color (Nei, Philips, Daewoo, 
Goldstar) * congelatoare, frigidere și combi- 

j ne frigorifice • mașini de spălat • aragaze 
! • aspiratoare * combine muzicale și radio- 
| casetofoane * hote de bucătărie O covoare, 
j mochete.... și multe altele.

Toate acestea se vând si cu
PLATA ÎN 12 RATE

I 
I«
I 
I

Adresa noastră : Orăs'ie. str. N. B. lcescu, 
nr. 11. Telefon 054 - 647496.

Numai cumpărând produse de calitate rea- 
î lizați adevărata protecție a economiilor dvs 1

I
w

I
i
*

I
w •

I
*

I
w
I

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

Telefoane 641238 ; 641115 
P R 0 D U 6 E 

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

(8880)

~l I

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. 
ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. DEVA

Convoacă adunarea generală extraordinară 
a acționarilor la data de 30. 04. 1997, ora 15, 
Ia Sala Sporturilor, pentru toți acționarii înre
gistrați în registru) acționarilor, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului societății pe anul
1996 și repartizarea profitului.

2. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
1997 și lista de investiții- |

3. Aprobare statut societate.
4. Alegerea consiliului de administrație și 

a comisiei de cenzori și stabilirea retribi ției a- 
cestora.

5. Diverse.
începând cu data de 23. 04. 1997 docu

mentele și materialele informative, referitoare 
la problemele incluse în ordinea de zi, se not 
consulta la sediul societății comerciale ELCO 
S.A. Deva, str. G. Enescu, nr. 39 telefon 219570, 
interior 182.

Formulare de procură specială pentru man
datare t. pot obține la sediul societății. După 
completare și semnare procurile se vor depune 
la sediul societății până la data de 28. 04. 1997. 

în caz de neîntrunire a cvorumului pre
văzut de lege adunarea generală se convoacă 
din nou peptru data de 14 os 1097. ira 12, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi.

ÎN ATENȚIA CELOR INTERESAT!
Ziarul „Cuvântul liber" nu primește a- 

nunțuri de mare și mică publicitate pentru 
zilele de 29 aprilie și 1-2 mai a.c. Eventualele 
anunțuri solicitate pentru aceste date vor fi 
reprogramate.

□

......... .......... . SI
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• Din patru părți de 
țară trimit Ninei sincere 
felicitări. Maricica, Zoe, 
Mihaela și Mimi.

(5129)
• Cu ocazia împlinirii 

frumoasei vârste de 80 ani, 
copiii, nepoții, strănepoții

; urează dragei lor Purtă - 
tor Ana, din Hondol — 
Bocșa, multă sănătate ți 
fericire. (4372)

• Vând apartament 2 
camere, confort I, Mineru
lui, 41, ap. 3.

(4930)
• Vând casă centrală, 

i în Deva. Informații tele- 
1 fon 214837.

(4904)
• Vând apartament 2 

■ camere, telefon, beci în 
j str. Ion Creangă 8/16, 
' Hunedoara și Renault Tra- 
I fie, an 1991, înmatricu- 
I lat, garaj pe teren proprie-
tatc. Informații 053/717330.

(4940)
• Vând apartament 3 

camere Deva, negociabil, 
str. Minerului. Tel. 621089.

(4939)
• Vând teren intravi

lan 1500 mp, str. Depozi
telor. Telefon 217824.

(4943)
• Vând microbuz Mer

cedes 309, 19 locuri, 7500
’ DM negociabil. Telefon 
054/213499.

(4948)
• Vând casă, teren în 

Muncelu Mic și dozator suc 
cu trei brațe. Telefon 
641502.

18285)
• Vând casă în Căstău

; nr. 144. Informații Orăș- 
tie, telefon 647018.

(8286)
• Vând apartament 2 

camere, Orăștie, strada N. 
Titulescu, 83/14.

(8287)
• Vând tractor U 650

(un fabricație 1994), 45
milioane lei. Tel. 612304.

(4944)
• Vând mături mestea

căn Tel. 613651.
(4946)

• Vând Renault Trafic
1,6 cmc preț negociabil. 
Telefon 218443 după ora 
18. (4937)

• Vând Skoda 120 L, 
înmatriculată, fabricație 
1987, stare excepțională. 
Tel. 611022.

(4936)
• Vând IMS, stare 

bună, motor Diesel 1990, 
preț convenabil. Vălișoa- 
fa (centru). Resiga.

(099443)

• Vând garaj Simeria, 
str 1 Mai. Tel. 232074.

(4379)
• Vând în comuna Sân- 

tămăria Orlea, situată la 
DN 66. magazie în supra
față de 900 mp și 2800 
mp teren și vilă pe stra
da Prunilor, nr. 5, Deva. 
Posibilitate apă curentă 
si gaz. Informații Deva, 
telefon 054/219522, 219473, 
între orele 9—13.

(4376)
• Cumpăr anvelope 900— 

1000/20. vând Mercedes 
124—200 D; 1985. înma
triculat. Tel. 231867.

(4082)
• Vând talon Ford (1981)

si piese Fiat Croma. Tel. 
651077. (4084)

• Vând Trabant 601. In
formații tel. 713921. între 
orele 17—22. (4209)

• Vând pui Ciobănesc 
german (câine lup) cu pe
digree (acte). Tel. 729139.

(4207)
• Vând apartament 2

camere, convenabil, preț 
negociabil. Tel. 723419, 
după ora 15. (4208)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potență, frigiditate, afro- 
disiace, 01—6376273.

(8979)

NICOLAE BADIU
Toți cei care l-am cu

noscut, de la ziarul „Cu
vântul liber" Deva, îi vom 
păstra o vie amintire.

Odihnească-se în pace I

DECESE

odihnească în pace. Fiul, 
nora și nepoții.

(4950)

• Achiziționăm hâr
tie 175 ' 
zit str.
nr. 48. 
232715.

lei/kg, depo- 
M. Eminescu, 
Informații tel.

(9008)

• Vând mașini înghe
țată, ieftine, italiene — 
germane. Informații tel. 
059/341639

(6443)
• Vând urgent Dacia 

berlină, 1987. Informații — 
Hațeg, tel. 054/770520, 
pentru Oproni.

(4915)
• Vând camion 5 to

ne. fabricație 1992. Tel. 
(>17179, după ora 18.

(4595)
• Vând detector pro

fesional de metale. Tel. 
232369 după ora 16

(4920)
• Vând pat dormitor 

„Sorin". Tel. 611108, 214349. 
după . masa.

(4375)
• Vând urgent canapea

studio și pătuț copil. Tel. 
625409. (4927)

Electuam transpuil marla 
cu camioane închise 

de 2 -13 tone, 
la cele mai mici preturi

Telefon; 054 647529
o Part Construcții SRL 

Deva anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului a magazinului din 
Deva. Reclamațiile se de
pun la APM Deva, în ter
men de 10 zile. (099442)

• Promoția 1957 Liceul 
de Fete și Liceul de Bă
ieți Deva anunță pe toți 
absolvenții că întâlnirea 
de 40 de ani va avea loc 
în data de 24 mai 1997, 
ora 10. (4581)

o Cu autorizația 7529 
din 30 septembrie 1992. e- 
liberată de Consiliul ju
dețean Hunedoara, a luat 
ființă Asociația familia
lă „Adi“, reprezentată prin 
Oprean Ghiță, cu sediul 
în Bucureșci, cu obiectul 
activității comerț.

(4932)
COMEMORĂRI

o In frumoasa zi 
de primăvară, 27 a- 
prilie 1997, se împli
nește un an de când 
dragul nostru

DAN FLAVIUS 
TURCIN 

la numai 32 ani a 
plecat dintre noi lă
sând în urmă durere 
și tristețe sufletească 
celor care l-au iubit. 
Parastasul și sfințirea 
crucii duminică, 4 mai 
1997, ora 11, Ia bi
serica din comuna 
Răița. Dumnezeu să-l 
odihnească sufletul Iul 
bun. Părinții Emil 
și Nuțy. (GRT)

• S_a împlinit un an 
de când a trecut în lu
mea umbrelor un ziarist, 
un OM

• Colegii de la Fe
derația Sindicatelor Mi
niere ,Aurul" din Apu
seni sunt alături de 
familia' îndurerată la 
pierderea prematură a 
celui care a fost pre
ședintele federației 

IIERBEI EMIL
un om deosebit cu 

un caracter ales. Fie-i 
țărâna ușoară I

(4951)

• Sindicatul „Avram 
Iancu" din sucursala 
minieră Brad aduce 
un ultim omagiu ce
lui care a fost un bun 
coleg și prieten, un 
om cu o morală de 
necontestat, președin
tele federației sindi

catelor miniere „Aurul" 
din Apuseni

IIERBEI EMIL
li vom păstra vie 

memoria. (4951)

• Administrația Regiei 
Autonome a Cuprului De
va își exprimă regretul 
la dispariția celui ce a 
fost un salariat devotat, 
un partener loial, lide
rul de sindicat

IIERBEI EMIL
Dumnezeu să-l odih

nească în pace !
(84380)

• Familia Kiss Ludovic 
anunță cu durere moar
tea fulgerătoare a mamei

KISS ILEANA
în vârstă de 67 ani. 

înmormântarea are loc azi, 
25 aprilie 1997, ora 11, 
din str. Pescărușului, nr 
20, Deva. Dumnezeu s-o

I to 
I

a Mulțumiri res
pectuoase finilor, ve
cinilor, rudelor, co
legilor din toate lo - 
curile noastre de mun
că precum și tuturor 
prietenilor noștri, cei 
care ne-au ajutat la 
ceas de grea încerca
re să conducem pe 
ultimul drum pe

ANA FLORINELA 
PISEL

cea care a dăruit fie
căruia dintre noi un 
pic din sufletul ei 
bun. a cărui lumină 
ne va călăuzi de a- 
cum. Mulțumiri deo
sebite medicilor, în 
special doamnei dr. 
Nada Elena, șef sec
ție reanimare din 
Spitalul județean De
va1, care alături de 
întreg colectivul sec
ției, cu un devotament 
profesional și uman 
ejitrem, au reușit să 
mai smulgă un zâm
bet de pe chipul ei 
frumos și drag, în te
ribilele momente pre
mergătoare trecerii în 
neființă. Mulțumiri, de 
asemenea, domnișoarei 
dr. Tâmpeanu Victo
ria și doamnei dr. 
Avram Rodica. care 
alături de toți colegii 
ei dragi au „sacrificat" 
din timpul lor pentru 
un pic mai bine pen
tru FLORY a noastră 
dragă. Mulțumiri, nu 
în ultimul rând, preo
ților noștri stimați, pă
rintelui protopop Ho- 
tăran, pentru alesele 
cuvinte la slujba de 
îngropăciune. Dum
nezeu să o ierte și să 
o odihnească. Dr. 
Pisel.

(4931)

Având în vedere fap
tul că, în urma preci
pitațiilor, în județul nos
tru s-au produs inunda
ții în bazinele râurilor 
Crișul Alb, Mureș, Strei 
și au fost afectate gos
podării individuale.

Pentru a preveni îm
bolnăvirile, Inspectora
tul de Poliție Sanitară 
si Medicină Preventivă 
Deva recomandă popu
lației din zonele afec
tate:

- se va consuma apă 
potabilă din sursele cen
trale autorizate sanitar 
pentru mediul urban și

avizate 
mediu)

COMUNICAT
din fântânile 
sanitar pentru 
rural;

— când calitatea aDCi 
demonstra- 

i consuma 
prealabilă

nu poate fi < 
tă. apa se va 
numai după o 
fierbere.

In funcție 
rile sanitare

de riscu. i 
Inspecto- * 

râtul de Poliție Sanita- • 
tară și Medicină Preven- » 
tivă va aplica măsuri ; 
specifice antiepidemice: | 
supravegherea surselor de | 
apă, dezinfecția fântâ- * 
nilor după retragerea a- » 
pclor și vaccinarea popu- • 
lațici. 1

i

MULȚUMIRI ADRESATE DE ELEVII 
BASARABENI

Din inițiativa Pri- Sfintelor sărbători ale 
măriei municipiului Deva Paștilor s-au pregătit 
și a Direcției Generale pachete cu alimente pen- 
pentru Agricultură și tru cei 7 elevi și o 
Alimentație a județului studentă din Basarabia» 
Hunedoara, cu sprijinul care învață în instituții 
unor producători agricoli din județul nostru. A - I generoși (între care Avi- ccștia au exprimat sin- 
cola Mintia, Suinprod cere mulțumiri pentru I Orăștie, Decebal Deva, ajutorul ce li s-a acor- 
și alții), premergător dat (N.T.).

■

FARMACII
In intervalul 26—28. a- 

prilie va fi deschisă, în 
Deva, farmacia „Tera
pia" din str. Ion Creangă, 
bloc 29.

în Brad este de servi
ciu unitatea farmaceutică

DE SERVICIU
..Criș“, situată in auto- 
gară

Pentru hunedoreni va 
oferi servicii farmacia 
,.Arnica" strada Avram 
iancu. nr. 3, (E.S.).

CU PLATA INTEGRAIÂ LA RECOLTARE
Venind în sprijinul pro

ducătorilor agricoli, firma 
din Gcoagiu care este dis
tribuitor al produselor cc 
se desfac prin rețeaua or
ganizată do ALCEDO pune, 
la dispoziția celor intere

sați, pesticidele de care 
au nevoie. Noutatea o 
constituie faptul că ofer
ta de astfel dc produse 
se face cu plata integra
lă la recoltarea grâului 
(N.T.).

S.P.l. CARMETAPLAST S.A. 
DEVA

J A depus la A.P.M. Deva documentația de
I autorizare din punct de vedere 1 mediului 

pentru obiectivul „Cariera Brănișca".
Orice observații se primesc Ia sediul 

A.P.M. Deva în termen de 30 de zile de Ia 
publicarea anunțului.

I
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NEVOIA DE AJUTOR

S.P.L CARMETAPLAST S.A.
DEVA

închiriază o încăpere în suprafață 
mp, situată în Deva, str. Barițiu, nr. 13, cu 

destinația — activități de birou.
Doritorii vor depune cereri la sediul 

„ S.P.l. CARMETAPLAST S. A. DEVA, strada 
| Emanoil Gojdu, nr. 73.
* -

S.C. „IIIDROCONSTRUCTIA“ S.A. 
I BUCUREȘTI — SUCURSALA RÂUL MARE .

RETEZAT
I Cu sediul în Brazi, corn. Râu de Mori, 
I județul Hunedoara.
I Oferă spre vânzare prin

UCITATHE PUBUCA
ItoItoItoItoIto
| lea Dorobanților, nr. 103—105, sector 1 IBucn- | 
« resti.
i _ h

29
de

Preventiv, cu toate că 
grădinile șl câmpul nu 
sunt încă în floare, cum 
ar fi fost normal la a- 
ceastă dată calendaristică, 
adică pe rod cum se spu
ne, unii proprietari de 
terenuri agricole situate 
de-a lungul cursurilor de 
apă (în mod deosebit ale 
râurilor Mureș și Strei, 
unde se adună multă lu
me cu sau fără treabă di
rectă în sezonul de pes
cuit) doresc să tragă un 
semnal de alarmă. Neli
niștea lor ș! nevoia de 
ajutor sunt legate de 
furturile ce se produc, 
începând de la legumele 
verdețuri și până Ia pro

dusele de vara și toamnă, 
terminând cu unele cul
turi furajere ca lucerna 
și trifoiul.

Desigur nu este lipsit de 
însemnătate ca acest sem
nal, ecou al dorințelor u- 
nor producători agricoli, 
să fie receptat cum se 
cuvine de către autori
tățile învestite cu răs
punderi în domeniul pro
tecției avutului privat sau 
al statului. Din când în 
când, evident că ar fi in
teresante niște controa
le făcute prin zonele fier
binți unde unii „pescari" 
nu unită să lase șl niște 
urme mat vizibile. (N.T.).

S.C.

Oferă spre vânzare prin

utilaje de construcții, mijloace de trans
port auto, energetice și de uz gospodăresc, | 
scoase din funcțiune.

Listele cu aceste mijloace fixe și alte in- I 
formații pot fi obținute Ia sediul Sucursalei, > 
Serv. Mecanizare, telefon 770950/int. 140, ur- J 
mând ca licitația să se desfășoare pe data de i 
5 mai 1997, ora 10,00, la sediul societății. Ca- ’

CONT PENTRU PERSOANELE SINISTRATE 
ÎN URMA INUNDAȚIILOR

în vederea ajutorării 
persoanelor ce au avut 
de suferit de pe urma 
inundațiilor din această 
perioadă. Prefectura ju
dețului Hunedoara face 
un apel către agenții eco
nomici din județ, dar și

către persoanele fizice, să 
deoună bani in Contul 
pentru Sinistrați", consti
tuit special în acest scop.

Contul arc numărul
15 308 fi este deschis la 
BCH, filiala Deva. (S.B.).

MISS DEVA 1997
Organizația pentru Ti

neret PHOENIX: vă invi
tă marți 29 aprilie la 
Spectacohll „Miss Deva 
1997“, Manifestarea va 
avea loc la Casa de Cul
tură Deva, începând cu ora 
27.00.

Pe baza biletelor de

intrare (un bilet costă 5000 
dc lei), se va organiza o 
tombolă cu premii.

Premii de milioane vor 
primi și cele nouă candi
date la titlul de „Miss 
Deva", selectate din tot 
județul Hunedoara. (S.BJ.
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