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ÎNCOTRO ?

Ga ziar neutru și echi
distant, ca organ de presă 
cu respect pentru cititori 
și respectat la rându-i, „Cu
vântul liber“ poartă un 
dialog «permanent și . de 
cele mai multe ori fruc
tuos cu cei cărora li se a- 
dresează. Sigur, nu-i pu
tem mulțumi întotdeauna 
și pe toți. Asta deoarece, 
așa cum este normal, oa
menii au păreri diferite 
unii de alții. Se întâmplă 
să ne supărăm uneori chiar 
prietenii sau cunoștințele, 
atunci când ei (ele), voit 
sau din eroare, comit a- 
buzuri, ilegalități, alte fap
te incriminatorii. însă. în 
general, conlucrarea noas
tră cu cititorii, colabora
torii, partenerii de afaceri 
este corectă, sănătoasă, de 
respect și încredere reci 
procă.

Un fapt îi nemulțumeș
te, în mod deosebit, în ul
tima vreme, pe «foarte (Continuare tn pag. a 2-a)

DUMITRU GHEONEA

Foto: ANTON SOCACIde cireș

0 teleconferință

I.a o recentă teleconfe
rință, organizată cu specia
liștii din domeniu, de că
tre Ministerul Agricultu
rii și Alimentației «s-au 
ridicat multiple și diverse 
probleme specifice. Iată, 
succint, în bumbi, câteva 
din problemele desprinse:

• Creditele pentru 1997 
se acordă și pentru legu
me (cineva dintre parti- 
cipanți sesizând însă că 
fasolea de câmp n-a fost 
cuprinsă nici la legume, 
nici la cultura mare!), du
pă bonitate și normele 
proprii de creditare ale 
băncilor • Calamitățile din 
1996 s-au trecut la dato
ria publică, nefiind .cu
prinse la categoria dato
riilor restante • Este o 
măsură bună că unele so
cietăți comerciale livrea
ză îngrășăminte chimiqe 
§1 erbicide, cu plata la 
recoltare • Acordarea pri
melor pentru viței se gă
sește în derulare • în ju
dețul Argeș, ANPAA nu 
mai are grâu decât pen
tru consumul populației pe 
o săptămână, fiind necesară 
suplimentarea u 4000 to
ne pentru luna mai • în 
județul Bihor «(dar oare 
numai aici ?), pomicultura 
se găsește în mare difi
cultate, necesitând un spri
jin urgent, pe bază de 
program • Greditele alo
cate agricultorilor din ju
dețul Hunedoara (dar nu 
numai aici) sunt insuficien
te • Județul Buzău «va 
termina, până Ia 15 mal,

NICOLAE TÎRCOB

(Conlinuare în pag. a 2-a) 

mulți cetățeni : fenomenul 
schimbării. Primim destu
le telefoane șl scrisori pe 
această temă. Unii își scriu 
ori îșl spun numele. Gel 
mai mulți preferă să-și 
păstreze anonimatul. Tea
ma încă îi bântuie 
oameni. Știu eu când a-

pe

jung față în față cu per
soana ?!... Și parcă ar tre
bui să ne eliberăm de tea
mă.

Sunt nemulțumiri, cum 
spuneam, în legătură cu 
fenomenul schimbării ca
drelor. Dlor, .ne-a vor
bit revoltat la telefon un 
cititor din Deva; noii ve- 
niți la putere au promis 
că nu vor porni o vână
toare de vrăjitoare, că nu 
vor face schimbări pe mo- 

VREMEA

va fi in gene- 
Gerul mai 

Spre seară izo- 
semnala aver- 
de descărcări 

Vremea 
ral instabilă, 
mult noros. 
lat se vor 
se însoțite
electrice. Vântul va sufla 
moderat, cu intensificări 
locale din sud șl vest. 
Minimile, II—14 grade 0, 
maximele, 19—23 grade K 
(Lucian Nisforj 

tive politice, că vor înlo
cui doar acele persoane 
care nu corespund profe
sional, ori care sunt com
promise moral. Dar lată 
că și ăștia ne-au mințit. 
De ce n-au fost buni, dlor, 
Mariș de Ia Direcția Mun
cii, Bîtcă, de la Protecția

Mediului, Gălugăru/ de la 
Direcția sanitară veterina
ră, ori Cândea de la în
vățământ ? Mira-m-aș să 
fi pus în loc alții mai 
buni. Dv, de la ziar, de 
ce nu scrieți despre ches
tiile astea ? _

Alții au fost mai vio- 
Ienți și ne-au acuzat de 
obediență față de . putere. 
Nu acceptăm asemenea a- 
cuzații. Pentru că nu sunt 
reale. N-am trecut cu vc-

Ultima ședință a Con
siliului local -municipal 
Deva, desfășurată In luna 
trecută, a dezbătut, prin
tre altele, noua componen
ță a consiliului de admi
nistrație al RAGGL Deva. 
Hotărârea luată de consi
lierii municipali -privind 
schimbarea membrilor con
siliului de administrație 
de Ia RAGSb, precum și 
cea de a mări numărul a- 
cestora de la 7 ’a 11 a 
creat numeroase discuții—

In opinia mal multor In
terlocutori, măsura adop
tată de către consiliul lo
cal municipal este consi
derată ilegală, schimbarea 
având la baza, în primul 
rând, interese financiare 
ale celor care au ținut să 

derea_ neregulile șl abu
zurile' fostei administrații 
locale sau ale vreunul par
tid. Nu vom tolera nici 
stângăciile sau erorile ac
tualei administrații, ale 
puterii centrale ori ale par
tidelor aflate acum Ia gu
vernare. împărtășim apre
cierea cititorului nostru la 
adresa persoanelor citate, 
înlocuite din funcțiile de 
donducere pe care le-au 
deținut o vreme. Dar nu 
putem spune, încă, 
spre noii venlți cât 
de buni ori de răi. 
dunoaștem. Dacă el 
schimba cu adevărat 
în bine în domeniile lor 
da activitate, colectivele, 
lumea îi vor accepta și 
prețui. Dacă nu, înseamnă 
că numirea lor în funcții 
importante de conducere

de- 
sunt 
Nu-1 
vor 

ceva

• Legea intereselor financiare primează;
• Expulzări din Consiliul de administra

ție al RAGCL Deva;
• 60 de milioane 

zunarul locatarilor.
în plus pe an din bu-

facă parte din noul con
siliu de administrație al 
regiei. Potrivit actelor nor
mative în vigoare — HG 
263/94, de aprobare a Nor
melor metodologice ’eferl- 
toare la selecția manage
rilor —, încheierea con
tractului de management 
la regiile autonome (art. 
26, alin. 3) — se prevede 
că „în cazul în care con
tractul de management se 
încheie cu mai multe per
soane fizice, care se pre-

Unul dintre nu prea 
numeroșii demnitari al 
PDSR cărora li se cuvi
ne toată stima este .dl 
Mircea Goșea, Sunt con
vins că, într-un alt gu
vern decât al văcăroilor, 
prestația domniei 
fi avut eficiența 
tă. Gu figura Iui 
pil îmbufnat, dar 
de multă carte, 
tent și cu numele nemân
jit în nici un matrapaz
lâc fesenist sau pedese- 
rist, d-sa a știut să-și păs
treze ceea ce puțini din
tre politicienii noștri ac
tuali au : prestanța, ți
nuta. Nu prea am fler 
în aprecierea oamenilor, 
m-am înșelat de nenu
mărate ori, dar de data 
asta n-am motive să mă

sale ar 
merita- 
de co- 
știutor 

compe-

MENTAL IT ATI
::

■
. Dar o dată ajunși 

lumină ce vom fa- 
?' Fiindcă — aceasta 
Coșea n-o spune, dar 
subînțelege — ieșind 

nimerim

i 
l 
i 
l

îndoiesc. «Un argument 
în favoarea «încrederii 
mele este un interesant 
articol intitulat Dincolo 
de capătul tunelului, 
publicat de dl Mircea So
sea în „Adevărul" din 
18 aprilie. Pe scurt, d-sa 
zice așa : bine, bine, vom 
trece peste această etapă 
foarte grea, vom ajun
ge la capătul tunelului 
și vom răzbate Ia lumi
nă, 
în 
ce ( 
dl 
se 
din tunel, nimerim o- 
blu în mileniul trei, a- 
dică într-un timp și o 
lume cu totul diferite 
sub aspect economic și 
social decât cea a vea
cului nostru încă «tri
butar capitalismului cla
sic. Ieșirea din tunel, re
marcă dl Coșea, nu în
seamnă decât încheierea 
procesului de trecere la 
economia de piață. Or, 
economia de piață nu es
te un scop în sine, ci, în 

CURSUL VALUTAR
8 MAI 1997

dolar SUA —
marcă germana —
yeni japonezi —
liră sterlină —
franc elvețian —
franc francei —
lire italiene —

(Sursurile incluse in această listă au 
cotații ale societăților bancare autorizate 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenb 
implică obligativitatea utilizării cursurilor 
zacții efective de schimb valutar jî înregistrări con
tabile.

7092 Ici |
4144 Ici i
5729 Ici |

11537 lei
4889 lei
1228 Ici
418 lei
la bază
să efea-

a listă nu
In tran-

zintâ la concursul de se
lecție «în echipă, acestea 
fac parte de drept din con
siliul de administrație. 
Membrii echipei vor de
semna, dintre ei, mana
gerul general, care repre • 
zintă regia autonomă, iar 
ceilalți membri ai echipei 
îndeplinesc atribuții cores
punzătoare pregătirii lor 
profesionale. De asemenea, 
răspunderea membrilor e- 
ehipei este solidară".

Deși legea este foarte

..an-! i
.veacului ■Ia

cazul nostru, abia o pre-i 
misă obligatorie a inta ! 
grărij în economia 
ternațională a 
următor.

Geea ce îl 
ză pe autorul 
este constatarea că nuî 
numai actualii guvernanți,; 
ci nici unul dintre par-< 
tidele serioase nu au re-i 
zervat în doctrinele lor; 
un loc pentru o stratc-' 
gie pe termen mediu si! 
lung. în paranteză, fie; 
spus, cu greu se poate • 
vorbi în cazul partidelor: 
noastre de doctrine 
adevăratul «sens al cu-'Ti 
vântului. Situația e deci!; 
cu atât .mai îngrijoră-Ji 
toare. Așa stând lucru-•! 
rile, dl Goșea avansea-!; 
ză ideca că o asemenea;

îngrijorea-j! 
articolului •!

I

I
I

I
I

J
■

i

■
■

IJ: 
sa ■, 

prevadă ,’Combinarea i71- ! ; 
teligentă a unor ramuri J> 
ce pot fi competitive in1' 
condițiile integrării cu i, 
a unor ramuri nccom- î; 
petitive, dar complemen-J 
tare economiilor comuni-' 
tarc“. Ar fi o combina-!

strategie ar trebui
I

>

vantaje, un compromis, ■ 
așadar. Ia care vom fi ■ 
constrânși

1

-............. ..... - £ție de avantaje și deza-Ji
I 

constrânși de condiția;! 
noastră du retardați și 4 
de ultim veniți. Oricum 5 
însă, o soluție rezonabi- f 
lă a integrării. «Pe de 4 
altă parte, dl Go$ea are 5 
convingerea că n-are rosti 
să î se pretindă guver- 4 
nului o asemenea stra-!; 
tegie deoarece e prea de- ț 
pendent «de programul J 
F.M.I. și al Băncii Mon-< 
diale, ceea ce nu-J Iasă !• 
nici o marjă de mane-4 
vră pentru a-șl -folosi 
imaginația șl creativita- ? 
tea. în această situație, J.

2

sRADU CIOBANU

(Continuare în pag. c 2-a)
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clară în acest sens, în șe
dința de consiliu din lu
na aprilie a.c., «ambițiile 
financiare ale reprezen 
fanților obștii devene au 
primat. Din consiliul de 
administrație al «RAGST. 
Deva au fost înlăturați cei 
trei manageri adjuncți — 
care, potrivit legii, intrau 
de drept în consiliul de 
administrație și care poar
tă răspundere prin -con
tractul de management — 
în locul acestora fiind a- 
leși consilieri, a căror pro 
gătire de specialitate «în 
domeniul edilitar-gospodă- 
rese este departi’ de pre

CORNEL POENAR
------ ... ■■ •

(Continuare in na o 2-a'
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A schimba—schimbare ?
(Urmare din pag. I)

■ Ivst o eroare. Și nu vom 
ezita s-o spunem.

Că unele schimbări s-au 
tăcut deja pe criterii po
litice, nu mai încape în
doială. Credem că nu este 
corect. Dar aceleași cri
terii au funcționat și îna
inte de noiembrie 1996. 
Despre PDSR-izare au curs 
râuri de cerneală în pre- 
•ă. Nici atunci nu a fost

corect. însă ca șl feri, sau 
poate mai mult ca ieri, 
azi se pune prea puțin 
accent pe corectitudine, 
cinste, competență, primând 
nefericit politicul. Iar fap
tul că intr-o serie de do
menii există multe greu
tăți și neajunsuri de tot ■ 
felul ține în mare măsură , 
de calitatea oamenilor. « 

Schimbare ? Da. A vru 
t-o toată lumea. Dar pâ- j 
nâ unde ? Și cu ce preț 7

Bătălie pentru ciolan in 
consiliul de administrație

(Urmare din pag. 1)

0 teleconfernță în... bumbi
(Urmare din pag. I)

semănatul . porumbului • 
Probleme grave se sem
nalează cu complexul pen
tru creșterea porcilor din 
Bonțida (județul Cluj) • 
Intre 40 și 70 la sută se 
apreciază a fi pierderile 
la florile de cais, cireș, 
vișin și la alte specii po
micole, în județul Con
stanța • Pentru comba
terea bolilor foliare, ju
dețul Dolj solicită 12 mi
liarde lei (sumă prevăzu
tă pentru producătorii a- 
gricoli din întreaga țară, 
în acest scop) • Mai sunt 
circa 3000 tone cartofi pen
tru sămânță, fără benefi
ciari, în județul Harghi
ta • In mal multe jude
țe de câmpie lipsește te- 
traetilul de plumb nece
sar funcționării aviației 
angajate la erbicidarea ce
realelor păioase • în 1997, 
datorită Unor 1 calamități, 
doar 10—15 la sută din 
vița de vie a -județului 
iași va mai da producție 
• In scopul îmbunătățirii 
pajiștilor alpine, județul 
Maramureș solicită nu 
mai puțin de 3 miliarde 
lei (dar de unde resurse 
financiare, că au trecut 
vremurile bune, când alt
cineva decât crescătorii de 
inimale se ocupa de a- 
meliorarea pășunilor) o In 
județul Vrancea, vinul 
bun se vinde, la drum, cu

900 lei la bidon de plas
tic de 2 litri, cu ambalaj

cu tot (nu cu 7000—8000 
lei, ca alte băuturi răcori
toare contrafăcute).

Acum câteva considera
ții mai aparte supuse a- 
tenției de către dl minis
tru, Dan Gavrilescu : • 
Suma din buget alocată 
pentru salarii . în cadrul ! 
MAA este cu 30 la sută 
mai mică față de cea re
partizată în anul trecut, 
ceea ce înseamnă, impli
cit, o reducere corespun- i 
zătoare de personal • In 
program se află privati
zarea activităților unor re
gii cu profil agricol • In- ' 
tenția este ca 1400 mili ■ 
arde lei să ajungă direct 
la producătorii agricoli, 
sub formă de «cupoane, 
pentru ca aceștia să-și poa
tă procura cele de trebu
ință în agricultură.

în context s-a vorbit 
— idee comentată de u- | 
nii ca fiind nu tocmai po
trivită — de organizarea . 
producătorilor în coopera- , 
tive agricole, pentru pre- . 
starea de servicii — vi
zând aprovizionarea și 
desfacerea, care să lucre
ze pe bază de plan de a- • 
faceri, acestea fiind orga
nizații non-profit și negu
vernamentale, «după mo
delul prevăzut de Legea 
21/1924, Activitatea va în
cepe cu minim 21 de per
soane, în baza legii socie
tăților comerciale, acestea 
trebuind să-și adopte . și 
un statut propriu după 
care să funcționeze. «

vederile legii, fără să mai 
vorbim de specialitatea 
profesională a unora, care 
au o pregătire paralelă cu 
cea care vizează activita
tea regiei. Mai mult de
cât atât, vechiul consiliu 
de administrație avea 
doar șapte membri, «din 
care trei erau din afara re
giei. In vechea structură 
a consiliului de adminis
trație, pentru fiecare șe
dință se cheltuiau lunar 
de către regie circa 
1 500 000 de lei. In noua 
componență — când . nu 
mai puțin de 10 membri 
ai CA sunt din afara RA- 
GCL (Mircea Bobora, Mi
hai Prodan, Dorin Costa, 
Ioan Resiga, Traian Bar- 
bură, Liviu Antal, Martin 
Borbely, Mihail Aliones- 
cu — consilier județean, 
Emilia Bândiu, director 
trezorerie, și Marcel Mun
tean, șef birou adminis
trarea și întreținerea dru
murilor la Primărie) — 
se cheltuiesc circa 5060000 
de lei lunar, «bani care 
sunt suportați de către 
locuitorii municipiului De
va. însumând indemniza
țiile pentru ședințele con
siliului de administrație 
la nivelul unui an calen
daristic, în noua structu
ră, cei 10 administratori 
„care au dat buzna1* în 
Consiliul de administrație 
al RAGCL Deva încarcă 
costurile firmei și, impli
cit, golesc buzunarul lo
catarilor din Deva cu mai 
bine de 60 milioane de 
lei pe timp de un an ! Or, 
pentru un gheșeft lunar 
de o asemenea consisten-

9
ța merită să faci parte 
dintr-un consiliu de ad
ministrație unde, -uneori, 
iți dai cu părerea, mai bei 

cafea, un pepsi— 
Schimbarea vechiului 

Consiliu de administrație 
al RAGCL Deva ridică mai 
multe semne de întrebare^ 
întrucât, în mod normal, 
trebuia făcută .o analiză 
a activității regiei, even
tual stabilit un program 
de măsuri, lucru care nu 
s-a făcut Mai mult decât 
atât, indicatorii din con
tractul de management au 
fast realizați, iar unii chiar 
depășiți. Interesele celor 
10 persoane nou numite 
în Consiliul de adminis
trație al RAGCL Deva par 
să fie determinate, în pri
mul rând, de indemniza
ția foarte bună ce se pri
mește pentru fiecare șe
dință și nu de grijile lo
catarilor deveni, care tre
buie să scoată bani în 
plus, din buzunar, în timp 
ce mulți dintre -semenii 
noștri nu au ce să pună 
în ghiozdan unui copil la 
școală.

Cazul pe care l-am pre
zentat implică și alte a- 
bateri de la legalitate, în
trucât, dintre cei 10 mem
bri aleși în consiliul de 
administrație, unul dintre 
ei a fost ales cu nouă vo
turi, deși legal ar fi ne
cesitat un minim de 12 
voturi pentru fiecare ales. 
Ceea ce s-a întâmplat în 
ședința -consiliului local 
din luna trecută a fost 
sesizat Prefecturii județu
lui, prefectului, care a pro
mis verificarea legalității 
deciziilor adoptate în șe
dința Consiliului local din 
luna aprilie.

CUPA ROMÂNIEI

sunt

ft 
I
g Și de această dată, meciurile disputate în opti- 
I mile de finală din Cupa României la fotbal ediția 
J'’’97 au necesitat prelungiri și chiar executarea pe- 
I nalty-urilor pentru stabilirea învingătorului. a 
• Dar iată care sunt rezultatele întâlnirilor din 
| optimi, ce au avut loc miercuri, 7 mai, pe terenuri 
« neutre:
I STEAUA — MIDIA NĂVODARI (B) 8—B

■ F.C. NATIONAL — F.C. INTER SIBIU (A> I—•
*F.C. PETROLUL — DUNĂREA CĂLĂRAȘI 9—0
| UNIV. CRAIOVA — OLIMPIA S. MARE (A) 3—2
» F.C. FARUL — CSM REȘIȚA (A) 
| DINAMO — OȚELUL GALAȚI 
î POLI TIMIȘOARA — F.C. BRAȘO’7 
1 CEAHLĂUL P.N. — „U‘‘ CLUJ
ft
| Deci, Steaua, Petrolul și F.C. Brașov
. pele care au ieșit învingătoare în timpul celor 80 
| de minute de joc. în restul partidelor a fost nevoie 
J de prelungiri și chiar de lovituri de la II metri: La 
(Constanța, Dinamo s-a calificat destul de greu după 

executarea loviturilor de la 11 metri. E drept că 
î aproape 30 de minute din repriza a 11-a bucurește- 
I nii au evoluat în 10 jucători, Colora fiind eliminat 
( pentru al doilea cartonaș galben, ceea ce a avan- 
J tajat pe Oțelul Galați care a „reușit" însă să ricl- 
I pească câteva ocazii bune de gol. Tot în urma lo

viturilor de la 11 metri a reușit să se califice CȘM 
Reșița, în dauna Farului Constanța și Univ. Cra
iova, în meciul său cu Olimpia S.M. Deși au intrat 
în prelungiri și F.C. Național — Inter Sibiu și Cea
hlăul — „U“ < “
beneficiind de „golul de aur**  au înscris din loviiu-

»

I 
I 
I ft 
I ft 
I ft 
I % 
I ft 
I
I % 
I
I 
I 
I

Ift
I
I
I șit golul victoriei și calificarea I Performera opti- j 
J milor este CSM Reșița, rămasă singură In sferturi, I I din
ft
Ift
Ift
i«
I

I
______ , ___ ___  ___ T____ ft

Cluj, fotbaliștii de la F.C. Național I 
rrrxlttl an»»* 4 oi» {nerrie

ră de la 11 metri în min 104 ți au câștigat cu 2—-1, j 
iar „U“ Cluj tot în prelungiri, dar în min. 94 a re®- J
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VINERI, 9 MAI duva (s); 20,30 Observate»; 
21,15 Din lumea aface
rilor; 21,30 Aventuri îr. în
chisoare (co. Anglia 1979); 
2310 Știri; 23,15 Milio
narii de la...; 0,30 Praf
de îngeri (thriller Japonia 
1994).

D.a; 15,00 Matlock (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit 
(s); 16,45 For|a dragostei 
(s); 17,30 Xena, prințesa 
războinică (s); ~~~~ '
cine bate la 
show); 19,00 
câștigi ! (cs);
20,00 Dosarele 
Expresul de la 
fii (f. SUA 1978);
Știri; 23,15 La limita im
posibilului (s); 0.00 Sport 
la minut; 0,15 Zona Cre
pusculară (s); 1,00 La Dol
ce Vita (f. Italia 1960).

8.30 D.a; 9,00 Muz. pt. 
toți; 10,00 Maigret se a- 
pără (f.p. Fr./Elvetia 1993); 
11,25 ■’
Berlin Alexanderplatz (r); 
14,00 -
14.30 
străine 
țuiri;
17,15
17,40 Șcicul (s); 18,35 A- 
jută-te singur (mag.); 19,00 
Concert simfonic; 21,00 7 
zile — 7 arte; 21,05 Ul
timul tren (mag.); 22,05

t TVR1 J
6,00 României- ora 6 fix!; 
8,40 Meridianele dansului 
(r); 9,10 Cultura în 
(r); 10,00 Știri; 10,05 
străine; 10,35 D.a.; 
Andrea Celeste (r); 
Ritmuri muzicale;
Știri; 12,05 Mediaclub (r); 
12,50 Microrecital Angela 
Similia; 13,00 TVR Cluj-N.; 
14,00 Știri; 14,10 Cafe
neaua artelor; 15,00 TVR 
lași; 15,45 D.a; 16,10 Pom
pierii 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 
politică; 19,15 Tezaur fol
cloric; 20,00 Jurnal; 21,00 
Nobila casă (f. SUA 1988, 
p. I); 22,30 Ecoturism.

Mag. satelit; 13,00
18.15 Ghici 
ușă!? (talk 

Știi ți 
19,30 Știri; 

X (s); 21,00 
miezul nop- 

23,00

muz.; 
Limbi 

(r); 15,30 Convie- 
16,20 Maria (s);

Bursa invențiilor;

Divertisment
D.a; 15,00

lume 
Limbi 
11.00 
11,50 
12,00 (PEVASAT+Jvedere, strategia 

să constituie un 
de continuitate, ... „ .
rantare a menținerii vec- J 
torului național de in-f 
teres". 5

Articolul citat este, în jt 
sfârșit, un rarisim exem-j 
piu de reală „opoziției 
constructivă". Un redu- \ 
tabil specialist, un eco-2 
nomist de elită își măr-jj 
turisește o întemeiată în-< 

avansează câ-J 
teva sugestii și propune Ș 
niște soluții plauzibile, 5 
de maxim interes pentru? 
viitor. întrebarea e dacă ț 
actualii guvernanți vor ț 
avea înțelepciunea și e- J 
leganța de a-i recepțio- f 
na mesajul și de a proce-S 

tare. Din acest punct de da în consecință. • ț

soluția ar fi ca „Aidoma 
țărilor care au știut nu 
numai să iasă din tunel, 
dar și să-și asigure o 
dezvoltare de succes, sar
cina elaborării unei stra
tegii pe termen mediu 
și lung trebuie să revi
nă și în România unui 
organism specializat, sus- 

b ținut de către toate for- 
!' țele politice, cu o pere-' grijorare, 

nitate de funcționare in
dependentă de succesiu
nea diferitelor ■ guverne 
și orientări politice. Stra
tegia estg de interes na- 

^ional în ceea ce priveș- 
\ te principiile, obiective

le le, criteriile de dezvol- 
•i

I

rft

trebuie 
element 
de ga-

I
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7,00 TVM Telematinat;
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zne — / arie; zi 
timul tren (mag.); 
TVM Mesager; 22,30 Ro- 
bingo 2 (cs); 23,10 Rit
muri muzicale.

frRO - tv)
(ANTENA lj

7,00 Ora 7, bună dimi
neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut (r); 10,00 Desene a- 
nimafe; 10,30 Forța dra
gostei (r); 11,15 Fort Bo- 
yard (cs); 12,30 Am întâl
nit și români fericiți (r); 
12,55 Știri; 13,00 Proba cu
rajului (comedie); 14,40

7,00 Știri/Rev. presei;
7,15 Văduva (r); 10,20 Via
ta în trei (s); 11,00 Știri; 
11,10 Iluzii (r); 12,00 A- 
vocații străzii (s); 13,00
Orașul ascuns (s); 13,30 
D.a; 14,00 Știri; 14,20 Pa
siune secretă (f/r); 16,00
Lumină călăuzitoare (s); 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 
18,30 Thalia (mag.); 19,00 
Știri; 19,05 D.a; 19,30 Vă-

7,00 Dulce ispită (s); 8,30 
Desene; 8,40 Salari (doc.); 
9,00 Când inima așteap
tă (s); 9,30 Farmacia de 
gardă; 10,00 Roti în zbor 
(f); 11,30 Maeștrii casca
dori; 12,30 Camera ascun
să; 13,00 Râul de sub noi 
(f); 14 30 Videotext; 17,00 
Dulce ispită; 18,30 Taver
nele lumii (s); 19,00 Când 
inima așteaptă (s); 19,30 
Farmacia de gardă (s); 
20,00 Hard drive (I); 21,30 
Maeștrii cascadori; 22,30 
Brigada de șoc (s); 23,00 
Frankenstein (f); 0,30 Se
rial erotic.
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SLAVA EROILOR NEAMULUI
9 mai 1945

9 mai 1945 este o dată pe care nu tre
buie s-o uităm, nici noi, cei ce-am par
ticipat la al doilea război mondial fi nici 
urmașii noștri și nici urmașii urmașilor 
noștri. Este ziua in care a fost zdrobit 
cel mai agresiv, puternic și periculos to
talitarism — fascismul hitlerist — cel ca
re a pregătit, declanșat și desfășurat al 
doilea război mondial in care au fost an
gajate 72 de țări cu un efectiv de un 
miliard șapte sute milioane de oameni, 
adică 80 la sută din populația globului.

In cumplita și sângeroasa încleștare 
împotriva Wehrmacntului german au fost 
uciși 30 milioane soldați și 25 milioane 
civili și alte milioane au fost mutilați și 
schilodiți pentru tot restul vieții lor.

in naivitatea noastră, am crezut 
atunci — când armele au tăcut — că 
omenirea va gândi, va cumpăni și nu va 
mai îngădui asemenea măceluri apocalip
tice. Cu toate acestea, după 9 mai 1945 
nu a fost an în care să nu existe focare 
de război, mai mici sau mai mari, în di
ferite zone ale planetei noastre.

De aceea, ne întrebăm: Oare omeni
rea poartă in sine blestemul de a nu se 
putea sustrage războaielor? Oare ele fac 
parte din natura existențială a condiției 
umane? Răspunsul nostru, al celor ce am 
trăit războiul și am cugetat îndelung a- 
supra naturii, cauzelor și scopurilor sa
le, este categoric NU! Războaiele au cau
te concrete, rădăcini vechi și adânci, dar 
Ml imposibil de eradicat. Când omenirea, 
popoarele, conducerile acestora și ale or
ganismelor internaționale vor fi guver
nate numai și numai de rațiune — de a- 
ttasta calitate sacră a spiritului uman, 
eon e străină totalitarismului, rasismu
lui, șovinismului, lipsei de toleranță, am
biției de cucerire, de dominare, revan- 
țtm ți demagogie, atunci nu vor mai 
fi cauze producătoare de războaie.

WoL DUMITRU SUSAN

DEVA 
Catedralei

— Monumentul Eroilor situat în incinta 
Ortodoxe „Sfântul Nlcolae" din Deva.

Foto — ANTON SOCACI

Era în Mai 197?. Ascul
tam înfiorați șoaptele pă
mântului de sub cerul Bal
canilor. 40 de gazetari din 
țară frecaserăm Dunărea 
pentru o necesară cunoaș
tere a urmelor sacre, lă
sate de dorobanți și vâ
nători — de cei 38000 de 
ROMANI care au dat 
piept cu focul redutelor 
turcești la 1877. Purtam in 
tuflet cultul solar ai nea
mului pentru eroii noștri. 
Semnătura lăsată pentru 
eternitate la Plevna, Gri- 
vița, Rahova, Smârdan, 
jertfa supremi a celor pes
te 10000 de români ne a 
duceau in minte pagini 
memorabile, versuri care 
ni s-au lipit de suflet in 
anii copilăriei — „Trei, 
doamne, și toți trei”, „Ru
gămintea din urmă", „Ser
gentul", „Pencș curcanul"...

Faptele de arme ale e- 
roilor români ne copleșesc. 
La Grivița, colegul Teodor 
Bulza consemnează în no

Un coif al aducerii aminte din parcul muzeu de la PLEVNA

tes: „Eu, Valter Mărăcinea- 
nu", iar stihurile curg: 
„Sânge, nu e aspră fărd- 
na? nu te aoare?/ Țărâ
nă, nv te arde sângele?" 

La Plevna, lângă bustul 
generalului Cernat, colegul 
Florentin Popescu adaugă 
o „Inscripție la țara inde-

De la Plevna la Țebea
pendența" și alte stihuri 
curg: „și de-ți rostim pe 
răsărituri numele/ din su
nete prin râuri să foș
nească..."

Periplul nostru pe urme
le eroilor, început peste 
Dunăre, s-a încheiat aici, 
la noi, la Țebea, în chiar 
dimineața de 9 Mai 1977, 
la Centenar! Dimineața na 
arde în inimi. Sub Goru
nul lui Horea se înfioară 
un cânt: „Glasul indepen

denței". Ni l-a dăruit moș 
Toader Dragoșa: „...iară tu 
ardeleneasă/ pregătește-te 
mireasăf C-a venit pețito
rul mândru nostru trico- 
loru“.

Culorile patriei ni se un
duiau in inimi, în rouă o- 
chilor, în sentimentele pe 

care le încercam, așa cum 
le simțiserăm cu câteva 
zile in urmă la Plevna, 
la Grivița, pășind cu sfia
lă pe locurile de nesomn 
și vitejie ale eroilor.. Ne 
întrebam dacă, acolo, pe 
pământul de dincolo de 
Dunăre, simțămintele 

ne-au fost mai adânci? 
Poate atunci, când am des
coperit, la Grivița, străi- 
țuca țesută in nuanțele 

tricolorului nostru, cu pă
mântul adus din Carpați 
la mormântul ostașilor ro
mâni. Poate atunci când, 
la Mausoleul de la Plev
na, am întâlnit săpate în 
piatră numele ostașilor ro
mâni căzuți din batalionul 
2 vânători: Lt D. Nicules- 
cu, Sit V. Mihăilescu și 88 
de soldați; Sit C. Ulescu 
din Regimentul 8 linie, Slt 
Al. Florescu din Regimen
tul 7 Dorobanți și 11 sol
dați.„ Poate atunci când 
am aflat însemnele trece
rii pe urmele înaintașilor a 
fiilor Hunedoarei — elevi 
ai unei școli profesionale 
din Lupeni. Pe eșarfa al
bă a coroanei de garoafe, 
depusă de ei în Mausoleul 
de la Grivița, am deslușit 
stihurile poetului Eugen 
Evu: „Prin măguri, prin 
neguri, lumina murea! Cu 
sângele-n șanțuri drapele 
țesând/ li văd, ii aud, îi 
cunosc. Sub o stea/ din 
Carpați și din Dor lumi
nând/ Erau juruiți din lu
mina dintâi/ Limpezi să 
moară, ca Tu să rămâi/ 
Eternă, prin noi. Românie".

Stihuri legământ!
La Țebea, sub Gorunul 

lui Horea, acum două de
cenii, ne regăseam în fio
rul trăit la Plevna și 
Grivița, căutând printre in
scripții numele soldaților 
Nicolae Ciuceanu din O- 
răștie, Adam Hanțescu din 
Rișca, hunedoreni ce au 
trecut pe ascuns Carpații, 
să lupte și să se jertfeas
că pe altarul sfânt al a- 
părării gliei strămoșești. A- 
colo n-am aflat numele hu- 
nedorenilor eroi. Poate e- 
rau la Smârdan, poate la 
Rahova... Am întâlnit, în
să, însemnele trecerii pe 
pământ de biruință a ur
mașilor lor — fii ai Hu
nedoarei. Și-am desprins 
din ele Culorile patriei, 
Dorul și Legământul cu 
EA.

LUCIA LICIU

De ziua
La 9 Mai aniversăm îm

plinirea a 52 de ani de la 
înfrângerea și zdrobirea 
puternicei mașini de răz
boi al celui de-al doilea 
Reich nazist și terminarea 
războiului. De ziua victo
riei se cuvine să aducem 
un pios omagiu generații
lor care și-au dăruit cu 
dragoste și devotament 
tinerețea, sănătatea și via
ța, pentru apărarea pa
triei.

In multe zone fierbinți, 
acolo unde s-au desfășu
rat lupte cu dușmanul, a- 
lături de celelalte armate 
și-au adus prinosul de jert
fă unități de jandarmi, 
grăniceri, pompieri mili
tari și poliție. Din rân
dul acestora s-au înre
gistrat numeroși morți. ră
niți și prizonieri. Jan
darmi din București, din 
Moldova, Oltenia și din 
Transilvania, ca și din 
numeroase alte părți ale 
țării, au participat prin 
lupte crâncene la apăra
rea și eliberarea unui ma
re număr de localități și 
obiective economice și 
strategice, la asigurarea 
ordinii publice.

După 23 august 1944, 
jandarmii au luat parte, 
în număr mare, la dezar
marea și capturarea tru
pelor hitleriste din Capi
tală, de pe văile Praho
vei, Mureșului și Târna- 
velor, ca și din atâtea alte 
zone importante din țară 
și din afara hotarelor Ro
mâniei. Așa de exemplu 
o subunitate de jandarmi 
de pe frontul de vest a 
pătruns prima în orașul 
Cărei, care era ocupat de 
trupele fascisto-hortiste 
și la 25 octombrie 1944 a 
arborat tricolorul româ
nesc pe un monument din 
piața principală.

Din documente demne 
de luat în seamă, rezul-

General de brigadă (r), 
VASILE NEMEȘ, 

președinte

GRIVIȚA. Mausoleul din Parcul prieteniei ro- 
mâno-bulgare.

victoriei
tă că în august 1944 gru
pul grănicerilor cu un e- 
fectiv de circa 53 000 de 
oameni era răspândit de-a 
lungul a mii de km de 
frontieră. Bateriile de ar- 
tileriști ce făceau parte 
din divizionul grăniceri
lor au sprijinit acțiunile 
regimentelor de infante
rie la urmărirea trupelor 
hitleriste în retragere și 
alungarea lor până la gra
nița ungaro-cehoslovacă și 
mai departe. Ei și-au a- 
dus aportul și tributul de 
sânge la eliberarea unui 
mare număi de localități 
până la terminarea răz
boiului.

Contribuția jandarmilor 
și poliției în cel de al 
doilea război mondial a 
fosf însă ignorată în anii 
regimului trecut. După re
voluția din decembrie 1989 
s-au întreprins acțiuni de 
repunere în drepturi a a- 
devărului istoric, de a li 
se atribui ceea ce se cu
vine oamenilor și unită
ților Ministerului de In
terne care au participat la 
luptele din estul și ves
tul țării.

Și cu acest prilej, acum, 
de 9 mai. aducem laude 
și sentimente de recunoș
tință și mulțumire inva
lizilor și veteranilor de 
război, tuturor celor care 
au luptat cu arma în mâ
nă pentru apărarea șl re
întregirea României, pen
tru asigurarea siguranței 
naționale șl a ordinii pu
blice.

„Slavă și glorie eroilor 
neamului

Asociația Veteranilor 
de Război din M.I., 

Filiala județului 
Hunedoara

................... .. ■ ■
■AW.VA'eMi •.SW.WeW. 

;-L.

ANUL IX • NB. 1881 x" • VINERI, 9 MAI 1997



aa
; :-x-:-X::-x; x>x--• >i->X:X<x<^-:^î5CWf-5.;g’c o ti d i a n $ 1 n d e p e n d e n :;x:<x<x<xxw:xvx^^;-x-x-.v

In orașul cu foc continuu...
lipsește apa caldă

In municipiul Hune
doara a fost sistata furni
zarea apei calde menaje
re, începând de luni, 5 
mai. Faptul este consecin
ța directă a neplății dato
riei de 2,7 miliarde lei, la 
Romgaz, de către RAIL 
Hunedoara. Din această su
mă, peste 2,3 miliarde lei 
reprezintă valoarea sub
venției pe care ar fi tre
buit să o încaseze de la 
bugetul statului Primăria 
Hunedoara, pentru acope
rirea diferenței de preț la 
energia termică livrată 
populației.

Grupul Școlar Industrial 
Metalurgic din Hunedoara 
face parte din rândul in
stituțiilor școlare cu tradi
ție în județul nostru, re- 
marcându-se constant mai 
cu seamă prin efectivele 
numeroase de elevi.

Prima formă de existență 
a școlii (Școala de ucenici 
meseriași) datează de pes
te 100 de ani (din 1890), 
funcționând ca școală pro
fesională până în 1955, când 
devine Grupul Școlar al 
Gombinatului Siderurgic 
Hunedoara. în prezent ce
le 82 de clase (cu 2315 e- 
levi) sunt cuprinse în struc
tura liceului industrial me
talurgic, a liceului de in
formatică, a profilului de 
educație fizică (fotbal), a 
școli io; profesională și post- 
liceală de maiștri.

De un statut aparte be
neficiază școala profesio
nală care, începând de a- 
cum doi ani, prin contract 
cu Ministerul învățămân
tului, face parte din rân
dul celor 25 de școli pilot 
din țară incluse în progra
mul Eu-Phare VET RO 
9405, de reformă a învă
țământului profesional și 
tehnic.

Conform celor declarate 
de conducerea Primăriei 
Hunedoara, din cele 1,220 
miliarde lei, ce ar fi tre
buit să fie alocate de la 
buget, în luna martie, pen
tru subvenționarea ener
giei termice livrate popu
lației, nu s-au primit de
cât 247 milioane lei, adi
că 20,24 la sută. în ceea 
ce privește luna aprilie a 
acestui an, valoarea sub
venției se ridică la 1,328 
de miliarde, sumă din ca
re Primăria Hunedoara nu 
a primit nici un leu.

Primarul municipiului

Despre specificul, des
fășurarea și aplicarea ex
perimentală a acestui am
bițios program la nivelul 
Școlii profesionale (până 
acum anii I și II), ne-a 
vorbit dl Gheorghe Șincu, 

O școală cu tradiție— 
susținătoarea 
reformei în
învățământ

directorul Grupului Școlar 
Industrial Metalurgic și 
coordonatorul programu
lui.

— Programul este struc
turat in funcție de cele 20 
de familii ocupaționale, în 
care sunt Jncluse meserii
le din învățământul pro
fesional. Noi ne încadrăm 
la „Extracția și prelucra
rea minereurilor", din ce
le 18 meserii 12 fiind în 
profilul metalurgic. Una 

Hunedoara, dl Remus Ma- 
riș, ne-a informat că se fac 
eforturi pentru ieșirea din 
acest impas. Se speră 
strângerea unor sume- de 
bani pentru achitarea a 
cel puțin un miliard ‘ de 
lei la Romgaz și întocmi
rea unui grafic de eșalo
nare a plăților.

Poate că nu s-ar fi ajuns 
la această situație dacă a- 
sociațiile de locatari din 
municipiul Hunedoara ar 
fi plătit datoriile către 
RAIL. Valoarea totală a 
acestora ajunsese marți, 6 
mai, la impresionanta su

din caracteristicile progra
mului constă în faptul că 
pregătirea de bază este 
foarte largă în anul I, o- 
rientându-se apoi pe două 
grupe de discipline, pen
tru ca abia în anul III e

levul să facă alegerea pro- 
priu-zisă a meseriei.

Pe de altă parte, noi 
suntem implicați și în e- 
laborarea documentației 
de învățământ necesare, în 
cadrul căreia programele 
analitice pentru fiecare 
disciplină sunt concepute 
în sistem curricular-modu- 
lar. Acestea sunt realiza
te de echipele de lucru 
formate din cadre didacti
ce de specialitate, cu expe

mă de 5,7 miliarde lei. Din 
lungul șir al asociațiilor cu 
datorii, am notat doar 
două: Asociația de locatari 
nr. 18 are de plată 168wde 
milioane de lei, iar Aso-- 
ciația de locatari nr. 15 
trebuie să achite 126 de 
milioane de lei. în acest 
sens, conducerea Primă
riei Hunedoara se adresea
ză tuturor locuitorilor mu
nicipiului pentru a-și plă
ti datoriile către asociații
le de locatari, în perioada 
de vară cheltuielile de în
treținere înregistrând o 
scădere apreciabilă.

riență, de la importantele 
școli cu profil metalurgic 
din țară (București, Galați, 
Buzău, Slatina, Tulcea ș.a.). 
O parte dintre noi, de alt
fel, am avut ocazia să par
ticipăm la diferite progra
me de perfecționare în ța
ră și în străinătate (res
pectiv în Irlanda și în I- 
talia). E adevărat că toate 
acestea presupun eforturi 
în plus din partea celor 
implicați, receptivitate la 
nou, pentru că; în fond, 
aceasta este ideea refor
mei.

Cât despre ceea ce adu
ce nou și benefic în învă
țământul profesional spe
cificul programului expe
rimental PHARE, dl Șin
cu este de părere că „în 
primul rând apar perspec
tive largi pentru recon- 
versia profesională (impli
cit a găsirii locurilor de 
muncă), concomitent cu 
descongestionarea progra
melor școlare și evitarea 
supraîncărcării acestora. 
De asemenea, nu e de ne
glijat nici aspectul îmbu
nătățirii dotării materiale, 
precum și acela al recu
noașterii diplomelor pe 
plan european.
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Chiar și reprodusă în alb-negru, pictura lui Ti- 
beriu Balasz impresionează.

J Expoziție de artă | 
; plastică în Ungaria

Artistul plastic hunedorean Ti beri u Balasz și-a 
1 vernisat duminică, 4 mai, cea de-a șaptea expoziție 
t personală, la „Galeriile celor 7 arte libere" din ara- 
, șui ungar Szombathely, localitate înfrățită cu mu- 
’ nicipiul Hunedoara. Cele 30 de exponate, pictură și 
t sculptură, vor fi prezentate publicului amator de 
. artă din localitatea de reședință a județului Vass, 
’ timp de două săptămâni.

Vernisajul primei expoziții personale a artistU» 
4 lui Tiberiu Balasz a avut loc în anul 1990, la Hu- 

nedoara. Au urmat alte „personale" toate fiind bb 
i ne apreciate de criticii de specialitate și de public, 
ț De remarcat este faptul că Tiberiu Balasz a fost 
■ invitat și a expus în Germania și Olanda, alături de 
> alte 38 de prezențe în exp oziții de grup, vernisate 
ț în diferite localități ale țării.

Consilierii au 
aprobat 

vinderea la 
licitație 

a două blocuri
Gonsilierii locali ai municipiului Hu

nedoara au aprobat, în cadrul ședinței 
din 25 aprilie, vânzarea prin licitație pu
blică deschisă, cu strigare, a blocurilor 
23 și G 2, situate pe strada Mureșului, 
cu destinația de locuințe.

Licitația va fi organizată de RAIL Hu
nedoara. Valoarea de începere a licita
ției este de 1,126 miliarde lei, pentru 
blocul 23, și de 562 milioane lei, pentru 
blocul G 2. Primul imobil dispune de 
208 garsoniere, iar al doilea de 104 gar
soniere, toate confort 4.

Gele două blocuri se află într-o stare 
avansată de degradare, ele fiind locuite 
doar de câteva familii, majoritatea din
tre ele neavând încheiate contracte de 
închiriere cu RAIL Hunedoara.

BT'! - ■ șp
W

Hunedoara, str. Ștrandului. Lipsa de 
interes al locatarilor a condus Ia degra
darea imobilului din imagine. ,

BLITZ!
• Simpozion științific

Aniversarea Zilei Inde
pendenței de Stat a Româ
niei prilejuiește desfășura
rea unui simpozion știin
țific cu tema „Hunedoara 
— file de istorie", organi
zat de Castelul Gorvineș- 
tilor din Hunedoara. Ală
turi de gazde, vor fi pre- 
zenți la lucrările simpo
zionului, începând cu ora 
10, și specialiști din alte 
centre ale . țării (București, 
Gluj, Timișoara și Sibiu).

lor, Sala „Concordia" a 
Casei de cultură a muni
cipiului Hunedoara va găz
dui vernisajul primei ex
poziții personale a tână
rului hunedorean Mihai 
Godrea (uleiuri pe pânză).

* Teatrul de păpuși

Micuții iubitori ai păpu
șilor vor avea ocazia ca 
miercuri, 14 mai, să asis
te la spectacolul Teatrului 
de păpuși „Trianon" din 
Galați, cu piesa „Prinț șl 
cerșetor", după Mark 
Twain.

• In sprijinul celor 

aflați la necaz

De la începutul fonii 
mai, Primăria municipiu
lui Hunedoara a pus la 
dispoziția cetățenilor din 
localitate un autovehicul 
marca Chevrolet pentru a 
fi folosit drept car mor
tuar.

Tariful ce va trebui plă
tit de solicitanții autovehi
culului a fost stabilit Ia 
1600 de lei/km, și 3800 de 
lei pe oră. La dorința ex
presă a donatorului, Fun
dația Dongen — Hunedoa
ra, carul mortuar va pu
tea fi folosit de către to|l 
cetățenii Hunedoarei, indi
ferent de credință sau rit 
religios.

• Vernisaj

în cadrul ediției de luni,
12 maî, a Studioului Arte-

Pagină realizată de: 
GEORGETA BÎRLA și SORIN BLADA
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ANUL IX • NR. 1881 • VINERI, 9 MAI 199Z



cotidiamindependent
xwfrxxxxx-xxv--^^

.V
^vwwvwwwvvwvrvvwvvvrTTVvwvvvvwvvvni

CUVÂNTUL LIBER
AAftAi*

Ge s-ar fi întâmplat ca 
Isus . dacă Iuda nu l-ar fi 
trădat? Ce curs ar fi avut 
istoria omenirii fără săru
tul Iscarioteanului? Desi
gur, totul ar fi fost alt
cumva. Iată deci cum un 
simplu gest, sau „dovadă 
de afecțiune", a avut un 
rol extraordinar de impor
tant în perioada premer
gătoare judecării și ucide
rii lui Isus, dar și după. 
Dislocând din Biblie mo
mentele respective, final
mente de-o cruzime nău
citoare — baterea în cuie 
pe cruce —, ne bântuie o 
întrebare intrigantă: cum de 
știm atât de puține lucruri 
tocmai despre cel care a să
vârșit josnicia cu repercu
siunile-! bine cunoscute 
de-acum? Înșiși evangheliș- 
tii (Matei: 26, 14—15; 27, 
5—8: LUca: 22, 47—49 și 
loan: 12, 1—6) amintesc 

, doar în treacăt despre fap
ta reprobabilă a Iscario
teanului; nici evanghelistul 
Vjarcu nu face excepție, 
referindu-se direct la el (14, 
10—11) și, indirect (actul 
trădării) în versetele 18—20 
ale aceluiași capitol 14. Ex
trem de puțini

Trecând de acest „inter
mezzo" biblie, necesar pen
tru a intra în lumea unui 
roman ale cărui persona
je se mișcă și acționează 
în virtutea unui scenariu 
gândit de Nina Ceranu, să 
discutăm... Umbra Iscario-

Poșta redacției
• CAMELIA MACARIE, 

elevă. Școala Generală Cer- 
tcj. Tânăra noastră cititoa
re își prefațează poezia 
trimisă cu rândurile: „Du
pă mai multe încercări, vă 
trimit a doua creație pro
prie și vă rog să-mi expri
mați părerea dv și even
tuale propuneri, deoarece 
visul meu din primii ani 
de școală a fost să devin 
scriitoare".

Poezia pe care ne-o 
trimiți, „Pastel primăverii", 
este inegală ca realizare. 
Dacă unele imagini par 
derutante, altele în schimb 
lasă o impresie plăcută 
(ninge „Cu țurțuri de ghea
ță de soare uciși", „Iarna 
jelește cu lacrimi de rouă"). 
Merită să mai încerci

Umbra trădării generale
teanului apare cel puțin 
la... prima aruncătură de 
ochi ca o interesantă „cro
nică a unei morț; anunța
te" subtil de acest titlu cu 
implicații nu numai simbo- 
lico-bibljce, ci și cu rami
ficații greu, determinabile 
în structura cărții și în 
psihologia personajelor 
(Gertrude, Șara, Tache Pi- 
cior-Gros, Sergiu Lăcri- 

NINA CERANU ; UMBRA ISCARIOTEANULUI 
Editura „Eubeea", Timișoara, 1996

muș...). Aceasta pe „itine
rarul*  Traian Grecescu — 
bătrânul, personajul prin
cipal, până la nepotul său 
Emil, fiul lui Olimpiu, bă
iatul cel mai mare al lui 
Traian. Evidentă, și evi
dențiată, „umbra" trădăto
rului biblic în majoritatea 
paginilor, situațiilor, mo
mentelor și dialogurilor... 
Posesoarea unui talent na- 
rațional bine articulat, au
toarea romanului este, în 
același timp, o cunoscătoa
re de oameni (de fapt, o 
bună psihologă) și o spe
cialistă a detaliilor ajută
toare la crearea atmosfe
rei propice unor episoade 
sau situații. Personajele 
sunt construite și modelate

Povestea
CATASTROFA : In 

tiagedia greacă katas- 
trophe, adică catastrofă, 
era partea în care se pe
trecea deznodământul ac
țiunii. Deoarece această 
parte a dramei grecești 
aducea, în general, so
luții tragice, cuvântul 
catastrofă a câștigat sen
sul de eveniment grav 

, și neașteptat, care aduce 
1 nenorociri, necazuri, de- 
’ zastre, calamități. Guvân- 
î tul grecesc este compus 
\ din kata „jos" și strep- 
i hein „întoarcere pe dos, 
’ răsturnare", de unde și 
ț sensul ulterior al com- 
l pusului’ „dezastru, neno- 
' rocire, calamitate; eve- 

meticulos, actul în sine du
când la o remarcabilă in
dividualizare a lor (vezi 
frații gemeni Iorgu și Stai- 
cu, sau directorul lui ©- 
limpiu), chiar dacă pentru 
aceasta Nina Geranu re
curge deseori la un lim
baj frust, de-o duritate în
tâlnită doar în teatrul a- 
merican. Insă, circumstan
țele sunt net în favoarea 

romancierei: viața (socială, 
politică, administrativă, e- 
conomică, sentimentală 
chiar) într-un oraș-port nu 
credem să fi fost prea u- 
șoară și cumsecade prin a- 
nii '50... Este exact ceea 
ce și răbufnește prin gân
durile, vorbele și faptele 
multora dintre personaje 
nevoite să suporte durita
tea unui sistem social-po
litic tocmai punând baze
le domniei proletariatului. 
Și, peste tot și toate, plu
tește umbra biblicei tră
dări: aproape toată lumea 
trădează pe toată lumea, 
totul e incert, iar peste a- 
ceastă lume planează ame
nințătoare umbra noului 
sistem social. In acest fel, DUMITRU HURUBĂ

cuvintelor
niment tragic, de mari 
proporții, cu urmări de
zastruoase; tragedie". In 
limba română cuvântul 
catastrofă este resimțit 
ca un franțuzism, ajuns 
la rândul său în limba 
franceză din latinescul 
catastrophe(m). în ro
mânește a pătruns pe a- 
ceeași cale și adjectivul 
catastrofic, dar paralel 
apare și adjectivul ca
tastrofal (din germanul 
katastrophalisch).

Termenul catastrofîsm 
(din franceză catastro- 
phisme) se referă la teo
ria „potrivit căreia toa
te schimbările din isto
ria pământului s-ar da- 

asistăm la mutilări fizice 
sau morale (sau și una și 
alta) ale personajelor. Vi
zita lui Olimpiu la frații 
săi deportați în Dobrogea 
se transformă într-o ade
vărată odisee (ocupând 
multe pagini din roman), 
condusă cu pricepere de 
autoare. Și, la toate aces
tea, să mai adaugăm șl in
firmitatea (fizică I) a unor 
oameni și animale. Parcă 
suntem martorii unui bles
tem... biblic. Dar detaliile 
unui realism nu de puține 
orj agresiv implică citito
rul într-o lume în care 
fojgăie trăindu-șl medio
critatea micii negustori, 
șperțarii, politicienii pârâți, 
comuniștii proaspăt unși 
în funcții, inșii ratați și 
inculți, totul într-o colcă
ială regizată excelent de 
romancieră. Și nu găsesa 
alt superlativ pentru o... 
zonă destul de intinsă din 
roman în care Nina Gera
nu excelează: dialogurile. 
Dar mai sunt și descrieri
le, șl momentele de nedi- 
tație-reflecție, și o expri
mare vioaie, și umorul, 1- 
ronia până spre sarcasm, 
toate cumulându-se într-un 
roman eu titlu deplin jus
tificat, scris cu talent, pro
fesionalism și, evident, pri
ză la public. Ceea ce e ma
re lucru în zilele noastre...

tora unor catastrofe pe- ? 
riodice, urmate de noi * 
acte de creație" (defi- ț 
niția este citată din DEX, i 
și, dacă ar fi s-o aplicăm j 
la realitățile românești, j 
nu avem de ce să ne fie ț 
frică, peste „catastrofe*  i 
am trecut, urmează pe- i 
rioada creativă, fapt j 
ghicit și de cărțile fai-1 
moașei Gireșica, maga J 
consultată de mulți po- i 
liticieni de-ai noștri). A- i 
jungând fără să vrem la ț 
politicieni, trebuie să a- ) 
mințim că în limbajul ț 
politic același cuvânt, l 
catastrofîsm, indică o a- 1 
numită complăcere în a J 
prevedea mereu răul, cu ( 
alte cuvinte, „a cobi". •

M(ARIANA) I(STRATE) (
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GEOMETRIE APOCRIF A
între cercurile descrise pe cer 
de un vultur bătrân 
și cele desenate pe nisip 
de Arhimede
în acea albastră dimineață de vară, 
înainte de a fi ucis 
de soldatul roman, 
există mari asemănări, 
închise în puritatea lor, 
ele ne rotunjesc gândurile 
atunci când Dumnezeu e pe aproape, 
când îi simțim zvâcnirea tâmplelor 
în propria noastră bătaie de inimă, 
atunci când ne prăbușim în 
golul de deasupra 
în căutarea paradisului pierdut.

IONEL AM.lRIUȚEI

BASM
Dincolo e grădina cu mere de aur. 
Muma Pădurii stă la pârleaz 
și ne tot pune piedica.
După fiecare căzătură, 
cu degetul arătător înfipt în (oval, 
gâjâie :
— Ce-ai crezut bă, că treci peste mine ?
Și uite-așa se tot lățește pârleazul...
Dar iată-1 și pe Făt-Frumos!
El intinde paloșul — punte 
și trece„.

CONSTANTIN GIIEORGlIE-NAlDlN

„Opinii culturale"
Hunedoara are, în sfâr

șit, o revistă culturală. în 
adevăratul înțeles al cu
vântului. Și când spunem 
acest lucru ne gândim la 
„Opinii culturale", revistă 
condusă de scriitorul Du
mitru Hurubă, redactor șef. 
Meritul acestui om este cu 
atât mai însemnat cu cât, 
fără să primească o recom
pensă din partea cuiva, du
ce un travaliu epuizant, 
realizând-o. Este adevărat 
că și colaboratorii săi, oa
meni de excepție, și el 
„trăitori cu capul în nori" 
purtând o aură de roman
tism, tot mai rar întâlnit 
în acest sfârșit de veao, se 
înhamă la o treabă difici
lă, de mare responsabilita
te. Geea ce-i unește cu a- 
devărat și profund este do
rința sinceră ' ca județul 
nostru să „iasă" în viața 
spirituală a țării cu o re
vistă literară culturală.

Numărul unu pe acest an 
al „Opiniilor culturale", re
vistă ce apare de trei ani 
încoace, prin greutatea ar
ticolelor și creației, prin 
grafica deosebită, se des
chide cu o poezie în manu
scris, semnată de Nichita 
Stănescu. Trecerea la ce
le „pământești" se reali
zează cu un editorial de
dicat sărbătorilor pascale 
al preotului Ion Filip și 
cu o superbă poezie — 
„Roata de sub casă" — scri

să de Dumitru Velea, Ba 
eseu incitant despre Octa» 
vian Paler semnează Dt> 
mitru Hurubă, despre acel 
Paler care amintea când» 
va, citându-1 pe Nietzche 
— „calitatea unul om se 
poate măsura după canti
tatea de singurătate pe ca» 
re o poate suporta". Da
niel Marian, Constantin 
Stancu și Paulina Popa 
sunt prezenți cu pagini de 
poezie bună. Cunoscutul 
scriitor Radu Giobanu rea
lizează o superbă cronică 
a poeziei lui loan Evu în 
„Noi vești din Candoria", 
Ana Maria Mărilă marchea
ză centenarul Ionel Teodo- 
reanu, iar Rodica Lazăw 
prezintă poezia Monei Juș- 
că. Un dialog de interes 
realizează cu scriitorul Mi
hai Sin Dumitru Hurubă, 
redactorul șef al revistei, 
Dr. Doina f^ascălu-Ișfăno» 
ni abordează folclorul hu- 
nedorean prin prisma obi
ceiului de înmormântare ia 
pădureni, pe care l-a cer
cetat personal, timp înde
lungat, ca de altfel întrea-, 
ga creație populară, speci» 
fică acestei zone. Nu lip
sește cronica plastică, mi
ca bibliotecă de umor, dia
logul cu cititorii de la poș
ta redacției etc. Editorul 
revistei — SG T & V Gor» 
vin Magazin SNG Deva-
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„Imi voi păstra verticalitatea coloanei vertebrale..."
Profitând, de prezența 

scriitorului MIRCEA SAN- 
TIMBREANU in munici
piul Brad, l-am rugat să 
răspundă la câteva între
bări:

— In această primă
vară întârziată, de Florii, 
pașii s-au îndreptat spre 
locurile dragi ale copi
lăriei și adolescenței.

— Prezența mea in a- 
cest an pe meleagurile 
natale nu este un acci
dent. M-aș simți cel din 
urmă dintre oameni da
că nici măcar o dată pe 
an nu aș putea să mă 
plec cu pioșenie în fa
ța mormintelor strămo
șilor mei ce zac în țin- 
țirimul din Brad. Aș a- 
dăuga că aparența omu
lui de viață, sociabil, ve
sel, plin de umor ar tre
bui mereu întregită cu o 

parte metafizică: Simt 
mereu nevoia strămoșilor 
mei!

— Intr-o perioadă ați 
intrat în dizgrația pute
rii comuniste, motiv ce 
a atras pensionarea for
țată a directorului de la 
Editura „Albatros", fap
tul ce a făcut din scrii
torul Mircea Sântimbrea- 
nu un dizident. In noua 
conjunctură politică alții 
ar fi profitat de aceas
tă situație.

— Riscurile pe care mi 
le-am asumat in ultima 
perioadă a ceaușismului 
nu țin de eroism. Mă 
apropiam de vârsta pen
sionării. Pedepsirea mea 
la 60 de ani (ca un o- 
msgi" zilei mele de
naștere în 7 ianuarie 
1986) a fost mai degra
bă certificarea eliberării 

mele. Pe care îl consider 
și acum un minunat ca
dou. Să devii la 60 de 
ani un om liber este o 
recompensă, și nu o sanc
țiune. Din acest punct 
de vedere „salturile mor
tale4’ pe care le-am exe
cutat fără plasă cu volu
me ca: „Urcarea munte
lui" de Ileana Mălancîo- 
iu sau „Noaptea nu se 
împușcă" de Ion Anghel 
Mănăstire au fost precal
culate. Nu doresc nimă
nui un mai mare bine, 
decât ca la vârsta de 60 
de ani, sănătos fiind, să 
devină și liber. In con
junctura politică actuală 
performanța de a rămâ
ne liber, pe cont propriu, 
fără vasalități, plecă
ciuni și obligații mi se 
pate performanță eea 
mai performantă. Îmi 

voi păstra verticalitatea 
coloanei vertebrale așa 
cum am moștenit-o de la 
părinții mei.

— Vă bucurați de ma
re simpatie și prestigiu 
atât în țară, cât și în Bu
curești. Dacă ați. fi can
didat, cu siguranță, pu
teați obține un fotoliu 
de demnitar. Nu vă pa
sionează politica?

— Cel mai formidabil 
fotoliu pe care îl cunosc 
și spre care tind este fo
toliul de pescar. E cu 
neputință să mă imagi
nez în Parlament la o- 
ra solunară când trage 
somnul. Pe de altă par
te nici să mă tragă som
nul în Parlament nu prea 
mă văd... Singurul lucru 
pe care îl regret este că 
înlocuitorii mei din Par
lament nu-și fac datoria, 

după cum ne-au asigurat.
— De curând ați pri

mit de la Asociația U- 
moriștilor Români un pre
miu pentru îndelunga
ta și prestigioasa activi
tate de scriitor. Vă ru
găm să comentați mo
mentul.

— Mulțumesc Asocia
ției pentru că m-a pus 
în situația unică în via
ța mea să număr un mi
lion de lei. Nu doresc să 
dau expresia vreunui sen
timent de frustrare, dim
potrivă!... Vreau să spun 
tuturor contemporanilor 
și succesorilor mei că 
premiile ne bucură, dar 
că putem trăi și fără ele. 
A fi sănătos, nu prea să
rac și nu prea singur re
prezintă marele premiu 
al unui final de existen
ță. Și acesta e marele 

premiu acordat de Dum
nezeu.

— Pescuitul a fost și 
rămâne pasiunea vieții 
dumneavoastră. Aveți lo
curi preferate pentru a- 
ceastă îndeletnicire și 
parteneri doriți?

— Îmi reproșez că nu 
am fost pescar în perioa
da când era pește din 
belșug. Tânăr fiind pes- 
cuiam nu de puține ori 
în „ape tulburi”. Acum 
caut peștele în Delta Du
nării. pe valea Izei în 
Maramureș, pe văile Cer- 
nei și Nertv. din Banat, 
pe Crișul Alb și valea 
Bulzeștiului, mă las a- 
măgit de Dunăre și în ce
le din urmă cumpăr peș
tele din Piața Obor cu 
15000 de lei kg.

LIVIU LUCACIU
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TV J
'1

LUNI, 12 MAI

T V R 1

I 13,00 TVR Timișoara; 14,00 Știri; 14,10
TVR Cluj-N.; 14,50 TVR Iași; 15,35 D.a; 

i 16,00 Știri; 16,05 Conviețuiri; 16,35 Em. 
, In Ib. maghiară; 18,30 Salvați de clopo- 
> țel (s); 19,05 în fața dvs.I; 20,00 Jurnal; 
i 21,00 Teatru liric. Opera „Lucia di Lam- 
! mermoor"; 23,10 Jurnal; 23,30 Un cântec, 
i o glumă, un zâmbet...; 23,35 Oglinzi pa- 
! ralele; 0,15 Festival Rock.

f T V R 2

13,00 Primul convoi (do); 13,35 Nu e 
școală ca a noastră (r); 14,25 Arhive ro 
mânești (do); 14,55 Do.-satelit; 15,45 Me
dicina pt. toți (r); 16,10 Ritmuri muz.; 

' 16.20 Maria (s); 17,15 Pro și Contra; 17,40 
Șeicul (s); 18,35 Tradiții; 19,05 Timpul 
Europei; 19,35 Măseaua de minte; 20,05 

I Itinerar turistic; 21,00 7 zile — 7 arte; 
181,05 Cu cărțile pe față; 22,05 TVM Me
sager; 22/15 Misterele Sankt-Petersbur- 
guJui (s); 23,30 Nocturna sportivă;

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineațal; 9,00 De

fectivi de elită (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Lumea filmului (r); 10,30 Forța dra
gostei (r); 11,15 Spitalul de urgență (s); 
12,00 Indienii americani (do); 12,55 Știri; 
13,00 Procesul etapei (r); 14,30 Dj; 15,00 
Matlock (s); 16,00 Tână și neliniștit (s); 
16,45 Forța dragostei (s); 17,30 Zona Cre
pusculară (s); 18,00 Am întâlnit șl ro
mâni fericiți; 18,30 Știri; 18,35 Cine este 
șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 întoarcerea Marelui Blond 
(co. Franța *74);  21,50 Știri; 22,00 Fam. 
Bundy (s); 22,30 Viața ca în filme (s); 
£3,00 Știri; 23,30 Deșteaptă-te române 
6,90 Sport la minut — știri sportive.

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

9,50 Controverse istorice (r); 10,20 Viața 
In trei (s); 11,00 Știri; 12,00 Avocații stră
zii (s); 13,00 Orașul ascuns (s); 13,30 Ra- 
tonil (dA); 14,00 Știri; 14,20 Roata desti
nului (f/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; 21,30 Omul cu o mie de fețe 
(s); 22,30 A treia planetă de la Soare (s); 
23,00 Știri 23,05 Milionarii de ia...; 0,30 
Kassandra (s).

MARȚI, 13 MAI
T V R 1

1,00 România, ora 6 fix!; 8,20 Lancelot 
.Link (s); 9,15 Sângele altora (r); 10,00 
I Știri; 10,05 Limbi străine; 11,05 Pânza de 
I păianjen (f/r); 12,40 Recital Marina Flo- 
'rea; 13,95 Da; 13,30 Tradiții; 14,00 Știri;
14,10 Muzica Pi. toți; 15,00 TVR Iași; 16,00 
Triuuna partidelor parlamentare; 17,00 
Știri; 17,10 Katts și câinele (s); 17,35 Pro 
Patria; 18,30 Transfocator; 19,05 Interpreți 
ai cântecului popular; 19,25 Medicina pt. 

■toți; 19,50 La zl In agricultură; 20,00 Jur
nal; 21,00 Baywatch (s); 21,55 Universul 
-cunoașterii; 22,30 Bank-Note (mag. ec.); 
23,00 Jurnal; 23,20 Tradiție și moderni- 

itate (do); 0.00 Scena; 0,30 întâlnirea do 
la miezul nopții (var.).

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

I „Lucia di Lammermoor" (teatru/r); 11,10 
Caleidoscop-satelit; 12,05 Stadion; 13,05 
Baywatch (r); 14,00 în fața dvs (r): 15,20 
Limbi străine (r); 16,20 Secretele nisipu
lui (s, ep. 1); 17,15 Natura 2000; 17,40 Șei- 
cui (s); 18,35 Club 2020; 19,00 Opțiuni; 
19,40 Meridianele dansului; 20,05 Puterea, 

.pasiunea (s); 20,30 Forme și culori; 21,05 
■Ce-i de făcut?; 22,05 TVM Mesager; 22,35 
Misterele Sankt-Petersburgului -(s);’ 23,30 
Rio Das Mortes (f. Ger. ’70).

P R O TV
7,00 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 Spitalul de urgență (s); 
12,00 Aventurile lui Brisco County (s); 
12,55 Știri; 13,00 Deșteaptă-te române! 
(r); 15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr și ne
liniștit (s); 16,45 Forța dragostei (s); 17,30 
Peștera monstrului sacru (s); 18,15 Sport 

_ Ia minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șe
ful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Chicago Hope (s); 21,00 Se
crete de familie (s); 21,50 Știri; 22,00 Fa
milia Biindy (s); 22,30 Viața ca în filme 
(s); 23,00 Știri; 23,30 Deșteaptă-te române!. 
1,00 Sport la minut; 1,15 Mere roșii (f).

ANTENA 1

7,00 Sliri/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 
Orașul ascuns <s); 14,00 Știri; 14,20 O- 
mul cu o mie de fețe (r); 15,10 A treia 
planetă de Ia Soare (r); 15,40 Medalion; 
16,00 Lumină călăuzitoare (s); 17,00 Știri;
17,10 Iluzii (s); 19,30 Văduva (s): 20,30 
Observator; 21,15 Din lumea afacerilor;
21,30 Nash Bridges (s); 22,30 Sparks (s); 
23,00 Știri; 23,05 Milionarii de Ia...; 0,30 
Kassandra (s).

MIERCURI, 14 MAI
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix! 8,20 Lancelot 
Link (s); 9,10 Sângele altora (r); 10,00 
Știri; 10,05 Videolexicon; 11,05 Melodii 
îndrăgite- 11,40 Orizonturi culturale; 12,00 
Știri; 12,05 Andrea Celeste (r); 12/55 Rit
muri muzicale; 13,05 D.a; 13,30 Scena (r); 
14,00 Știri; 14,10 Muzica pt. toți; 14,55 
Fotbal Sferturile de finală ale Cupei Ro
mâniei (d); 16,50 Avanpremieră; 17,00 
Știri; 17,10 Gesturi mic] pentru oameni 
mari; 17,40 TVR Cluj-N.; 18,30 Alo, tu 
alegi!; 19/15 Reflector; 1930 Salvați de 
clopoțel (s); 20,00 Jurnal; 21,00 Vedete în 
recital la Festivalul „Cerbul de Aur"»
21.20 Fotbal. Finala Cupei Cupelor (d); 
23,25 Jurnal; 23,45 Secolul XX; 0,10 Per
sonalități in Top.

T V R 8

7,00 TVM; 8.30 Da; 9/10 Ora de muz.i 
10,00 Lumină din lumină (r); 11,00 Lumea 
altfel decât • știm (do): 12,50 Punct de 
întâlnire; 13,10 Savannah (r); 14/» Trans
focator (r); 14.30 America sălbatică (r); 
15,00 Da; 1530 De lingua latina; 16,00 
Recital Ute Lemper; 16,15 Secretele ni
sipului (s); 17,15 Tribuna partidelor par
lamentare; 1735 Șeicul (s); 1830 Em. în 
Ib. maghiară; 20,00 Arte vizuale; 20,30 
Ziua de mâine; 21,05 Credo; 22,05 TVM 
Mesager; 2235 Misterele S.P. (s); 23,30 
Jeunesses Musicales. Concursul de canto.

P B 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 Accapulco Beat (s); 1235 Știri; 13,00 
Long Riders (f. SUA 1979); 15,00 Matlock 
(s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s): 16,45 For
ța dragostei (s): 17,30 Galactica (s. SUA 
1980, ep. 1); 18,15 Sport ia minut; 1830 
Știri; 1835 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi 
și câștigi! (cs); 1930 Știri; 20,00 Evita Pe
ron (f. biogr. SUA ’81, p.II); 21,50 Știri; 
22,00 Fam. Bundy (s); 2230 Viața ca în 
filme (s); 23,00 Știri; 23,30 Față-n față cu 
Hie Șerbănescu; 0,30 Sport ia 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 Avocații străzii (s); 13,00 
Orașul ascuns (s): 14,00 Știri; 1430 Nash 
Bridges (r); 15,10 Sparks (r); 16,00 Lumi
nă călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 Ilu
zii (s); 18,00 Da; 18,30 Totul despre Gu
vern; 19,30 Văduva (s); 20,30 Observator;
21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 Prima 
zi (f. TV SUA 1989, p.I); 23,10 Știri; 23,15 
Milionarii de la...; 0,30 Kassandra (s).

JOI, 15 MAI
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,20 Lancelot 
Link (s); 9,10 Sângele altora (r); 10,00 
Știri; 10,05 Limbi străine; 11,05 TVR Ti
mișoara; 12,00 Știri; 12,05 Andrea Celeste 
(r); 13,00 D.a; 13.20 Tradiție și moderni
tate. (r); 14,00 Știri; 14,10 1001 audiții; 
15,00 TVR CIuj-N.; 15,40 Permanențe;
16,35 Conviețuiri; 17,00 Știri; 17,10 Ur
mătoarea oprire: Europa; 17,35 Ecclesiast 
*97; 17,50 Handbal mase.: Dinamo — 
Steaua (d, rep. II); 18,20 Milenium; 18,50 
Tragerile Loto; 19,05 Lupii aerului (s); 
20,00 Jurnal; 21,00 Dr. Quinn (s); 21,50 
La volan; 22,05 Cu ochii în 4; 23,00 Jur
nal; 23,25 Simpozion; 0,15 Războiul In
dependenței (s. România ’77, ep. 1).

T V R 2

7,00 TVM Telematinal; 8,30 D.a; 9,00 
Muzica pt. toți; 10,00 Jeunesses Musicales
(r) ; 10,50 Mozaic-satelit; 12,00 Curcubeu; 
13,00 Ritmuri muzicale; 13,10 Detectivul 
din L.A. (r); 14,00 Reflector (r); 14,30 Da; 
15,00 Limbi străine (r); 16,00 Secretele ni
sipului (s); 17,00 Ceaiul de la ora 5 (div.). 
19,00 Em. în 1b. germană; 20,00 Serialui 
serialelor; 20,30 Enigma (cs); 21,05 Time 
Ouț (mag. sportiv); 22,05 TVM Mesager;
22,35 Media-CJub; 23,30 Jazz Alive; 0,30 
Comorile Pământului (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 Forța dra
gostei (r); 11,15 Spitalul de urgență (s); 
12,00 Beverly Hills (r); 12,55 Știri; 13,00 
American Ninja (f.a. SUA 1985); 15,00
Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (st; 
16,45 Forța dragostei (s): 17,30 Hercule
(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 Melrose Place (s); 
21,00 Doctor în Alaska (s); 21/50 Știri; 
22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 Viața ca în 
filme (s); 23,00 Știri; 23,30 întâlnire cu 
presa; 1,00 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 
Orașul ascuns (s); 14,00 Știri; 14,20 Prima 
zl (f, p.I/r); 16,00 Lumină călăuzitoare (s); 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 18,00 Aventu
rile păsării spațiale (dA); 18,30 Inedit TV 
mag,; 19,00 Știri; 19,30 Văduva (s); 20,30 
Observator; 21,15 Din lumea afacerilor;
21,30 Violență latentă (f.p. SUA 1992);
23,10 Știri; 23,15 Milionarii de la...; 0,30 
Kassandra (s).

VINERI, 16 MAI
T V B 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,40 Meridia
nele dansului (r); 9.10 Simpozior (r); 10,00 
Știri; 10,05 Limbi străine; 10,35 D.a; 11,05 
Șeicul (r); 12,00 Știri; 12,05 Media-club 
(r); 12,50 Microrecital Poesis; 13,00 TVR 
Cluj-N.; 14,00 Știri; 14,10 1001 audiții; 
15,05 TVR Iași; 16,10 Lege și fărădelege!;
16,30 America sălbatică (do); 17,00 Em. 
îa ib. germană; 18.10 Katts și câinele (s); 
18,40 Scena politică; 19,15 Tezaur folclo
ric; 20,00 Jurnal; 21,00 Nobila casă (f. 
SUA 1988, p.II); 22,40 EcoturisiU; 23,00 
Jurnal; 23,20 Concert Maria Dolores Pra- 
dera; 0,20 O femeie la mâna a doua (f).

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

Muzica pt. toți; 10/10 Maigret și casa ju
decătorului (f.p. Fr./Elveția ’91); 11,25
Mag. satelit; 13,00 Războiul Independen
ței (r); 14,10 Do. satelit; 14,30 D.a; 15,00 
Limbi străine (r); 15,30 Conviețuiri; 16,20 
Secretele nisipului (s); 17,15 Bursa inven
țiilor; 17,40 Șeicul (s); 18,35 Ajută-te sin
gur! (mag.); 19,00 Concert simfonic; 21,05 
Ultimul tren; 22,05 TVM Mesager; 22,30 
Robingo 2 (cs); 23,10 Ritmuri muz.; 23,30 
Din viața rromilor; 0,15 Bucuriile muz,

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 Fort Boyard (cs); 12^0 
Am întâlnit și români fericiți (r); 12,55 
Știri; 13,00 Străinul (dramă Irlanda ’79); 
15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniș
tit (s); 16,45 Forța dragostei (s); 17,30 
iXena, prințesa războinică (s); 18,15 Ră
tăciți în tranziție; 19,00 Știi și câștigil 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Dosarele X (s); 
21,00 Jacob’s Lader (f. SUA ’90); 23,00
Știri; 23,15 La limita imposibilului (s); 
0,00 Sport la minut; 0,15 Zona Crepuscu
lară (s); 1,00 8 1/2 (f. It. 1963),

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 
Orașul ascuns (s); 14,00 Știri; 14,20 Vio
lență latentă (f/r); 16,00 Lumină călău
zitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s)» 
19,00 Știri; 19,30 Văduva (s); 20,30 Obser
vator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Apocalipsul Ia oră fixă (co. Anglia 1986);
23,10 Milionarii de la...; 0,30 Totul pen
tru nimic (f. Spania *87).'

SÂMBĂTĂ, 17 MAI
T V R 1

7,00 Bună dimineața... de la Iași!; 8,30 
Pas cu pas; 9,20 Nu e școală ca a noas
tră! (s); 10,10 întâlnire cu muzica; 11,10 
Pe muchie de cuțit; 11,50 Vidco-Disco- 
teca ’97; 12,05 Planeta Cinema; 12,50 Se
rial de călătorii; 14,00 Știri; 14,20 Tran
zit TV 134; 19,05 Teleenclcl’opedia; 20,00 
Jurnal; 21,00 Savannah (s); 21,50 Randez- 
vous Ia Majestic; 23,00 Știri; 23,05 Perla 
Coroanei (s); 24,00 Săplămâna sportivă; 
0,15 Detectivul din Los Angeles (s); 1,05 
Varietăți internaționale; 1,55 Fotbal: O- 
țelul Galați — Gloria Bistrița.

T V R 2

7,00 întâlnirea de sâmbătă. Program al 
Studioului TVR Cluj-N.; 12,00 TVR Ti
mișoara; 13,30 Tempus; 14,00 Ritmuri 
muzicale; 14,30 Dr. Quinn (r); 15,30 O 
altă putere; 16,20 Secretele nisipului (s);
17.15 Itinerare spirituale; 17,40 Serata 
muzicală TV: 20,30 Vă place opera?; 21,30 
7 zile — 7 arte; 21,35 Autograf pt. pre
zent; 22.05 TVM Mesager; 22,30 Frumoa
sa și Bestia (s).

P B O TV

7.00 D.a; 8/10 Flipper (s); 9,00 Luke cel 
norocos (s); 10,00 8 1/2 (f/r); 12,55 Știri; 
13,00 Michey Hammer — detectiv parti
cular (fA); 14,30 Motociclism; 15,00 Bas
chet (Cluj); 15/30 Baschet NBA Action; 
16,00 Slapstick Of Another Kid (f. 6J” 
1982); 17,30 Walker, politist texan
18.15 Adevărul gol-goluț (s); 18,45 Te uiți
fi câștigi! (cs): 19,30 Știri; 20,00 Mama 
mea vitregă e extraterestră (co. SF SUA, 
1988); 21,55 Știri; 22,00 Crimă cu preme
ditare (s); 23,10 Nemuritorul (s); 0,15
MTV ; 0,45 Fanny Hill (f. erotic).

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

9,50 D.a; 11,00 Iluzii (s); 12,00 Spionaj 
(s); 14,00 Știri; 14,20 Apocalipsul la oră 
fixă (f/r); 16,25 Viața în trei (s); 17,00 
Sfântul (s); 19.00 Știri; 19,05 Nici O clipă 
de plictiseală (s); 19,30 Sirenele (s); 20/10 
Observator; 21,00 Un secret teribil (dra
mă SUA 93); 23,40 Știri; 0,10 Aphrodisia.

DUMINICA, 18 MAI

T V B 1
7,00 Bună dimineața!. 8,00 Lumină din 

lumină; 8,45 Colț Alb (s); 9,15 Arlechino; 
10,00 Leonard Bernstein (s); 11,00 Bise
rica satului; 11,10 Atlas; 11,40 Handba 
mase.: Steaua — HJC. Minaur Baia Mz
12.20 Viața satului; 14,00 Știri; 14,10 
deo-Magazin în doi; 15,15 Fotbal: U. Cra
iova — Steaua; 17,00 A doua alfabetiza- 
re; 17,15 Star Trek (s); 18,05 7 zile în 
România; 19,15 Robingo (cs); 20/10 Jur
nal; 20,30 Duminică sportivă; 21,00 De
tectivi de ocazie (f. SUA 1991); 22,35 
Studioul șlagărelor; 23,00 Știri; 23,05 Ga
la Regilor; 0,05 Setea (s).

T V R 2

7,00 5x2, Mag. duminical. Program al 
Studioului TVR Iași; 13,00 Oameni care 
au fost...; 13,30 Revista de istorie; 14,00 
Ia banii și fugi! (f. SUA 1969); 15,25 Ca
zuri și necazuri în dragoste; 16,20 Se
cretele nisipului (s); 17,15 Repriza a treia;
18,35 Sensul tranziției; 19,25 Un secol de 
cinema; 20,20 Hyperion; 21,20 7 zile — 
7 arte; 21,25 Fotbal din Camp. Italiei;
23.20 TVM Mesager; 23,50 Astă-seară ne 
distrăm în familie 1

P R O TV

7,00 D.a; 8,30 Fiica oceanului (s); 10,31 
Patrupedul meloman (f); 12,10 Adevăru 
gol-goluț (r): 12,55 Știri; 13,00 News Ra 
dio (s); 13,30 Detectivi de elită (s); 14,3( 
Stan și Bran; 15,00 Lumea filmului; 15,3( 
sport; 17,30 Terra 2 (s); 18,30 Beverlj 
Hills (s); 19,30 Știri; 20,00 Colivia (dra 
mă SUA 1984); 22,05 Știri; 22,10 Fotomo 
dele (s); 23,00 Știri; 23,15 Procesul etapei

ANTENA I
7,00 Știri/Rev. presei; 7,10 Sfântul (r)

8.30 Nici o clipă de plictiseală (r); 9,0< 
Micuța Rosie (s); 10,30 Un câine cu ima 
ginație (s); 11,00 Do; 11,30 Controverse is 
torice; 14,00 Știri; 14,35 Poliția spațiali 
(s); 16,25 Viața în trei (s); 17,00 Sfântu 
(s); 19,00 Știri; 19,05 Muppets Show (s)
19.30 Sandra — prințesa rebelă (s); 20,3< 
Observator; 21,00 Seducție (thriller SUI 
1992); 22,40 Știri sportive; 22,50 Viață pe 
ricuioasă (f. Australia 1988, ep. 2): 23,3 
Știrile nopții.

E — —
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I
| Televizoare color (Nei. Philips, Daewoo. 
I Goldstar) * congelatoare, frigidere și combi- 
Ine frigorifice • mașini de spălat 9 aragaze 

aspiratoare • combine muzicale și radio- 
casetofoane 9 hote de bucătărie O covoare, 
mochete •••a și multe altele.

S.C. SARMINTEX S.A. DEVA 
str. Apuseni, nr. 1

OFERĂ spații pentru depozitare cu ram- 
pentru încărcări-descărcări, in suprafețe 
Ia 25—1200 m pătrați, atât la Deva, cât 
Ia Petroșani.
VINDE la licitație publică mobilier comer

cial amortizat, inclusiv rafturi metalice pen
tru depozitare de mărfuri.

pe 
de 
și

Relații Ia telefon 223320/106. (4885)

IMCOMEX VA OFERĂ O 
NOUA SURPRIZA i

MARI REDUCERI DE PREȚ

EA TOATE PRODUSELE

I 
I 
I 
J 
i 
I

Toate acestea se vând și cu

PLATA IN 12 RATE
Adresa noastră: Orăstie. str. N. B'lcescu. 

nr. 11. Telefon 054 - 647496.
Numai cumpărând produse de calitate rea

lizați adevărata protecție a economiilor dvs I

CREDIT BANK —DEVA
Vinde la licitație publică în data de 14. 05. 

11997, ora 12, în Deva, str. D. Zamfirescu, bl.
A6:

— camion IF A L 60, an fabricație 1988;
— ARO 10/4, an fabricație 1988;
— VW COMBI, an fabricație 1979.
Informații suplimentare la telefon1^ ini

211853.

I —
054-

PAGINI 
NAȚIONALE

îI
I
i
I
{CONSILIER OBIECTIV ȘI DE ÎNCREDEREJ ÎN DESCOPERIREA DE NOI
I%
I des- 

1998 
cea 

afa-

OPORTUNITĂȚI ÎN AFACERI

In toate județele țării este în plină 
fășurare acțiunea de înscriere în adiți?

| a catalogului „PAGINI NAȚIONALE", 
• mai completă și actuală imagine asupra 
I cerilor din România.

i Editat în condiții grafice deosebite, difu- 
î zat în țară și în întreaga lume, catalogul a 
J devenit, de-a lungul celor 5 ediții, un indis- 
i pensabil instrument de lucru pentru oți a- 
! genții economici, unitățile administrative, in- 
| stituțiile de învățământ, cultură și sănătate.

El permite alegerea cu ușurință a furni- 
| zorilor, clienților sau colaboratorilor, care răs- 
î pund cel mai bine intereselor dumneavoastră, 
I dar și posib- etatea conectării de «ătre pote»- 
I*  țialii parteneri de afaceri din țară și străină

tate.

CnlietrU-l 'no -

Echipa managerială a

SOCIETĂȚII COMERCIALE „VlNALCOOl- SA 
DEVA

Convoacă la data de 15. V. 1997, ora 10L In sala 
de ședință a FEDERALCOOP HUNEDOARA — DEVA, 
strada 1 Decembrie, nr. 14 Adunarea Generală extra
ordinară a acționarilor, pentru tofi acționarii înregistrați 
la Registrul Acționarilor la finale zilei de 10 V. 1997, 
cu următoarea ORDINE DE Zis

1) . Raportul de gestiune pe anul 1997 ; 2) Raportul 
comisiei de cenzori ; 3) Aprobarea bilanțului contabil, 
al contului de profit ți pierdere ți repartizarea profi
tului pe anul 1996, 4) Aprobarea bugetului de venituri
ți cheltuieli pe anul 1997 | 5) Modificarea Statutului
Societății ; 6) Alegerea Consiliului de administrație 
ți a cenzorilor,, 7) Diverse.

începând cu data de 10V. 1997 documentele ți 
materialele informative referitoare la problemele inclu
se în Ordinea de zi se pot consulta la sediul Societă
ții Comerciale „VINALCOOL**  S.A. DEVA din strada 
Andrei Șaguna, nr. 1, - tel 627798 216545, contra cost
— 20 000 lei. Formularele de orocuri speciale se pot 
obține de la adresa de mai sus.

In cazul tn care nu se vor întruni condițiile de re
prezentare prevăzute de lege, a doua adunare ge
nerală va avea loc la data de 29. V. 1997, In acelați 
loc ți la aceea ți oră.

Participarea se face pe baza certificatului de ac
ționar sau procură specială, conform modelului pu
blicat în Monitorul Oficial nr 176/1996 ți Buletinul 
de Identitate. (Fact).

I

I 
I 
I 
I

I 
I 
I 
I 
I

I

I I
■ PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLAN ■
| Scoate la licitație publică pentru închiriere | 
I spațiile comerciale din Strei și Călanul Mic ini 
I data de 26. 05. 1997, ora 9. :Iluiaaieiiie au iau ia acuu 

in data de 23. 05. 1997, ora 13.

I Informații suplimentare se pot obține la] 
serviciul urbanism din cadrul Primăriei, tele-]

....................................

Organizează concurs în data de 26 mai 1997,! 

.pentru ocuparea postului de DIRECTOR AD-I 
IjUNCT ECONOMIC la Spitalul municipal Pe-| 
| troșani. :

Relații și înscrierile la Direcția sanitară | 
|până la data de 15 mai 1997. j
1--------------------------------------------------------------------

I S.C. „SIDERURGICA" S.A. HUNEDOARA | 
j Ijkvită pe cei interesați in ocuparea postu-l 
■ lui de CONTABIL ȘEF ÎNTREPRINDERE la] 
■un interviu, care va avea loc Ia sediul societă-| 
| ții, in perioada 12—24 mai a.c. |
| CONDIȚH: |
I — absolvenți ai învățământului superior eco- | 
! nomic; !
| — vechime in specialitate de minim 8 ani;!

I 
II
I I 

la

UC uJi A*7*74f  Old «Za —

înscrierile se fac la sediul Primăriei până|
I

|fon 730223, 730201.I---------------------------
| DIRECȚIA SANITARĂ A JUDEȚULUI
9 HUNEDOARA

I

Solicitați înscrierea în ediția *98  a cata- 
Hogului „PAGINI NAȚIONALE" prin adresă 
•scrisă, fax sau t<J
j județean ROMPRES — PAGINI NAȚIONA- 
•LE din Deva, Hotel Decebal, camera 12, tele- 
|fon și fax. 213500.
•
| Costal înscrierii uste în funcție de spa- 
«țiml tipografie solicitai, editorii aplicând sub- 
|stanțiale reduceri pentru continuitate și fide
litate.

Tariful minim este de 99 000 lei, el in
cluzând și obținerea anui exemplar după 
japariție.
ft 111

| CONVOCARE
, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
■ 31/1990, Ordonanței de urgență nr. 5^1997 

«'emisă de Guvernul României și Instrucțiunile 
| C.N.V.M. nr. 8/1996,

I w
I
I
I
IALXJ IN Altr.a VrJDlNlLri/XljA A av A1VF1N tinijuvriv 

la data de 20 mai 1997, ora 10,00, la CASA 
DE CULTURA din municipiul Deva, pentru 
toți acționarii înregistrați in Registrul acționa
rilor la sfârșitul zilei de 31 decembrie 1996. 

Informații suplimentare la sediul societății 
sau la telefon 054/213140, int. 106.

Firma „TRANSILVANIA" 
ARAD

Calea A. Vlaicu, bl. Z 26, tel. 057 — 246996 
sau 252823.

Organizează excuisii in Elveția, Irlanda, 
Austria, Slovenia, Malta. Egipt. Asigurăm vi
zele și serviciile turistice.

I
«I
I
I 
I 
I 
I*
I

MANAGERUL SOCIETĂȚII COMERCIALE 
„CASIAL**  S.A. DEVA, cu sediul în loc-.litatea 
CHIȘCĂDAGA, str. Principală, nr. 1, comuna 
Șoimuș, județul Hunedoara,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

de 
care

Avându'se in vedere numărul mare 
acționari, se face cunoscut acționarilor 
au beneficiat de Programul de privatizare în 
masă că participarea se poate face și prin 
reprezentare, prin acordarea de procuri spe
ciale de reprezentare, ce se vor depune/expe- 
dia la sediul societății până la data de 17 mai 
1997.

, începând cu data de 12 mai 1997, formu’ 
| larele de procuri speciale se pot procura, con- 

| mative referitoare la

| tății, în zilele lucrătoare, între orele 7,00—

I
I* 
I
I
*

I

v ctiiiiiic ni spwiaii tu tu Uu i umilii o

— domiciliul stabil in Hunedoara sau pe o| 
rază de 50 km. |

Persoanele interesate vor depune la Serv.? 
Personal o cerere însoțită de un curriculum] 
vitae. 1

Condiții dc salarizare avantajoase. 5
Informații suplimentare la telefon : 712716.]

tra cost, iar documentele și materialek infor 
i problemele înscns la 

ordinea de zi se pot consulta, la sediul socie-

15,00.
Accesul și prezența la Adunarea Generală 

se fac pe baza certificatului de acționar și a 
actului de identitate, iar reprezentanții vor 
prezenta și exemplarul original al procurii 
speciale de reprezentare.

In cazul in care la prima convocare nu 
se va întruni cvorumul legal. Adunarea Gene- 

, rală se reconvoacă pentru data de 30 mai 1997, 
! Îîi același loc și la aceeași oră. (4893)
w
I — •
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S.C. „ICSH“ S.A. HUNEDOARA 
cu sediul în municipiul Hunedoara, 

str. Constantin Bursan, nr. 8, cod poștal 2750

ORGANIZEAZĂ CONCURSUL DE 
SELECȚIE A MANAGERULUI 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/ 
1993 și a Normelor metodologice nr. 1/1994, 
ale F.PS., în data de 16 iunie 1997. ora 9.

Ofertele candidaților se vor depune in 
plic închis, sigilat, la sediul societății comer
ciale, până Ia data de 9 iunie 1997, ora 15,30.

Relații suplimentare se pot obține la se
diul societății, la telefoanele 054 - 712608 sau 
054 - 713050, interior 110 si 114, între orele 
7—15,30.

i

SERVICn”TNDT«’’VM<; ' W 
PENTRU POPULAȚIE

i
i 
I

în toate librăriile din județ se găsește, 
spre vânzare, broșura „PAGINI NAȚIONAI E- 
PLUS", care cuprinde, la nivel național, pe 
județe și pe fiecare localitate, denumirea, a- 
dresa și numărul de telefon ale serviciilor in
dispensabile populației : notari publici, avo- 
cați, medici pe spec alități. farmacii, hoteluri, 
restaurante, agenții de voiaj, agenții de trans
port aerian, valori mobiliare.

Costul unui exemplar este de 5 00 lei.

I

DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
' Str. M. Eminescu, nr. 48, (fost IPL) 

Telefon 232715

OFERTA SĂPTĂMÂNII

O Ciment, var, cuie, ipsos, aracet, ciment 
alb, plăci azbociment, bitum, plasă gard, sâr
mă ghimpată, plasă rabitz, vopsea, sârmă moa
le, panouri cofrag, vousea lavabilă, cherestea, 
binale, tâmplărie PVC, laminate.

PRETURI FĂRĂ CONCURENȚA ! ASI
GURĂM TRANSPORTUL MATERIALELOR.

□ Lucrări de renovări, reparații capitale 
si extinderi locuințe, CU PLATA ÎN RATE, 
numai prin CLASS PROIECT SRL CEVA. 
Informații tel.: 226149. (4888)

I

777
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• S-a scurs un an 
de durere dc când a 
plecat dintre noi dra
gul nostru soț, tată, 
ginere si bunic, 

LApADATO.N1
CORNEL

Parastasul — dumi
nică, 11 mai, la Bi
serica Ortodoxă din 
Ostrov. Nu te vom 

uita niciodată I Familia 
(099459)

• Un an trist și greu a 
trecut de când nc-am des
părțit de draga noastră 
mamă, soacră si bunică

ELENA NEGREA
. .Bunătatea și chipul ci drag

CUVÂNTUL LIBER 1

VAN ZA Hi -
CUMPĂR ARI

• SC Grafoprint Sebeș
vinde ghilotină „Perfecta", 
mașină de tipar înalt. Infor
mații la tei. 058/733041, 
743501. (Cs)

• Viind Dacia 1300 fa-
[bricație 1076, 6 500 000 lei. 
[Tel. Deva, 224989. (5024)
I • Vând apartament 2 
Icamere mobilat, în Deva. 
Informații tel. 617517.

(5106)
• V ând apartament 2 

camere, parter, Deva, A- 
ileca Romanilor, bl. 2A2, 
ap. 2. Informații ap. 10. 
IPrața I.,i viu.

■ Vând teren intravi
lan Gcoagiu-Băi și bici
cleta Pegas bărbătească. 
Informații tel. 616590.

• Vând tractor U 650, 
ian fabricație 1994, preț 40 
milioane, tel. 065/523524.

(9567)
• vând mobilă, covor 

(persan, bicicletă, telefon 
223071, după ora 17.

(9572)
• Vând repatriere pen

tru înregistrarea mașini
lor Deva, Al. Straiului, 
64, ați. 6«. (9571)

• Vând compresor 380
V, videi. Samsung, Sime- 
Fi,->. 660335. (5104)

• Vând Trabant 601.
Deva, tel 621866. (5101)

• Vând apartament trei
camere, Eminescu, zona 
Politiei, 90 000 000 lei, ne
gociabil. 224320. (5103)
i • Vând familii albine, 
lăzi orizontale, satul Teiu, 
tir. 7.: familia Căcett Tran
dafir (5102)

• V ând teren pășune 
arabil, pomi fructiferi, 
localitatea l.,unca Cernii, 
informații tel. 720803.

a V ând talon Fiat Re
gat Ix-ui, informații tel. 
2166-, (9565)

• v and casă cu teren 
arabil in Orăștie, preț 40 
milionn lei. Tel. 229226.

(489)
• V ind Oltrit Glub a

I

& TvDeva

Din 10 mai pe canalul 21 * UF 
si prin rețelele de televiziune 

prin cablu din Deva ■ Devasaț 
si Hunedoara ■ Tv Net

variat pentru piese schimb, 
tel. 671542, Cristur. (5026)

• Vând casă ultracen
trală, 3 camere cu gradi
nă, Deva, tel. 212529.

(5000)
• Vând apartament trei

camere, zona pieței, tel. 
216216. (5035)

• Vând iapă neagră, ro 
sie, ardenez, tracțiune grea, 
familia Jula, tel. 170 Vața.

(5046)
• Vând familii albine

si ARO 2 44, informații la 
tel. 219305. (9566)

• V ând vacă tânără eu
vitei, porc 100 kg, Bîrsău, 
nr. 1. (9568,

• Vând răsaduri de le
gume, preț convenabil, tel. 
G6711Q, Hondo], (9570)

• Vând casă tip vilă,
cojii. Vețcl, nr. 35 A. preț 
120 milioane. Informații 
suplimentare la adresa 
de mai sus. (5050)

• Vând VW Golf, înma
triculat, 1600 DM, telefon 
221097 și Dacia 1300 Un
garia, înmatriculată, cu CI, 
tel. 130. Gcoagiu. (9569)

• Vând apartament două
camere, zona Astoria, tel. 
627331. (52500)

• Vând mașină univer
sala de tâmplărie, cu 6 
operații, 550 kg, și aparat 
de sudură mcnofazic, ma
re. Deva, str. Dorobanți
lor, bl. 24, sc. A, ap„ 2.

(4396)
• Vând Saviem 7,5 to

ne, cabină Raba, stare ex
cepțională. Geoagiu, tel. 
277, familia Crainic. (4303)

• Vindem făină, tip 600,
preț 2200, fără TVA. In
formații 641918, (4309)

• Vând remorcă I’adiș
500, înmatriculată, • stare 
foarte bună, Turda*  nr. 
58. (4314)

• Vând societate co
mercială, fără activitate.
Înființată 1994. Orăștie, 
tel. 641646. (4315)

• Cumpăr talon remor
că, 500 kg. Informații tel. 
054/647119. (4316)

• Vând casă de marcat
si dulap frigorific. Orăș
tie, tel. 647360. . (4317)

• Vând casă de vacan
ță cu 2 camere, beci, fân
tână, grădină si pomi fruc
tiferi în satul Valea Poc

nii (fost Băgara). Informa
ții la adresa: Deva, Dacia, 
bl. 9, sc. II, ap. 15.

• Vând casă în Rișca,
cu grădină, pădure, ideal 
privatizare, la sosea, tele
fon Faur, 624. ' (4097)

• Vând Dacia 1300 și 
1310, Ungaria, cu talon, 
eventual recarosare. Ha
țeg, str. Florilor, nr. 9.

(9335)
• SC vinde făină albă

de calitate superioară, 
făină neagră si târâte, tel. 
717431 (42230)

• Vând casă și teren,
3500 mp. comuna Băcla, 
nr. 98 (4248)

• Direcția de Telecomu
nicații Hunedoara vinde 
la licitație materiale și 
mijloace fixe din demo
lări. Licitația va avea Ioc 
în data de 9, 10, 11 iunie 
1997, la Vața Băi șj în 
data de 19 și 20 iunie la 
Deva. Lista cu materia
lele va fi afișată Ia se
diul Direcției Tc. Deva și 
Baza Vața Băi. Informații 
lu telefoanele 230229, 
204191. (99560)

• S.G. „SARGEȚIA FO
REST" S.A. Deva scoate 

. la licitație ansamble și 
subansamble mijloace fixe 
casate, începând cu data 
de 09.05.1997, Licitația va 

■avea loc la sediul unită
ții, str. 1 Decembrie, nr. 
30, ora 11,00, și se va re
peta în fiecare vineri, pâ
nă la adjudecarea lor.

(5044)
ÎNCHIRIERI

• Caut de închiriat în
Deva spațiu comercial, tel, 
218774. (5047)

• închiriez rochii pentru
mirese, modele deosebite, 
și accesorii. Orăștie, Pri
măverii 19. (4313)

DIVERSE
• Managerul societății 

comerciale „Devii" S.A. 
Deva convoacă adunarea 
generală extraordinară a 
acționarilor la data de 20 
mal 1997, ora 10, la se
diul societății pentru toți 
acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor la 
sfârșitul zilei de 31. III. 
1997, A doua convocare în

data de 3. VI. 1997, ora 
10, în același loc, în
cazul neîntrunirii cvoru
mului la prima adunare. 
Informații la tel. 221015. 

(4963)
• Managerul SG Ardea

lul SA Deva convoacă a- 
dunarea generală a acțio
narilor la 14. 05. 1997, ora 
9, la sediul societății pen
tru toți acționarii înregis
trați în Resistru la 31. 03. 
1997. IMPORTANT: Dacă 
la prima convocare nu se 
îndeplinesc condițiile de 
validare, adunarea se va 
ține în 29. 05. 1997. In
formații suplimentare la 
tel. 054/219540. (4391)

• SE convoacă adunarea
generală a acționarilor de 
la SC „Legume-fructe" SA 
Brad, la data de 15. 05. 
1997, ora 10, la SCLF SA 
Brad, din strada Horea, 
nr. 60, pentru toți acționa
rii înregistrați în Regis
trul Acționarilor, la sfârși
tul zilei de 31 martie 1997. 
Dacă la prima convocare 
nu se îndeplinesc condi
țiile de validare, adunarea 
se va ține în data de 29. 
05. 1997, ora 10. Informa
ții suplimentare la telefon 
054/651526. (4098)

• Schimb pământ intra
vilan, 1760 mp, la șosea, 
Cristur, cu autoturism nou 
Dacia (sau Nivea 4 x 4). 
Informații: Cristur, nr. 
352. (184602)

OFERTE 
DE SERVICII

Efectuam transpun marfa 
cu camioane închise 

de 2 - 13 tone, 
la cele mai nuci prețuri 

Telefon: 054 §47528
AWAVAWAWZAW.1

• întreprinzător par
ticular angajez îngri
jitor animale. Infor
mații Mintia, nr. 40.

• Motel Cinciș an
gajează bucătari, aju
tori bucătari) barmani, 
ospătari, cameriste, rc- 
cepționeri. Relații la 
tel. 738162, 711234.

(4231)

• Angajăm. croito- 
rese cu probă de lu
cru. . Informații supli
mentare la toi. 213201, 
intre orele 8—15.

(5043)
.•.V.'.W.V.V.'.WMWJ'J

• Angajăm barmani-os- 
pătari calificați, salariu 
400 0000 lei, informații tel. 
221113. (5105)

Suntem o
Companie Națională <le Distribuția

selectăm pentru jud>,Hunedpara

AREA MANAGER
- asociat la afacere - ?

• » -cw’î <X
Capital necesar = capital uman + know-how-ul‘ . 
specific al zonei
toarte important este entuziasmul precum șî
spiritul de organizare

Alte cerințe - studii superioare
• vârsta maximă 35 de â’ffi’
- experiența intr-un posț sîrrylaT
• carnet de conducere cal. @

Qacă considerați că întruniți aceste condiții atunci trimiteți o 
scrisoare de motivație însoțita de un curriculum vitae (cu 
numărul de telefon pentru contact) fa C.p. 1071, Oficiul 
Poștal 1 Cluj-Napoca 3400, până cel târziu în 12.05.1997 
Toate, scrisorileryor fi tratate confidențial. Cei selectați voi fi 
programați peniru inisA'!'-' vepfi anunțațilelefonig, -«***■-

• Societa’e particulară 
de construcții angajează 
urgent faianțari. Informații 
la tel. 616795 între orele 
7—15. (5038)

COMEMORĂRI

• Au trecut 12 ani. 
de la cumplita des
părțire de iubitul nos
tru fiu

MARIUS NEAGOE 
fost student în medi
cină, răpus samavol
nic de forțele răului. 
Dor nestins. Părinții 
veșnic îndurerați, (ab)

• Cu sufletele în 
veci nemângâiate, Doi
na, Gabriela și Cos- 
min anunță că s-a 
scurs un an de la 
trecerea în neființă a 
celui care a fost dra
gul și scumpul nostru

ȘTEFAN RADUȚ
Ceremonia de come

morare va avea loc 
sâmbătă, 10 mai, ora 
10, la Biserica Orto
doxă Buna Vestire 
Deva. Dumnezeu să-i 
odihnească sufletul 
bun și blând I (4962)

• Pustie îmi este 
casa, negru îmi este 
sufletul, triste îmi 
sunt zilele de când 
în urmă cu șase luni 
nc-a părăsit pentru 
totdeauna scumpul 
nostru sot si unchi

POjWPH.IU 
LINCA

Scurtă ți-a fost via
ța/ Nymai ca un vis/ 
Tristă ți-a fost moar
tea/ Așa ți-a fost scris. 
In veci nu te vom 
uit» soția Eleonora 
șt nepoții. Parastasul 
de pomenire va avea 
Ioc sâmbătă, 10 mai 
1997, ora 12. la cimi
tirul Bejan. (4895)

ne vor lipsi mereu. Sluj
ba de pomenire va avea 
loc. la Biserica din Alma- 
șu Mic, în data dc 18 mai 
1997. Dumnezeu să te o- 
dihnească! Sultana, Eu
gen și Andrei. (4233)

• Astăzi se împlinesc 
4 ani de când a dispărut 
dintre noi

RADTJ DOINA
Cei care ați cunoscut-o, 

aprindeți candela unui 
gând bun, în amintirea ei. 
Dumnezeu s-o odihnească! 
Famjliile Petrescu și Pleter, 

(4235)
DECESE

• Sincere condole
anțe și toată com
pasiunea noastră fa
miliei Șuegan Ma
rinei, gneu încercată 
prin pierderea irecu
perabilă a mamei. Fa
milia Ionescu Alexan
dru. (5113)

• Soția Gabriela, 
copiii Daniel și Ca
melia, nepoata Ana, 
ginerele Doru, nepo
ții Sandu și Cornelia, 
cuscrii Vnsile și Ele
na anunță moartea 
fulgerătoare a celui _■ 
care a fost

col. (r) 
CONSTANTIN 

ENEA
Corpul neînsuflețit 

se află depus la Casa 
mortuară din str. E- 
mincscu, Deva. înmor
mântarea — sâmbătă, 
10 mal 1997, ora 13. 
Te vom iubi mereu 
și nu te vom uita 
niciodată. Dumnezeu 
să-l odihnească 1

(5138)

• Regret nespus tre
cerea prematură în e- 
ternitate a bunului 
coleg și prieten

col. (r) 
CONSTANTIN 

ENEA
Compasiune sinceră 

pentru cei râmași. Co 
Ionel Ghcorgbe Radu

• Colectivul Sci vi
ciului AEST din ca
drul Poliției județului 
Hunedoara împărtă
șește durerea colegului 
Dan Enca, greu încer
cat prin pierderea 
neașteptată a bunului 
și regretatului său tată 
col. (i) CONSTANTIN

ENEA
căruia îi aduce lin 
pios omagiu și ne- 
ștearsă amintire. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace ! (5122)

• Colegii de la Școa
la Generală Nr. 6 De
va sunt alături de 
doamna ing. Camelia 
Beșleagă, la greaua 
pierdere a tatălui său. 
Dumnezeu să-l odih
nească I (5109)

• Soția Maria mul
țumește din inimă ve
cinilor, prietenilor, ru
delor și tuturor celor 
care âu fost alături 
de mino șl au condus 
po ultimul drum pe 
iubitul meu soț

CORNEL 
PADUREAK 

t- (5135)
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