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Guvernul dlui C'c f>ea fa
ce protecție sociali. race, 
cine o zis că nu face •’ N-a

mai căutați noduri în 
ră domnilor ?" - ar 
spune dnul Ciorbea și

papu- 
putea 
coali-

Finanțiștii dlui Ciorbea 
nu sunt cu nimic mai breji 
decât cei ai dlui Vacă- 
roiu. Fie că vin din stân
ga, fie din dreapta, ci 
se întâlnesc pc platforma 
comună a neputinței de 
a pricepe adevărul că 
prioritatea priorităților

r
»

♦
I po- 4- 

po-J. 
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actualul desăvârșesc 
litica de nimicire a 
tcnțialului biologic al 
manilor, practicată 
Ceaușești. Pasămite pen- *
tru un cap dc finanțist ♦ e greu de acceptat că una l 

4 

r ♦4 I * 
I 

alta în sistemul sanitar,* 
unde nu prin concedia-ț 
rea a 21 000 de oameni I 
se va ieși din impas, ci, I 
dimpotrivă, prin spori- * 
rea personalului speciali-* 
nat, în așa fel încât să * 
ajungem și noi la același J 
număr (mic) de paciențil 
la tin cadru sanitar, ca * 

î ♦ 
l f

c restructurarea in indus. I 
tria grea și păguboasă

MENTALII ATI
oricărui guvern democrat 
trebuie să fie sănătatea 
demosului. In privința a- 
ceasta, ne aflăm intr-o 
situație de coșmar, ocu
pând ultimele locuri din 
lume, laolaltă cu . repu
blicile maimuțo-bananie- 
re, unde oamenii mor de 
jeg, de țânțari, de muște, 
de SIDA și de eterna 
prostie. Ea, situațiunca 
carevasăzică, c consecuti
vă zelului cu care atât 
guvernul Văcăroiu cât și

RADU CIOBANU

- — —— :
(Continuare în pag. a 3-a) lUite că avem a căuta I 

Presa a susținut schimbarea, 
a militat pentru producerea 
ei, cu alte cuvinte și cu a- 
jutorul presei, ați ajuns la 
putere Atunci când căleați 
în străchini, nu vă așteptați 
la complicitatea ei I

Cum naiba se face că pro
tecția socială în cel mai de
licat sector al vieții sociale,

ION CIOCLEI

Grupul Școlar Industrial 
Minier Petroșani a scos 
primul număr al propriei 
reviste școlare „Shock“. Ca 
Ia orice început inițiatorii se 
prezintă pe ei și intențiile 
lor, cât și liceul, care func
ționează ca .școală pilot în 
Programul PHARE — VET. 
Nu lipsește umorul. Revis
ta se încheie cu un apel 
la colaborare, făcut cole
gilor, invitați să se expri
me „fără cenzură, dar în 
limita bunului simț“. (V.R.)

(Continuare in pag a 3-a)
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ția care-! susține, adresân- 
du-se, evident, opoziției și 
presei, care oricum este o- 
ponentul puterii de orice cu
loare ar fi ea.
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10 — Cum poți să spui că guvernul • ■
responsabil de criza în care, ne aflăm ? ■

— Ai dreptate. Este iresponsabil ! ■

PE FAZĂ SCURTĂ
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a-avozut ol, iar Paria- totul 
a legii crat ca peste i 0 Ia 
sută din bugetul de stat pe 
acest an să fie aloca» pro
tecției sociale ? '„Atunci ce
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în 15 iunie 1889 s-a 
împlinit „dorul*- de 
stingere a riir.ței lui 
Lminescu și de intra
re a POETU LI. I în e- 
ternitatea universală.

Cinstindu-i -orocul 
„adormirii**, să punem 
o floare în faț.i silue
tei din Parcul. Cetății 
I Iova.

lin număr de cn-ua^lOO 
de mineri de la cele mai 
importante: unități minie- 

' ro din Valea Jiului .și-au 
petrecut noaptea de micr- 
ouri spre joi in fața Re
giei Autonome a Huilei și 
a sediului Ligii Sindicate
lor Miniere Libere. După a- 
parițla zorilor, ia locul ma-

. rpentru tminescu^
„Teiul sfânt" nu es 

te înflorit, să-și scutu
re creanga deasupra-i: - 
să punem noi o floare 
pe soclul statuii ,,Lu
cea farului".

Duminică, 15 iunie 
1997, e zi de praznic; 
să trecem ..tăcând" 
prin ;parcul orașului si

. wt puti^iD CU toți o {

. Iloarc pentru
' NESCU-.

E POETUL
AIULUI Sa-i cinstim 
memoria cu un gând, 
fu irr»
o I 1

simțământ, 
o â re! ■
DUMITRU SUSAN

nifestației s-au adunat câ
teva mii de mineri. Princi
palele lor revendicări sunt 
plata în întregime a pri
mei de Paști — din care 
au primit numai Jumă
tate — șl schimbarea con
ducerii R.A.II. și a liderilor, 
sindicali în care nu mai 
au încredere. Minerii —

cum a declarat presei 
nul din inițiatori^ mișcă
ri] — vor continua mani
festația până ce revendi
cările lor vor fi soluționate. 
(Tr. B.). Deva — se lucrează la repararea străzilor din oraț.

40 de ani de activitate neîntreruptă
Ieri, la sediul Ouciului 

Județean a« Reproducție 
și Selecție a Animalelor 
din Deva a avut Ioc o fes
tivitate prilejuită de ieși
rea la,pensie a unuia din
tre cei mai vechi lucră
tori ai unității. Este vor
ba dc tehnicianul Llviu 
Aclam, earc a înscris în

cartea sa de muncă patru- 
zeel de ani de activitate 
neîntreruptă. Golegil do 
muncă l-au urat cu emo
ție și căldură proaspătu
lui pensionar sănătate, an! 
multi de viață și realizarea 
a ceea ce ișî, dorește, 
(Tr, B.).
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Jfrcmca va fi frumoasă : 
și caldă. Serul va fl de- i

gajat, variabil în cursul 
după-amiezii, când răzleț 
vor cădea averse de ploaie, 
mai ales în zonele de deal 
șl munte. Temp, minime: 
(3—18 grade S, iar maxi
mele între 26—31 grade O. 
(Ileana Govoreanu).
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In construirea unei gân
diri logice, rezistente, cu
noștințele trebuie trecute 
prin suflet. A trece prin 
suflet înseamnă a puri
fica, a crea armonie în
tre material și spiritual. 
Substantivul „suflet" în
să ar trebui pus în con
textul de mai sus la nu
mărul plural, întrucât 
știința.de carte trece prin 
sufletele celor care o pri
mesc, elevii, și prin 
flctcle celor care o 
rute, profesorii.

Elevul are atenția 
reu îndreptată spre ceea 
ce îl înconjoară. El se 
înfățișează ca un desco
peritor de comori; râde 
cu prietenii săi, își în
toarce apoi întreaga fi
ință spre cărți, înzestrân- 
du-sc încet cu bogății pe 
care nimeni, niciodată, 
nu i le va putea fura,

din nou îl găsim in 
locul prietenilor.... 
caută, șl de multe ori gă 
seste, esența vieții, în 
hohote de râs sănătoase, 
în truda asupra literei.

mii- 
El

murilor drepte, prin fe
lul cum transmiți ceea 
ce gândești șl simți! tn 
sfârșit, nimic mai minu
nat decât așezarea de că
rămizi la baza celui mai

su- 
dă-

mc-

SE ÎNCHEIE UN AN ȘCOLAR

Cât despre profesor, ni
mic mal minunat decât 
transformarea ființei în 
felinarul de care Seme
nii tăi au atâta nevoie, 
pentru limpezirea depăr
tărilor spre care privesc! 
Nimic mat minunat decât 
a fi înzestrat cu voința 
și capacitatea de a aju
ta altora în găsirea dru-

important edificiu al Pă
mântului, omul! Aceste 
calități se constituia în- 
tr-un dar binecuvântat, 
care, pe măsura curgerii 
timpului și a generațiilor, 
primește strălucirea ochi
lor tuturor acelora care 
s-au bucurat de el.

E sfârșitul anului șco
lar. Unii au urcat prima

treaptă a liceului. A fost 
o întâlnire cu olimpiada 
și concursuri,, care im
plică muncă, răbdare. » 
întâlnire cu idei noi, ca
re implică puterea d» 
selecționare șl în primul 
rând o întâlnire cu ' cea 
mai frumoasă vârstă, ce 
nu trebuie pierdută și 
nici orientată strâmb. Să 
lăsăm vigoarea și pros
pețimea ei să pulseze în 
fiecare clipă șl în fieca
re din noi I

îmi amintesc acum ceea 
ce demult scria pe un 
„fluturaș": „Suntem mi
liardari, avem Inimă șt 
creier', cuvinte la care 
cu aș adăuga cu încre
derea pe care mi-o dă 
superba vârstă: „și lu
mini pentru' acestea".

ROXANA SICOE-TIREA 
elevă. Colegiul Național 

;,Decebal”
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„Sarmizegetusa 
la aniversare
Regimentul 54 geniu 

de la Deva, în
nobilat de 5 ani cu denu- 
mirea-generic pentru po
porul român „Sarmizege- 
tusa“, aniversează 75 
ani de la înființare.

Un scurt istoric al 
gimentului începe cu 
crețul semnat de regele 
Ferdinand, prin care se 
statua înființarea Regimen
tului 1 Pionieri, din gar
nizoana Craiova, devenit 
fapt împlinit la 15 iunie 
1922. Șapte ani mai târ
ziu, la 7 mai 1929, regi
mentul primea primul dra
pel de luptă, cu care co
mandantul său din acea 
vreme a defilat pe sub 
Arcul de Triumf.

După campaniile milita
re din est și din vest, în 
cadrul Armatei Române, 
în perioada 1941—1945 șl 
după alți trei ani de sta
giu craiovean, regimentul 
a fost dislocat la Lugoj. 
După alți trei ani, s-a in
stalat în garnizoana De
va, unde ființează și a- 
cum, la acest moment a- 
niversar.

Istoricul regimentului es
te strâns împletit cu tot 
ce au trăit România șl 
poporul român, în toți a- 
cești 75 de ani de exis
tență: campaniile milita
re din cel de-al doilea răz
boi mondial, campaniile 
de refacere a țării după 
război, înlăturarea urmă
rile unor catastrofe na
turale.

1970, Mureșul și alte râ
uri interioare și-au ieșit 
din albii, rupând totul în 
cale. Regimentul de geniu 
de la Deva a fost o pre
zență decisivă la consoli
darea mmur.Ior râurilor, 
la dinamitări de locuri 
opturate, construcții de 
diguri, la refaceri de dru
muri, dar și la salvarea
• *_r » ■ a* *.*.*-ft/*.*.*

vieți omenești, amenin-'de 
țațe de furia apelor.

1975. Istoria se repetâ. 
R eimențul „Sarmizegetu- 
sa** îșl reafirmă virtuțile 
și atașamentul față de po
por și patrie.

1977 a adus dezastrul 
Capitalei românești și al 
altor orașe din țară, prin 
cutremurul devastator, de 
la 4 martie. Refacerea lor 
a ce*at din ucu sacrificiul 
Armatei Române. Și-a a- 
dus din plin contribuția 
și regimentul de geniu din 
Deva.

Marile proiecte naționa
le ale anilor ’70—’80 — 
construcția Canalului Du
năre — Marea Nfeagră, a 
TransfăgâTășanulul, 
rut, de asemenea, 
de sacrificiu și de 
litarii regimentului 
niu Deva.

75 de ani de existență, 
75 de ani de istorie trăită 
în cinste, demnitate și cre
dință jurământului dat, de 
dragoste f; ță de neam și 
țară.

au ce- 
partea 
la mi-
54 ge-

SI EI SUNT ÎNTR-UN 
FEL ISTORIE

Iată cine au fost cei ca
re, *12-. luugui a 75 de 
ani, au comandat Regimen
tul 54 gerJu „Sarmizege- 
tusa".

ÎTiÎii lîriWiMifWi

De la profesorii Gabriel 
Petrie jf Angela Dumitru 
am primit la redacție ul- 

‘ timul număr al „Măias- 
trei" (numărul 2, anul 
III), revistă de cultură, 
a Liceului Teoretic „A- 
urel Vlaicu" din Oriștie, 
număr care abordează câ
teva domenii importante: 
informatici, matematică, 
literatură, filosofie, is
torie, muzică, umor, ar
tă etc. Implicarea celor 
doi profesori in sprijini
rea pregătirii fiecărui nu-

reportajul „Români fa fu- 
goslavia", care aminteș
te de vizita unui grup 
de elevi de la Liceul A. 
Vlaicu, ce și-au petrecut 
un sfârșit de săptămână 
în orașul Vârșeț.

Proza este prezentă 
prin creațiile semnate de 
Theodor Lădar, Nicoleta 
Borza și Paula Pană. Poe
zia este reprezentată de 
Marian Mare, Carmen To- 
mescit, Nicoleta Vonica, 
Paula Anghel, Ciprian 
Cosma, Carmen Bianu,

Premii
pentru

olimpiei
Printr-o hotărâre a Con

siliului local al municipiu
lui Hunedoara a fost con
solidat un fond de premi
ere destinat elevilor hu- 
nedoreni cu rezultate nota
bile la olimpiadele școlare. 
Numărul total al celor pre- 
miați se ridică la 106, din 
aceștia 11 obținând premii 
iar restul mențiuni. Pre
miile oferite de Primărie 
sunt substanțiale pentru

*

buzunarele silitorilor elevi. 
Astfel, pentru faza jude
țeană a olimpiadelor, pen
tru premiul III se primesc 
60 000 de lei, pentru lo
cul secund 80 000 de lei, 
în timp Ce premiul întâi 
este onorat cu 100 000 de 
lei. Fiind sensibil mai 
mari, premiile pentru re
zultatele obținute la faza 
națională a olimpiadelor 
adaugă la veniturile ele
vului cu mențiune 110 000 
de lei, premiul III primeș
te 130 000 de lei, Iar câș
tigătorul locului întâi este 
răsplătit cu 170 000, adică 
aproape un salariu minim 
pe economie Suma tota
lă rezervată acestei acți
uni se ridică la 10,470 mi
lioane de lei (A.S.).

If. ma]. GALEA LIVRJiFoto

în perioada
Lt. col. Weissmahr Rudolf 01 04 1922 * 01 05 ISH
Col. Russu Virgiliu 01 05 1924 01 04 1926
Col. Sima Cristea 01 04 1926 01 11 1930
Col. Petreseu Gheorghe 01 11 1930 W» 01 11 1931
Col, Kootz Ernest 01 1! 1931 30 11 1837
Lt col. Stănescu loan 30 îl 1937 01 04 1938
I.L col. NiculescU Ștefan 01 04 1938 10 10 1941
Col. Racoveanu Constantin’ 10 10 1941 msm 30 11 1941
CoL Novac loan 30 41 1941 em» 31 12 1944
Col. Bădulescu Dumitru 31 12 1944 09 «8 1M8
Col. Mandoc Iosif 08 1946 * 25 M 1947
Col. Tisescu Gheorghe 25 06 1947 15 02 1949
Lt. col. Teodorescu Nicola 15 02 1949 26 07 4952
Mr. Cernea Gheorghe 26 07 1952 — 20 01 «954
IX. col. Colibășanu lori 20 01 1954 — 16 01 1958
Lt. col. Constantin Marin 16 01 1956 mm 07 11 1959
Mr. Șchiopu Gheorghe 07 11 1959 16 10 1965
Lt. col. Mesarici Dragomir 16 10 1965 05 02 1971
Col. Nanu Gheorghiță 05 02 1971 31 08 1981
IX. col. Stanciu Ștefan 31 08 1981 mm 10 05 1983
Mr. Mureșan loan 10 05 1983 — 31 03 1987
Col. Tufeanu Dumitru 31 03 1987 mm 21 10 1996
Col. Branea loan Dorian 13 02 1997 și în prezent

Vieți trăite sub drapel, mul politic icare și-a lăsat
tn slujba țării și a popo
rului, indiferent de regi-

amprenta asupra țării.
ION CIOCLEI
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6,00 România: ora 6 fix.’; 
8,40 Meridianele dansului 
(r); 9,10 Simpozion (r);
10,00 Știri; 10,05 ■
străine; 10,35 D.a; 
Șeicul (s/r); 12,00
12,05 Media-club (r); 
Microrecital; 
Cluj-N.; 14,00 Știri; 
1001 audiții; 
lași; 15,35 Unirers 
nic; 15,45 D.a; 16,10 Le
ge fi fărădelege; 16,30 A- 
merica sălbatică; 17,00 
Știri; 17,10 Em. în limba 
germană; 18,10 Katts fi 
câinele (s); 18,40 Scena
politică; 19,10 Căsuța cu 
povești; 19,15 Tezaur fol
cloric; 20,00 Jurnal; 21,00 
Grad de vinovăție (f. SUA; 
p. I); 22,40 Ecoturism; 23,00 
Jurnal; 23,20 Da, pentru 
Europa; 0,10 Până la ca
păt (f.a. SUA).

13,00

14,55

Limbi 
11,05 
Știri; 
12,50
TVR

14,10 
TVR 

brita-

7,00 TVM. Telematînal; 
8,00 Din lumea științei;
8.30 D.a; 9,00 Muzica pen
tru toți; 10,00 Maigret și 
fantoma (f.p. Fr./Elveția); 
11,35 Do. satelit; 12,20 

Războiul independenței (s/r); 
13,20 Andre Malraux; 14,30 
D.a; 15,00 Limbi străine 
(r); 15,30 Conviețuiri; 16,20 
Secretele nisipului (s); 18,35 
Ajută-te singur !; 19,00 Con
cert simfonic; 21,05 Ulti
mul tren; 22,05 TVM. Me
sager; 22,30 Robingo 2; ■
23.30 Din viaja rromilor; 
0,15 Bucuriile muzicii

6.30 Tn vizita la Ante
na 1; 9,00 Văduva (s/r); 
9,5C liața în trei (s/r); 10,30 
Iluzii fs); 11,20 Atac de
cisiv (t/r); 13,10 Comoara

măr al acestei superbe 
reviste este «m reală, 
pentru munca lor meri
tând toate felicitările. Es
te necesar să menționăm 
cil ultimul număr al re
vistei, ața cum de altfel 
se precizează, a apărui 
cu sprijinul Fundației 
Soros, iar tiparul este 
executat ta condiții ex
cepționale la Tipografia 
^PoUdavaf DetM.
momentul «I amtatim «ici 
ed ta condiții de lux a 
apărut la Potidava Deva 
volumul de poezie nDîn- 
oolo de orizont', pn»> 
gătit de Editura ^Căiăn- 
ta“ din Deva).

La rubrica „aniversări" 
revista publică, sub sem
nătura Mădălinei Radar,

Laura Ciuflea. Suni pu
blicate traduceri, comen
tarii, articole științifice, 
semnate de elevi, precum 
fi o agendă școlară.

Este necesar^ ' <d ani 
prvcfata efl revista este 
in totalitate 'ealizat». de 
către elevi. Ne face pM- 
cere să amintim colecti
vul redacțional: Fht
dor Lădar (redactor șef), 
mautbta Kadar (redac
tor fel adUk Titus , Mo- 
teica (secretar da redac
ției. NMa Jisuurbi (reda» 
tor), alți elevi alătură»- 
du-ll-se la rvbricUa mal 
auz amintite. Auterâi su
perbei 
vaszi 
Zolten.

zunt (Po>
Sandot, Wavasti

1

MINtt BODEA

templierilor (*); 13,35 D.a; 
14,00 Știri; 14,20 Lumină 
călăuzitoare fs); 15.05 Cody 
is); 16,45 Teleshopping;
6,55 Știri; 17,00 Iluzii (s); 

17,50 Dog City (s); 18,15 
Telerebus; 18,55 Știri; 19,05 
Beavis fi Butthead (d.a); 
19,30 Văduva (s); 20,30
Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor: 21,30 O 
hotărâre dificilă (dramă 
SUA); 23,10 Știri; 2315 Mi
lionarii. -; 0,30 Vizită kt 
domiciliu (f. Olanda); 2,10 
Observator.

(pro - tv)
7,0f Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 tânăr fi ne- 
Hntftrf (s/r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 M.A.S.H. (s); 
10,30 Forja dragostei (s/r); 
11,15 Fort Boyard; 12,55 
Știri; 13,00 Bum ! (f. ist. 
Franja/ltalia); 14,40 D.a; 
14,55 Povestea zilei; 16,00 
Tânăr fi neliniștit (s); 116,45 
Forța dragostei (»);

i
L «

c
!
i

Xena; prințesa războinică 
(s); 18,15 Rătăciți în tran
ziție; 19,00 Știi fi câștigi!; 
19,30 Știri; 20,00 Dosare
le X (s); 21,00 Subway (f. 
Franța); 23.00 Știri; 23,15 
La limita imposibilului (sh 
0,00 Sport la minut; 0.15 
Zona Crepusculară (s.SF); 
0,45 Fistful of Dinamite 
(f. Italia *71).

[DEVASATn
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7,00 Dulce ispito țs); 8,00 
Desene animate; 8.30 Pro
vocarea naturii (s); 9,30
Farmacia de gardă (șl; 
10,00 Harrison Bergercn (f);
11.30 Odiseea (s); 12,30
Brigada de foc (s); 13,00 
Videotext; 17,00 Dulce is
pită (s); 18JI0 Desene a- 
nimate; 18,30 Radical 
power (s); 19,00 Max Glick 
(s); 19,30 Farmacia de gar
dă (s); 20,00 Harvest (f);
21.30 Odiseea fs); 22,30
Kelly (s); 23,00 Un dar
pentru Joey fs); 0,30 Film 
erotic; 1,30 Videotext.
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Demonizarea medicilor
(Urmare din pag. I)

in țările de mult civili
zate. In loc de asta, spi
talele sunt nevoite să con
cedieze femeile de servi
ciu și să digere indicația 
prețioasă de a recurge la 
serviciile unor firme spe
cializate. Care firme nu 
există. Și chiar de-ar e- 
xista, ar fi oricum- mai 
costisitoare decât proprii
le femei de serviciu care, 
în plus, sunt și instruite 
pentru rigorile muncii 
aseptice dmtr-un spital. 
Dar de genii de tranziție 
nu ducem lipsă. în ioc 
de a pune la punct, in 
sfârșit, sistemul asigură
rilor medicale, aceste ge
nii au avansat ideea abe
rantă de a obliga medi
cii să declare „atențiile* 
primite de la pacienți. 
Cică așa s-ar fi procedat 
și în Ungaria. E bine să 
privim spre Apus, dar 
asta nu înseamnă să pre
luăm și tâmpeniile de ca
re nici acel Apus nu du
ce lipsă. în condițiile de 
mizerie de la noi, am 
dreptul, ca pacient, să-mi 
exprim și altfel decât ver
bal recunoștința față de 
un medic. Iar medicul 
are dreptul să accepte 
expresia recunoștinței 
mele care nu e nicidecum

I
FăI

ILuni dupa-amiază tre
cătorii prin piața din fața

I Casei de cultură Deva au 
avut plăcuța surpriză să

Ise ‘întâlnească cu arta, 
mai exact cu un grup de

I foarte tineri artiști în de
venire. Ei sunt elevi ai

I Liceului de Muzică și Arte 
Plastice „Sigismund Todu-

Iță" Deva, de Ia secțiile de 
muzică și de grafică.

ICei mai mulți trecători 
erau contrariați : nu știau 
Isă fie vreo sărbătoare a- 

nume, deci cu ce prilej

I acești copii și adolescenți 
le dăruîau momentul res-

Ipectiv ? -Răspunsul l-am 
primit de la dna artist

I plastic și profesor al lice
ului Micsandra Andreescu

I

Prin gara din Brad trec zilnic mulți ceiâțeni.
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de recunoștința 
a pacienților, 

e dator să-i tra- 
toți cu aceeași 

covârși-

un „folos necuvenit*, el 
cuvenit din plin, dacă ți
nem seama de salariul 
jignitor pe care-l are și 
de condițiile primitive în 
care e silit să lucreze. 
Dar, fie că se bucură, fie 
că nu, 
concretă 
medicul 
teze pe 
solicitudine. Și 
toarea lor majoritate chiar 
așa face. Că sunt unii 
care pretind și condițio
nează actul medical de 
asemenea „foloase", e altă 
poveste. Nu există comu
nitate profesională care 
să nu-și aibă stârpiturile 
ei. Nu face nici corpul 
medical șl sanitar excep
ție. Dar, in temeiul unor 
cazuri deplorabile, n-are 
nimeni dreptul să arun
ce oprobriului public în
treaga castă a medicilor. 
Căci castă este, și încă o 
nobilă castă, asemenea 
celei a preoților, și unii, 
și alții împlinindu-și lu
crarea în proximitatea 
sacrului.

Or, demonizarea me
dicilor a început de la o 
vreme ca o tipică diver
siune menită să distragă 
atenția, ocultând dezas
trul dintr-un anumit do
meniu. Pretextul l-a con
stituit acea ambulanță, 
care și-a lăsat pacientul 
să moară la margine de

•a grai
- Pașca. Așa am aflat că 
elevii liceului devean „do
resc să arate că arta și 
existența sunt legate", iar 
ei „vor fi creatorii de 
mâine, oamenii ce vor ști 
să separe valoarea de non- 
valoare*.

Elevii clasei a III-a, 
secția de muzică, sub con
ducerea dnei Mariana 
Pleșa, care au interpretat 
melodii folk, și cei din 
clasele a Vl-a, a X-a și a 
Xl-a, secția de grafică, în
drumați de dna Micsandra 
Andreescu-Pașca, sunt ex- 
ponenții unui „curent ar
tistic de avangardă for
mat prin interferența ar
telor spațiale și tempora
le", Intenția elevilor este 

Foto: IOAN AMBRUȘ
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drum, după ce vreo pa
tru medici 
internarea.
nabil, intru 
atât pentru 
tură umanistă a 
nou", educat in 
comunistă, cât și pentru 
profunzimea crizei siste
mului sanitar, adus la 
dezastru de dictatura fi- 
nanțiștilor, conjugată cu 
incompetența unor mi
niștri fosili. Caz copios 
mediatizat, recurgându- 
se la generalizări și la 
incriminarea pripită și 
nedreaptă a întregului 
corp medical. Cui folo
sește o asemenea diver
siune ? Nici intr-un caz 
nu societății. Nu medicii 
trebuiesc azvârliți in groa
pa cu lei, ci toți incom
petenții și panglicarii ca
re au înșfăcat pâinea șl 
cuțitul, fără a fi in sta
re să restructureze rapid 
și eficient sistemul sani
tar și pe cel al asigură
rilor medicale. Să lăsăm 
medicii în pace, să-i res
pectăm și să-i iubim nu 
numai pentru noblețea 
profesiunii lor, ci și pen
tru demnitatea cu care 
iși îndeplinesc lucrarea în 
condiții umilitoare, fără 
a-i părăsi pe cei suferinzi 
pentru a ieși, cum s-au 
nărăvit alții mat puțin 
îndreptățiți, la blocarea 
drumurilor țării.

i-au refuzat 
Caz abomi- 
totul relevant 
lipsa de cui- 

„omului 
școala

i ț e
să „abolească granițele 
dintre realitate și artă, 
dintre public și artiști" 
(în cazul lor viitori ar
tiști).

Avangardiștii deveni și- 
au început aceste „ieșiri" 
în prima zi însorită. Ele 
vor continua zilnic, în 
diverse zone ale Devei, 
chiar și în vacanță. La 
prima lor manifestare pu
blică cei de la muzică și- 
au încântat spectatorii o- 
cazionali cu puritatea vo
cilor și candoarea vârstei, 
iar graficienii „și-au în
ceput studiul formelor 
citadine și transformarea 
lor în Imagine plastică". 
(V. ROMAN)

Tot de la hoțul de
(Urmare din pag. I)

sănătatea națiunii, al cărei 
buget a fost majorat, ce-i 
drept față de prevederile gu
vernului, se va solda cu dis
ponibilizarea, pe sistem, a 
circa 27 000 de oameni. Se 
zice că pe seama privatiză
rii serviciilor hoteliere din 

spitole și a trecerii unor 
medici și altui personal me
dical în ,,solda'J unor agenți 
economici privați sau de 
stat sau a bugetelor locale, 
în cazul medicilor de la cir
cumscripție. Păi asta, domni
lor, este, pardon, judecată 
cretină. Care particular cre
deți dumneavoastră că face 
filantropie, pregătind mân
care, pe banii lui, servind-o, 
făcând curățenie, căldură și 
alte servicii în spitale, pe 
gratis ? Nu tot din bugetul 
sănătății vor trebui plătite 

aceste servicii 1 Și atunci nu 
faceți altceva decât să vă 
scărpinațî cu mâna stângă

Cartelul din Nălaț-Vad. Foto: IOAN AMBRUȘ
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Pescuia in ape
tulburi

Florian Lupu este patro
nul societății comerciale 
„Florina" SRL din Orăș- 
tie. între altele, făcea co
merț și cu pește. Numai 
că patronul orăștian cam 
pescuia în ape tulburi.

Mergând după pește la 
partenerul său de afaceri, 
S.C. „Pescarul* S.A. din 
București, a ridicat mar
fă — pește congelat — in 
valoare de 62 300 000 de lei 
Plata a făcut-o cu filă de 
CEC. Numai că CEC-ul lui 
Florian Lupu nu prea 

la urechea dreaptă. Aferim 
politică sanitară I

Guvernul dini Ciorbea mai 
face insă protecție socială 
și cu pâinea cea de toate 
zilele.

De la 1 iunie va intra în 
funcție, cu aplicare retro
activă, de la 1 aprilie, ho
tărârea privind acordarea 
compensației de 13 000 de 
lei, în sumă fixă, salariați- 

lor cu venituri (ce fel de ve
nituri vom vedea 1) mai mici 
de 600 000 de tei (pe fami
lie, pe membru de familie, 
pe salariat, iarăși vom ve
dea, căci guvernele de până 
acum ne-au învățat că știu 
foarte bine să dea cu o 
mână și să ia cu două) și 
pensionarii cu pensii de până 
la 450 000 de lei.

De unde vor veni acești 
bani ? Asta-i întrebarea. Vor 
veni tot de la hoții de pă
gubași. Societățile comer
ciale care au salariați în 
cauză vor depune CAS la 
fondul asigurărilor sociale 
diminuat cu suma plătită

avea acoperire. Când să i 
încaseze la bancă, „Pes
carul" a constatat că mal 
mult decât praful de pe 
tobă, n-ar avea ce să ia.

De „cârlig", tot n-a scă
pat F.L. Poliția din Orăț- 
tie „pescuindu-1", l-a pre
zentat parchetului, pentru 
a 1 se emite mandat de 
arestare.

Inconștiență, 
iresponsabilitate

Pentru ce anume, acum 
nu mai are importanță.

păgubaș
drept compensație pentru 
prețul pâinii. Cât despre răs
punsul la întrebarea de unde 
se iau banii cuveniți pensio
narilor, răspundeți-vă dum
neavoastră singuri.

Pe cine credeți că prostiți 
domnilor guvernanți, dlor 
parlamentari ? Bugetul asi
gurărilor sociale de stat - 
voi repeta asta, până la 
obstinație - este constituit pe 
baze mutuale, de către sala
riați. Luați din el, pe toate 
căile care vă stau la înde
mână, pentru a vă îndeplini 
promisiunile electorale de 
protecție socială. Cu ale cui 
drept și încuviințare luați ? 
De mulți ani de zile, la con
stituirea lui au contribuit în 
jur de 7 milioane de sala
riați. Mai contribuie acum 
ceva mai mult de 4 milioa
ne. Vreți să ne aduceți în 
situația de a nu mai putea 
ieși la pensie la cerere, pen
tru că „nu mai sunt bani 
pentru plata pensiilor" 3 In 
situația asta ne adusese și 
Ceaușescu. Vă considerați 
urmașii lui 3 Spuneți-o. Și 
acela iși vâra mâinile până 
la coate în bugetul de asi
gurări sociale, în numele u- 
nor scopuri, care nu erau ale 
poporului român.

Viorel Dudaș, din Bal- • 
șa, avea permisul de con* * 
ducere auto suspendat. Șl J 
totuși s-a urcat la volanul I 
autoturismului HD 02 GBC « 
și a plecat la drum. In-1 
conștiențâ sau Iresponsabi- » 

* litate ? Câte ceva din fie- | 
care. Conducând cu vite- î 
ză neadaptată stării urne- I 
de a carosabilului, Intr-o ■ 
curbă, a acroșat'o pe sep- J 
tuagenara Floarea Oprea, l 
din Balșa, care se deplasa ! 
corect, pe partea stângă a | 
șoselei. Impactul a însem- • 
nat moartea sărmanei fe- | 
mei, iar Viorel Dudaș va • 
avea de răspuns pentru I 
multe.

Rubrică realizată de ’ 
ION CIOCLEI cu sprijinul ’ 

I.P.J. Hunedoara '
I
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Privatizarea „de bloc"
în ofensiva

In ultimii ani, numârul 
autoturismelor s-a triplat

jă

Este evident că numărul 
românilor care locuiesc la 
parter de bloc este în con
tinuă scădere. Viitorul a- 
propiat va transforma a- 
«6510 spații, depunându-le 
pe tărâmul micilor afaceri. 
Tendința este evidentă și 
la Hunedoara. Mergând 
de-a lungul bulevardelor 
municipiului de pe Cerna, 
există o sumedenie de a- 
partamente de parter trans
formate în cabinet de cos
metică, abc alimentar, spa
țiu comercial, birou de a- 
vocatură sau cabinete me
dicale. Amenajate cochet, 
aceste „înmuguriri" ale mi
cii privatizări vor da o 
față nouă cvartalurilor de 
locuințe, înviorând peisa

I
1 
I
I

Admiterea la Facultatea 
de Inginerie

Facultatea de Ingine- 
I rie Hunedoara și-a câș- 
Itigat deja un renume. Ab

solvenții pregătiți aici s-au 
I impus ca specialiști la 

locurile lor de muncă. 
I Pentru anul școlar 1997— 

1998, numărul de locuri 
iși structura specializări

lor prezintă câteva modi- 
ificări. Candidații care op

tează pentru o pregătire 
Ide inginer în profilul 

„Știința Materialelor" au 
Ila dispoziție 60 de locuri 

I structurate pe 3 speciali
zări; Ingineria Proceselor 

I Siderurgice, Prelucrări
Plastice și Tratamente 

I Termice, Turnarea Meta
lelor. La profilul „Electro- 

_ mecanic", specializarea 
| „Electromecanică", facul- 
Itatea oferă 25 de locuri,

iar pentru profilul „Me- 
| canio" — specializarea „U- 

jul. Din cele declarate de 
dl Iosif Dragotă, șef ser
viciu urbanism și amena
jarea teritoriului din ca
drul Primăriei Hunedoara, 
a reieșit că există în pre
zent 25 de spații comer
ciale transformate din a- 
partamente de parter de 
bloc. Discutând despre 
problemele de urbanism ale 
municipiului, interlocuto
rul a precizat că în linii 
mari nu sunt probleme 
deosebite. Totuși, s-a evi
dențiat un aspect referitor 
la garajele construite în 
ultimii ani. Există o pozi
ție fermă a Primăriei, ca
re interzice construirea 
acestora pe spațiile exis
tente între blocurile de lo

tilaj Tehnologic" — 20 
de locuri.

La concursul de admi
tere de anul trecut, me
diile minime cu care can
didații au fost declarați 
admiși au fost: pentru 
profilul „Metalurgie" — 
5,75; „Electromecanic" — 
7,54; „Mecanic" — 7,08.

Pentru înscrierea la 
concursul de admitere 
sunt necesare 3 fotogra
fii tip buletin, certifica
tul de naștere (copie le
galizată), diploma de ba
calaureat (în original), a- 
deverință medicală (cu 
MRF și VDRL), dovadă 
vaccinări (fișa copilului), 
un dosar plic. Taxa de 
înscriere este de 25 000 
de lei.

Pentru absolvenții care 
urmează a doua facultate 
sunt necesare Diploma de 

cuințe. Problema s-a rezol- ' 
vat, luându-se hotărârea ca 
toate garajele să se con- 1 
struiască pe terenuri pro 
prietate particulară am- I 
plasate la extremitățile a- i 
propiate ale spațiilor de 
locuit. In prezent, la Hu- I 
nedoara există cca. 100 de ' 
garaje construite. în acest 
an, la nivel de Consiliu 
local există aprobate o se- 1 
rie de planuri urbanistice 
de detaliu pentru obiective 
cum ar fi : trei stații 
PECO, două situate pe te- 1 
ritoriul public prin conce
sionare și una pe teren ' 
particular, precum și un 
complex comercial și de- j 
pozit en-gros, amplasate pe , 
strada Ștrandului.

I 
l 
i 
i

Licență (Adeverința de | 
absolvire cu examen de " 
licență) și Foaia Matri- I 
colă. Candidatele căsă- " 
torite vor anexa copia j 
legalizată după certifica- _ 
tul de căsătorie. I

Potrivit celor spuse de ■ 
dl conf. dr. Simion Jitian, j 
decanul Facultății de In- , 
ginerie Hunedoara, în- | 
scrierile se fac distinct: ■ 
fie pentru facultate, fie g 
pentru colegiu. în cazul g 
în care nu se ocupă toa- * 
te locurile la învățămân- g 
tul de scurtă durată, can- | 
didații declarați respinși i» 
se pot înscrie ia colegiu, | 
în ordinea mediilor. Cei j 
interesați de subiectele I 
admiterii din anii prece- | 
denti pot consulta, la se- ’ 
diul facultății, culegerile i 
de teste grilă pentru exa- ! 
mene. I

Șeful Biroului Poliției 
Rutiere, dl lt. col. Adrian 
Filer, recomandă condu
cătorilor auto :

• în . primul rând să fie 
conștienți că, în ultimii 
ani, în Hunedoara, numă
rul autoturismele* s-a tri
plat ;

• Este necesar, așadar, 
să nu se circule în viteză, 
neatent, sau sub influen
ța alcoolului ;

• Regulile de circulație 
sunt valabile în aceeași 
măsură, atât pentru auto- 
mobiliști, cât și pentru 
pietoni ;

• Concepția potrivit că
reia poliția trebuie să fa
că totul în educația copii
lor este foarte dăunătoa
re. Ea trebuie schimbată, 
iar părinții și dascălii au 
datoria morală de a edu
ca copiii mai mult în pri
vința circulației rutiere.
.WAWA'.’AWAWiWAWASV

CONCRET DESPRE 
CIRCULAȚIE

Pe DN 68. cu puține zile 
în urmă, Grlgore Ronașcu 
a surprins și accidentat un 
pieton care s-a angajat în 
traversarea străzii în fugă, 
pe loc nemarcat. Imediat 
după accident, Ronașcu a 
transportat victima la Spi
talul Municipal Hunedoa
ra. Aici s-au constatat trau
matism cranio-cerebral des
chis, plagă frontală... De
geaba a fost transportat 
loan Murar la Spitalul Ju
dețean, pentru că la ora
11,30 din aceeași zi, el a 
murit.

19 ani, atât avea loan 
Murar, și lucra la „Side
rurgica".

ATAȘUL
DE LA MOTOCICLETA

Un accident de circulație 
stupid, dar cu multe în
crengături. într-o după 

amiază, poliția a fost se
sizată că pe strada Brân- 
euși o femeie a fost lovi
tă de o motocicletă cu a- 
taș după care a dispărut. 
S-a reținut și numărul; 
46-HD-901. Femeia a fost 
ridicată de la pământ de 
doi tineri, după care a fost 
transportată la spital.

Pornind de la acest e- 
veniment, polițiștii rutieri 
au început ancheta. Foarte 
pe scurt, ei au constatat 
că motocicleta cu pricina 
este a lui Cornel Grișan 
din Hunedoara. Omul a 
vândut-o însă în urmă cu 
șase ani lui Eusebiu Dra- 
gomir, tot din municipiu. 
Da, dar Dragomir a vân
dut la rându-i motocicleta 
lui Viorel Secan, concita- 
din. Prin prezența lui Se
can la poliție, lucrurile se 
lămuresc: el a condus mo
tocicleta cu ataș, el a lo
vit femeia, el a plecat do 
la locul faptei „crezând" 
că nu s-a întâmplat nimio.

t

piață...
Banii gospodinelor din 

Hunedoara ar trebui să se 
orienteze, după părerea 
noastră, la următoarele 
prețuri. Căpșuni, cireșe, ro
șii — 10 000 de lei kg; 8000 
de lei castraveții; merele 
și conopida — 7000 de leii 
răsadurile de ardei, roșii, 
varză — 300 de lei firul;
Z.\,ASW,V.VAW.WZZ/AVAV>VAWAV>\W ‘‘ A • WWWWWXWWbft*.

Se judecă oamenii
Dacă ne luăm după o sin

gură zi la cele petrecute 
la Judecătoria Hunedoara, 
ne putem face o imagine 
a ceea ce se întâmplă in 
lumea hunedorenilor. Nu 
intrăm deocamdată în de
talii, dar vă spunem că în 
10 iunie a.c., la cele două 
săli de ședințe ale judecă

varza se vinde cu 2500 de 
lei, iar fasolea boabe cu 
5500. Aveți grijă la uștu- 
roi, pentru că este 1560 de 
lei căciulia, iar pentru cei 
ce iubesc florile, trei ga
roafe nu costă decât 3500 
de leii

Și-n gară
Gara CFR din Hunedoa

ra te întâmpină astăzi cu 
o lucrare mai serioasă In 
spațiul de la intrare. S-a 

toriei, erau afișate urmă
toarele chestiuni.

• Cauze civile cu doi ju
decători — 31. Domină li
tigiile comerciale, divorțu
rile etc.

• Cauzele cu judecător 
unic au fost în număr de 

scos pavajul, se sapă, se 
lucrează intens. La final 
vom vedea ce va fi.

Până atunci însă, am 
sesizat că vechea clădire 
a rămas în aceeași notă de 
slabă prețuire. Degeaba es
te peronul curat, degeaba 
în interiorul clădirii este 
așijderea, impresia genera
lă este cea pe care o dă 
sala de așteptare cl. a Ii-a. 
Bănci „antice", rupte, de
gradate și incomplete. Pe O 
măsuță la fel de „tânără", 
o vază cu flori de mult 
veștejite.

43. Au fost cele civile, ca
re s-au referit majoritar la 
amenzi și majorarea pen
siilor.

• De remarcat — pe toa
te cele cinci cauze penale 
cu judecător am putut ci
ti: „lovire".

In vizită la castelul din Hunedoara.

Campanie de deratizare
Una din acțiunile aflate 

în desfășurare la Hunedoa
ra vizează deratizarea •- 
rașului. Din cele declarate 
de dl David Solomon, șef 
serviciu gospodărie comu
nală în cadrul Primăriei 
Hunedoara, am reținut că, 
începută la 15 mai a.c., de
ratizarea a fost încheiată 
pe domeniul public. Au 
fost supuse deratizării ur
mătoarele terenuri: zona 
unde sunt amplasate adă
posturi pentru animale 
din Valea Seacă, toate șco
lile și grădinițele a căror 
activitate este coordonată 
de Consiliul local, spitalul 
municipal, cantina de aju
tor social, precum șl toa
te imobilele ce aparțin de 
administrația locală.

Acțiunea de deratizare 
se continuă la nivelul aso
ciațiilor de locatari, pre

cum și al celorlalte insti
tuții ce nu aparțin de ad
ministrația locală. S-a con
venit ca marii operatori e- 
conomici — S.G. „Siderur
gica" S.A., S.6. I.C&H.
S.A., R.A.I.L. — să-și exe
cute singuri deratizarea 
prin contactarea directă a 
unui agent prestator al a- 
cestui serviciu. Interlocu
torul apreciază că deși ar 
exista mijloace de con
strângere pentru determi
narea efectuării deratiză
rii, sunt asociații de loca
tari care din nepăsare sau 
lipsă de bani — deși cos
tul deratizării pe familie 
atinge maximum 5000 de 
lei — nu pot efectua a- 
ceasta acțiune. în acest 
context, an de an, la Hu
nedoara cca. 40 la sută 
din suprafața municipiului 
rămâne nederatizată. Acest 

lucru duce la zădărnicirea 
efortului făcut pentru • 
asanare generală a urbei. 
O apreciere pozitivă vizea
ză întreprinzătorii particu
lari. Prin faptul că marfa 
pe care o depozitează le 
aparține, fiind plătită din 
buzunarul lor, majorita
tea întreprinzătorilor sunt 
„la zi" cu efectuarea dera
tizării. Primăria intențio
nează ca odată cu vacanța 
de vară a elevilor, în șco
lile și grădinițele aronda
te, să se treacă la o ac
țiune de dezinsecție me
nită să distrugă gândacii, 
țânțarii și muștele ce popu
lează clădirile.

Pagină realizată de 
VALENTIN NEAGU, 
ADRIAN SALAGEAN, 
SORIN BLADA
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Vasta și inegalabila ope
ră a lui Mihai Eminescu 
rămâne un talisman al 
spiritualității românești cu 
strălucire universală. Emi
nescu pătrunde adânc în 
sufletul și conștiința gene
rațiilor viitoare, păstrân- 
du-se tot atât timp cât e- 
ternitatca va dăinui pe 
meleagurile românești.

Dragostea față de natu
ra patriei rămâne o com

QDo(tul, mem^iaLui
Nit am cunoștință ca un 

alt poet român — în afara 
producătorilor de duzină 
conformați îndemnului he- 
liăd-rădulescian „Scrieți, 
băieți, numai scrieți !" — 
să aibă prolificitatea lui 
Ștefan Baciu. De altfel, tre
buie să adaug imediat că 
el, poate mai mult decât 
alți literați români din 
exteriorul țării, s-a bucu
rat de câteva onoruri râv
nite de oricine : „Cetățean 
de onoare" al orașului Rio 
de Janeiro; „Consul de Bo
livia" în Honolulu-Hawaii; 
„Profesor emeritus" al U- 
niversității din Honolulu- 
Hawaii; Decorația de onoa
re a Meritului Cultural cu 
grad de Comandor a Mi
nisterului Educației și Cul
turii din Bolivia; Membru 
de onoare al Uniunii Scrii- 
terilor din România. Ște
fan Baciu — nume destul 
de putir. cunoscut chiar ți 
Iubitorilor de poezie — s-a 
născut la Brașov, la 29 oc- 
tombrie 1918 și a murit în 
Honolulu la 6/7 1993. Din 
cei 74 de ani de viață, 57 
și i-a consacrat scrisului, 
debutând la numai 17 ani 
cu volumul de versurj Poe
mele poetului tânăr, pen
tru care i s-a acordat Pre
miul Scriitorilor Tineri al 
Fundațiilor Regale și Pre
miul Societății Scriitorilor 
Români. A fost redactor de 
reviste, atașat de presă în 
diplomație, ziarist, confe
rențiar universitar, profe
sor la Universitatea din 
Seattle-Washington; timp 
de 30 de ani a fost profe
sor de literatură hispano- 
americană la Universitatea 
din Honolulu-Hawaii • și, 

ponentă permanentă și du
rabilă în existența poetu
lui, încă din copilărie i 
„Fiind băiet păduri cutre
ieram/ Și mă culcam ades 
lângă izvor". Elemente
le simbolice ale naturii! 
luna, codrul, marea, teiul 
devin puncte de referință 
în opera poetului romantic 
de la Ipotești.

Glasul naturii a fost bi
ne definit în poeziile sale 
și el străbate ca-ntr-o vas
tă simfonie a iubirii și du
rerii. Susurul izvoarelor, 
glasul frunzelor din codru, 
vuietul mării vor îngâna 
pururea: „Mai am un sin
gur dor/ în liniștea serii/ 
Să mă lăsați să mor/ La 
marginea mării...". Poetul 
trăiește intens sentimente
le naturii, într-o comuniu
ne totală ce iese din spa
țiu și timp. El și-a dorit 
o atmosferă feerică, luna
ră, atât pentru împlinirile 
erotice, cât și pentru tre
cerea în eternitate. Bun 
cunoscător și analist fin al 

în sfârșit, ca o corolă a a- 
cestei prodigioase petivi- 
tăți, Ștefan Baciu a publi
cat cel puțin „100 de volu
me de poezie, eseuri, me
morii, antologii, traduceri, 
și peste 5000 de articole 
și studii" (Argument, p. 5). 
Intr-adevăr, impresionant f 
Menționarea celor de mai 
sus a fost absolut necesa
ră, constituindu-se într-o 
motivație convingătoare

ȘTEFAN BACIU:
ÎNSEMNĂRILE 

UNUI OM FĂRĂ 
CANCELARIE,

Editura Albatros, 
București, 1956

mai ales pentru cititorul 
cât de cât circumspect... 
„însemnările unui om fără 
cancelarie" nu este singu
rul „păcat" în acest gen li
terar al autorului. El a mal 
comis și alte (multe) scrieri 
cu caracter memorialistic: 
Aron Cotruș, omul șl poe
tul (1964); Franctiror cu 
termen rțdus (1968); Sub 
Tâmpa în Honolulu (1973); 
Microportrete (1974); Un 
brașovean în Arhipelagul 
Sandwich-Hawaii (1974)... 
Nu este nici prima din 
serie, de aceea cititorului 
nu-i va fi deloc greu, ci, 
dimpotrivă, să urmeze cu 
imaginația firul unor eve- 
liuiente petrecute mai re
cent sau mal demult In 
viața unor persoanc-perso- 

sufletului omenesc, un ne
întrecut chirurg al senti
mentelor umane, poetul 
surprinde labirintul sufle
tesc în multe din poeziile 
sale. Semnificativă rămâne 
și poezia „Dorința", din 
care izvorăsc sentimente 
de gingășie, puritate șl iu
bire în sânul naturii, atât 
de darnică și ocrotitoare i 
„Vom visa un vis ferice,/ 
îngâna-ne-vor c-un cânt/ 
Singuratice izvoare/ Blân
da batere de vânt...". Che
marea la dragoste, prin 
dorința împlinirii visului 
erotic în mijlocul feerio al 
naturii, este sentimentul de 
care poetul a fost animat 
întreaga lui viață. In mo- 
desta-I existență, dorința 
poetului și aspirațiile sale 
au fost spre o iubire feri
cită, unică și eternă ca și 
natura însăși. Dar visul și 
dorințele sale nu s-au îm
plinit. Suferințele poetului, 
cât și sentimentul renun
țării sunt redate în ver
suri de o măiestrie inega

nalități și povestit cu aar 
de către autor. Adică, sim- 
plu-simpluț : Ștefan Baciu 
cunoaște meseria scrisului, 
este evident! Gartea este 
împărțită în șapte capitole 
— le-aș zice —, toate la 
fel de interesante, fără ex
cepție. Notarea lor aici 
este doar un ârgument-in- 
vitație la o lectură rela
xantă și — de ce nu ? — 
utilă : I. Sub Tâmpa în 
Honolulu; II. Poeți} III. 
Teatru; IV. Presa; V. In 
cafenele, librării și atelie
re} VI. Provincia; VII. 
Brazilia, Costa Rtca, Haiti 
și împrejurimile. în cuprin
sul cărții vom întâlni și 
destule nume mai puțin 
cunoscute, dar și multe 
care . dintr-un motiv sau 
altul ne sunt apropiate : 
Constantin Noica, Tiberiu 
Brediceanu, Lucian Blaga, 
Ion Pillat, Ilarie Voronca, 
Anișoara Odeanu, Bacovia, 
Traian Lalescu — ordine 
absolut întâmplătoare... A- 
cest periplu prin existența 
unor personalități ne face 
curioși, iar curiozitatea ne 
este satisfăcută la modul cel 
mai rezonabil, fiindcă Ște
fan Baciu, din respect 
pentru cititor, își etalează 
harul de scriitor și profe
sionalismul Intr-o construe. 
Sie narativă care face din 
nsemnările unui om fără 

cancelarie una dintre cele 
mai complete și importan
te cărți de memorialistică 
de după ’89. După citirea 
ei simți, într-adevăr, o îm
bogățire sufletească, dar 
și o binevenită întregire 
a propriei culturi gene
rale...

. DUMITRU I1URUBA 

labilă : „Te dud, și-am în
țeles prea bine/ Să nu mă 
țin de pasul tău,/ Pierdu
tă vecinie pentru mine,/ 
Mireasa sufletului meu..." 
(Atât de fragedă...). „Dar 
nu mai cade ca-n trecut/ 
în mări din tot înaltul:/ 
— Ge-ți pasă ție, chip de 
lut./ Dac-oi fi eu sau al
tul (Luceafărul).

Renunțarea poetului la 
iubire este dublată de re
nunțările la anii copilă
riei, a jocului și a hoină
relilor prin codru. în poe
zia „O, rămâi", poetul se 
vede obligat să renunțe Ia 
perioada cea mal fericită 
a omului — copilăria. „As
tăzi chiar de m-aș întoar
ce/ A-nțelege n-o mal 
pot.../ Unde ești copilă
rie,/ Cu pădurea ta cu tot*.

Eminescu a fost, este și 
rămâne solul inegalabil al 
spiritualității românești, e- 
coul românilor în poezia 
lumii și drumul nemuririi 
noastre.

LIVIU LUCACIU

A apărut, la MUnchen, 
primul număr pe acest an 
al revistei „Archenoah" 
(„Arca lui Noe“), revistă 
de cultură multinațională. 
Redactorul șef este cunos
cutul scriitor și politolog 
Radu BărbulescUj persona
litate marcantă în spațiul 
spiritual și de cultură al 
diasporei române de pretu
tindeni, ca și în cel de ar
tă, publicistic și politic din 
mediile germane.

In afară de cărțile tipări
te periodic în limbile ger
mană și română în editura 
sa, Radu Bărbulescu edi

„Archenoah"

Fragil echilibru
ne întâlnim statornici
Cu zâmbetul stelei deasupra nopții 
in calendare zbaterea fățișă a luminii 
înșerpuită pe străzi și prin copaci 
coboară în adâncuri de ființă 
cu sunetul sur a) căderii 
întâmplarea face să fim mereu acolo oriunde 
prin altarele lumii 
cu pumnii strânși

I încheietura luminii se spintecă
i deasupi și dedesubtul nostru

întunericul poate să coboare oricând
j Pe acest piedestal de zboruri mărginite.

1 Rupeți rândurile
întrucât nu există alegere 
drumul fiind pavat cu urale 
ne mișcăm în semicerc 
amețitoare istorie nouă 
Cu răsuflarea tăiată 
coborâm tobogane din cer 
parasolare ciudate 
pentru victorie sau declin 
rupeți rândurile 
și. aduceți istoria 
să o împărțim

arhitectura în cuvânt

fără să alerge nimeni să ne strângă mâna 
ziua s-ar așeza pe noi ca o funingine 
astfel am pleca 
să alcătuim o tânără arhitectură 

în cuvinte
așa să ardă-n albastru grinzile poemelor 
amintirea goală și vie 
va străfulgera în toate direcțiile 
de-a dreptul pe obrazul nostru enorm

CARMEN DEMEA

Și stăm pe țărmuri
Iubito, cu aripa frântă 
cum poți să zbori atât de sus 
de-abia să-nalț, până la tine, sfântă, 
clipa lacrimă dintr-un cer dedus.

Un fâlfâit de brațe, pal și lung, 
un dans se rupe în albastru și în mine 
de nu mai pot nicicum să te ajung 
pe drum de ceață care vine.

E o valpurgie ce se rotește mută 
sub zborul tău din ce în ce mai ’nalt 
încerc mișcarea, dar rămâne slută 
și stăm pe țărmuri cătând la celălalt.

Vis incert

tează două reviste, „Obser
vator", în limba română și 
„Archenoah". to germană.

Suntem informați că „Ra
du Bfirbulescu-Verlag" par
ticipă anul acesta și Io 
„Târgul internațional de 
carte" de la București.

Din sumarul pe acest an 
al revistei „Archenoah" re
ținem numele poetei Gar
men Demea, care publică 
două pagini de poezie to 
limba germană. După de
butul său editorial la MUn
chen cu volumul de versuri 
„Rouă din noi", Carmen 
Demea pătrunde în circui
tul generos al literaturii de 
expresie germană.

Alte nume prezente în 
revistă aparțin literaturii i- 
taliene, franceze, germane, 
cehe, cu poezie, proză, e- 
seuri. (Iv.M.)

Din acele ape de trandafiri și de opal 
al ieșit Cu trupul șiroind de curcubee 
veneai spre mine ca valul după val, 
eu, țărm întunecat, hiperboree.

Agate, calcedonii și ametiste 
sunau pe dulci curburi și linii line, 
în părul despletit, fibule, alge triste 
și nu știam: ea pleacă, vine.
S-a luminat de ziuă Intr-un târziu — 
Sn jurul meu, pereții orbi eu farduri grele, 
plângea un flaut, rădea un flaut In pustiu 
era o ploaie și un frig de stele.

0, înger căzut
lie ce te pierzi, atât de lucidă, 
de ce, conștientă, aluneci in moarte, 
de ce cauți ploaia aceea acidă 
care, pe dinlăuntru, fără milă te arde.

O, înger căzut, iată aripile mele 
ia-le, mai flutură încă, mai bat 
mai poartă abur și brumă de stele — 
nu știi că îmi iei tot ce mi-ai dat.

în somnul lichid în care te duci 
rămas pe țărm, stau cu mâinile goale 
vrejii din vie cad din butuci 
o, vino, întoarce-te, aripile-mi ia-le.

Iv MARTINOVICI
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LUNI, 16 IUNIE

T V R 1
13,00 TVR Timișoara; 14,00 Știri; 14,10 

TVR Cluj-N.; 14,50 TVR lași; 15,35 D.a; 
[16,00 Știri; 16,05 Conviețuiri; 16,35 Em. 
'în lb. maghiară; 18,30 Alo, tu alegi!; 19.05 
in fața dvs!; 20,00 Jurnal; 21,00 T atrul 
National de Televiziune prezintă: „Cume
trele" de Michael Tremblay; 23,00 Jurnal; 

>-83,20 Un cântec, o glumă, un zâmbet...; 
’ 83,25 Timpul Europei; 0,05 Camei Planet 
„Radio Direct". Rock Live.

T V R 2
13,00 Doar o vorbă...; 13,05 Reamker “• 

dansul zeilor (do); 14,05 Nu e școală ca 
a noastră (r); 14,30 Arhive românești (do); 

105,00 Perla Coroanei (r); 15,55 Medicina pt. 
1 toti (r); 16.20 Secretele nisipului (s); 17,15 
i-tfro și Contra; 17,40 Șeieul (s); 18,30 Tra
diții; 19,00 Palete (do); 19,30 Măseaua de 
minte; 20,00 Itinerar turistic; 21,05 Ce-i 
de făcut?; 22,05 TVM Mesager; 22,35 Mis
terele Sankt Peters burgului (s); 23,25 Noc
turna sportivă.

ANTENA 1
6,30 In vizită la Antena 1; 9,00 Alertă 

pe plajă (r); 9,40 Viața m trei (s); 10,45 
Un câine cu imaginație (r); 11,10 Un pei- 

i gaj aproape perfect (f/r); 13,10 Comoara 
l templierilor (s); 14,00 Știri; 14,20 Lumină 
1 călăuzitoare (s); 15,05 Onoare între hoți 
(f.p. Fr. *60); 16,55 Știri; 17,00 Iluzii (s); 

I <7,50 între prieteni; 18,55 Știri; 19,30 Vă- 
| duva (s); 20,30 Observator; 21,15 Din ln- 
i mea afacerilor; 21,30 Omul cu o mie de 
Vfete (s); 22,30 A treia planetă de la Soare 

(s); 23.00 Știri; 23,05 Milionarii de la...; 
0,30 Kassandra (s).

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

l năr și neliniștit (r); 9,45 Sport Ia minut; 
<0,30 Forța dragostei (r); 11,15 Capcana 
timpului (s); 12,00 Confruntările celui de-al 
II-lea Război Mondial (do); 13,00 Proce
sul etapei (r); 15,00 Matlock (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s). 16,45 Forța dragostei 

I (s); 17,30 Zona Crepusculară (s); 18,00 Am 
■ întâlnit și români fericiți; 18,30 Știri; 18,35 
! Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi! 
i (cs); 19,30 Știri; 20,05 Benny și Joon, o 
i dragoste trăsnită (f. SUA 1994); 21,50 Știri; 

22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 Viața ca în 
, filme (s); 23,00 Știri; 23,30 Cruda reali

tate (thriller SUA *94); 1,25 Sport.

MARȚI, 17 IUNIE

T V R 1
6,00 România: ora 6 fix!; 8,35 Un bunic 

t fericit (s); 9,05 Misterele SJP. (r); 10,00 
Știri; 11,05 Trei zile în Grecia (f/r); 12,30 
Mag. WorldNet USIA. 13,30 Tradiții; 14.00 
Știri; 14.10 Muz. pt toți; 15.00 TVR Iași; 
<5,35 D.a; 16,00 Tribuna partidelor par
lamentare; 17,00 Știri; 17,10. Katts și câi
nele (s); 17,35 Pro Patria; 16,30 D.a; 19,05 
Interpret! ai cântecului popular: Lucre
tia Ciobanu; 19,25 Medicina pt. toți-, 19,50 

' La zl in agricultură; 20,00 Jurnal; 21,00 
I Baywatch (sfc 22,00 Flagrant; 23J)O Jur

nal; 23,20 Memoria exilului românesc (do); 
0,00 Scena; 0,30 întâlnirea de la miezul 
nopții

; T V R 2
‘ 7,00 TVM Telematinal; 8,00 Grădinile

Chinei (do); 9,00 „Cumetrele" (teatru/r); 
<0,40 Mag. satelit; 13,05 Baywatch (r); 

[ <4,00 Lupii aerului (r); 15.20 Domino fa 
circ; 16,20 Secretele nisipului (s); 17,15 
Zodia Balanței; 17,40 Șeieul (s); 18,30 Club 
2020 (mag.). 18,55 Opțiuni; 19,35 Meridia- 

I nele dansului; 20,05 Puterea, pasiunea 
(s); 20,30 Forme și culori; 21,05 Cu cărțile 
Pe față; 22,05 TVM Mesager* 22,35 Mis
terele S.P. (s) 23,25 Obsesie (f. It. 1948).

ANTENA 1
6,30 în vizită la Antena 1; 9,50 Viața 

In trei (s); 10,30 Iluzii (r); 11,20 Omul cu 
o mie de fețe (r); 12,10 A treia planetă 
de la Soare (r); 13,10 Comoara templieri
lor (s); 14,00 Știri; 14,20 Lumină călăuzi
toare (s); 15,05 Ultimele 5 minute (s.p.);
16,55 Știri; 17.00 Iluzii (s). 17,50 Dosarele 

1 Antenei 1; 18,55 Știri; 19.30 Văduva (s);
20 10 Observator; 21,15 Din lumea aface
rilor; 21,30 Nash Bridges (s); 22,30 Sparks 
(s); ?a.05 Milionarii de la...; 0,30 Kassandra.

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

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 MAS1I (s); 10,30 Forța dragostei (r);
11.15 Capcana timpului (s): 12,00 Aven
turile Iui Brisco County (s); 12,55 Știri; 
13,00 Profesiunea mea — cultura; 15,00 
Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s);
16,45 Forța dragostei (s); 17,30 Peștera 
monstrului sacru (s, ultimul ep.); 18,15 
Sport la minut; 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 Fam. Bundy Is);
22.30 Viața ca in filme (s); 23,00 Știri; 
1,00 Sport Ia minut; 1,15 Probă de mi
crofon (f. Rom. *80) cu Tora Vasilescu.

MIERCURI, 18 IUNIE

TVR 1
6,00 România: ora 6 fix!; 8,35 Un bunic 

fericit (s); 9,05 Misterele S.P. (>); 10,00 
Știri; 10,05 Videolexicon; 11,05 Varietăți 
muzicale; 11,40 Orizonturi culturale; 12,00 
Știri; 12,05 Șeieul (r); 14,00 Știri; 14,10 
Muz. pentru toți; 14,35 TVR lași; 15,00 
TVR Cluj-N.; 16,0" De la o zi la alta; 
<7,00 Știri; 17,10 Viața școlii; 17,40 Mag. 
internațional. Maroc (U); 19,05 Lupii ae
rului (s); 20.00 Jurnal; 21,00 Zăpezile de 
pe Kilhmanjaro (f. SUA 1952); 23,05 Jur
nal; 23,25 Un cântec, o glumă, un zâmbet...;
23.35 Universul cunoașterii; 0,10 lu Top; 
0,25 Studioul șlagărelor.

T V R 2
7,00 TVM; 8,00 Drepturile omului (do);

8.30 D.a: 9,00 Ora de muz.; 10,00 Lumină 
din lumină (r); 11,00 Lumea —- altfel de
cât o știm (do); 13,05 Savannah (r); 13,55 
Mag. tennico-șt.; 14,35 America sălbatică 
(do); 15,05 D.a; 16,20 Secretele nisipului 
(s); 17,15 Tribuna partidelor parlamenta
re; 17,40 Șeieul (s); 18,30 Em. în lb. ma
ghiară; 20,00 Arte vizuale-, 20,30 Ziua de 
mâine (do); 21,05 Credo; 22,05 TVM Me
sager; 22,35 Misterele S.P. (s); 23,25 în
tâlnire la club; 0,25 Festivalul de circ de 
la Verona (II).

ANTENA 1
6,30 în vizită Ia Antena 1; 9,50 Viața 

în trei (r); 10,30 Iluzii (r); 11,20 Nash 
Bridges (r); 12,10 Sparks (r); ‘13,10 Comoa
ra templierilor (s); 14,o0 Știri; 14,20 Lu
mina călăuzitoare (s); 15,05 Ultimele 5 
minute (s); 16,55 Știri; 17,00 Iluzii (s);

7,50 Totul despre Guvern; 18,30 D.a; 18,55 
Știri; 19,30 Văduva (s); 20,30 Observator;
21.15 Din lumea afacerilor; 21,30 Engle
zoaica (dramă Anglia 1990); 23,10 Știri;
23.15 Milionarii de la...; 0,30 Kassandra.

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!- 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 MASII (s); 10,30 Forța dragostei (r);
11.15 Capcana timpului (s); 12,00 Acca- 
pulco Beat (s); 12,55 Știri; 13,00 Due] at 
Diaolo (f. SUA ’66); 15,00 Matlock (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Forța 
dragostei (s); 17,30 Războ, în viitor (s);
18.15 Sport la minut; 18,30 Știri; 18,35 Ci
ne este șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Fiica maharajahului 
(f.a. SUA 1994, p.lll); 21,50 Știri; 22,00 
Fam. Bundy (s); 22,30 Viata ca în filme 
(s); 23,00 Știri; 23,30 Față-n față cu Ilie 
Șerbănescu; 0,30 Sport la minut.

JOI, 19 IUNIE

TVR l
6,00 România: ora 6 fix!; 8,35 Un bunic 

fericit (s); 9,05 Misterele S.P. (r); 10,00 
Știri; 10,05 Ferițl-vă de măgăruș! (r); 11,05 
TVR Timișoara; 12,05 Șeieul (r); 12,55 D.aj 
13,20 Memoria exilului românesc (r); 14,10 
1001 audiții; 14,35 TVR Iași șl Cluj-N.; 
15,10 Permanențe (I); 16.10 Ecclesiast *97;
16.35 Conviețuiri; 17,00 Știri; 17,10 Ur
mătoarea oprire; Europa; 17',35 Perma
nențe (II); 18,00 Alo, aici Bruxelles! Mag.;
18.30 Bank-note-. 19,05 Lupii aerului (s); 
20,00 Jurnal; 21.05 Film serial; 21,55 Re
flecții rutiere; 22,10 Cu ochii în 4; 23,00 
Jurnal; 23,25 Cultura în lume; 0,15 Răz
boiul Independenței (s).

T V R a
7.00 TVM; 8,00 Do. satelit; 8,30 D.a; 9,00 

Muz. pt. toți; 10,00 întâlnirea de Ia mie
zul nopții (r); 19,50 Planeta noastră, pă
mântul nostru (do); 12,00 Curcubeu; 13,05 
Detectivul din L.A. (r); 14,05 Intercity 
special (do); 15,00 Domino la circ (II); 16,00 
Secretele nisipului (s); 17,00 Ceaiul de Ia 
ora 5; 19,00 Em. în lb. germană; 20,00 
Filmoteca de Aur; 20,30 Studioul șlagă

relor; 21,05 Time Out; 22,05 TVM Mesa
ger; 22,35 Media Club; 23,20 Jazz Alive; 
0,20 Lecție despre fantome (do).

ANTENA 1
6,30 în vizită la Antena 1; 9,50 Viața 

în trei (r); 10,30 Iluzii (r); 11,20 Engle
zoaica (f/r); 13,10 Comoara templierilor 
(s); 13,35 D.a; 14,00 Știri; 14,20 Lumină 
călăuzitoare (s); 15,05 Ultimele 5 minute 
(s); 16,55 Știri; 17,00 Iluzii (s); 17,50 Invi
tați la Antena 1; 18,55 Știri; 19,30 Vădu
va (s); 20,30 Observator; 21,15 Din lumea 
afacerilor; 21,30 Amenințare nucleară (f.a. 
SUA ’95); 23,10 Știri; 23,15 Milionarii de 
la...; 0,30 Kassandra (s).

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

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 MASII (s); 10,30 Forța dragostei (r)}
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Beverly 
Hills (r); 12,55 Știri; 13,00 Bărbați ade- 
vărațl (co. SUA ’37); 14,30 D.a- 15,00 Ma
tlock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 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 Doc
tor 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.

VINERI, 20 IUNIE

T V R 1
6,00 România: ora 6 fix!; 8,40 Meridia

nele dansului (r); 9,10 Cultura în lume 
(r); 10,00 Știri; 10,05 Concert de rock sim
fonic; 10,45 DA; 11,10 Șeieul (r): 12,05 
Media-club (r); 12,50 Microrecitat „Poe- 
sis"; 13,00 TVR Cluj-N.; 14,10 Cafeneaua 
artelor; 15,00 TVR iași; 16,10 Pompierii 
vă informează!; 16,30 America sălbatică 
(do); 17,00 Știri; 17,10 Em. în lb. germa
nă; 18,10 Katts și câinele (s); 18,40 Scena 
politică- 19,15 Tezaur folcloric; 20,00 Jur
nal; 21,00 Grad de vinovăție (f-P. SUA 
’95, ultima p.); 22,30 Ecoturism; 23,00 Jur
nal; 23,20 Oglinzi paralele; 0,00 Sărbăto
rirea lui Enescu în America; 0,45 Holo
grama (f.SF SUA 1996).

T V R 2
7,00 TVM; 8,00 Fereastră spre America 

(do); 9,00 Muz. pt. toți; 10,00 Maigret și 
bărbatul de pe bancă (f.p. Fr./Elveția ’93); 
11,25 Caleidoscop satelit; 13,10 Războiul 
Independenței (r); 13,50 Cu ochii’n 4; 14,00 
D.a; 15,00 Videotonomatul muz.; 15,30 Con
viețuiri; 16,20 Secretele nisipului (s); 17,15 
Bursa invențiilor; 17,45 Șeieul (s); 18,35 
Ajută-te singur; 19,00 Concert simfonic; 
21,05 Ultimul tren; 22,05 TVM Mesager;
22,30 Robingo 2 (cs); 23,20 Din viața rro- 
milor.

ANTENA 1
67)0 în vizită la Antena 1; 9,50 Viața 

în trei (r); 10,30 Iluzii (r); 11,20 Amenințare 
nucleară (f/r); 13,10 Comoara templieri
lor (s>; 13,35 D.a; 14,00 Știri; 14,20 Lumi
nă călăuzitoare (s); 15,05 Cody (s); 16,55 
Știri; 17,00 Iluzii (s); 17,50 Dog City (s);
18,55 Știri; 1930 Văduva (s); 20,30 Ob
servator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Ghidul femeii adultere (dramă Anglia ’96, 
p.I); 23,20 Știri; 2335 Milionarii de la...; 
0,30 Gotic (f.gr. Anglia 1987).

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 MASH (s); 10,30 Forța dragostei (r);
11,15 Fort Boyard (cs); 12,30 Am întâlnit 
și români fericiți (r); 12,55 Știri; 13,00 Ul
timul zbor (dramă SUA 1990); 14,35 D.a; 
15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniș
tit (s); 16,45 Forța dragostei (s); 17,30 Xe- 
na, prințesa războinică (s); 18,15 Rătăciți 
în tranziție; 3,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Dosarele X (s); 21,00 O moarte 
suspectă (f.p. SUA *81); 23,00 Știri; 23,15 
La limita imposibilului (s): 0,00 Sport Ia 
minut; 0,15 Zona Crepusculară (s); 0,45 
Arabesc (f. SUA/Anglia 1966).

SÂMBĂTĂ, 21 IUNIE

T V R 1

7,00 Bună dimineața,., de la Timișoara 
și Bucureștii; 8,30 Pas cu pas; 9,20 Yeti: 
O întâlnire de neuitat (f. SUA ’94, p.I); 
10,05 Șapte note fermecate; 11,05 Mati
neu muzical; 12,00 PIaneta Cinema; 12,50 
National Geographic (do); 13,45 A doua 
alfabetizare; 14,00 Știri; 14,10 Turnul Ba

bei; 16,00 Mapamond; 16,30 Atletism. Su- 
perliga Cupei Europei Pe echipe (d); 19,05 
Teleenciclopedia; 20,00 Jurnal; 20,40 Sa
vannah (s); 21,50 Top „Școala vedetelor"; 
22,40 Săptămâna sportivă; 23,00 Știri; 23,05 
Perla Coroanei (s); 0,00 Detectivul din 
Los Angeles (s); 0,50 Noapte albastră.

T V R 2
7,00 întâlnirea de sâmbătă de la Cluj- 

Napoca; 12,00 TVR Timișoara; 13,35 Tem- 
pus (mag.); 14,05 Documentar-salelit; 14.40 
Dr. Quinn (r); 15,30 O altă putere; 16,20 
Secretele nisipului (s); 17,15 Itinerare spi
rituale; 17,40 Serata muz. TV: 20,30 Con
cert Maria Dolores Pradera; 21,30 7 zile
— 7 arto; 21,35 Autograf pt. prezent; 22,05 
TVM Mesager; 22,30 Frumoasa și Bestia 
(s); 23,20 Ecclesiast ’97 (r); 23,50 Fantastic 
Star TVR Club.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,15 Iluzii (r); 10,00 D.a; 11.IC 

Ghidul femeii adultere (f/r); 13,00 Animal 
Show (s); 14,00 Știri; 14,20 Paradisul ma
nechinelor (f. Fr., p. III); 16,25 Viața în 
trei (s); 17,00 Misiune la Chicago (s); 18,05 
Uragan în „Paradis" (s); 19,00 Știri-, 19,05 
Nici o clipă de plictiseală (s); 19,30 Si
renele (s); 20,30 Observator; 21,00 Caută 
și distruge (f.a. SUA 1994); 22,40 Știri;
22.45 Hollywood Top Ten; 0,15 Aphrodisia.

P R O TV
7,00 D.a; 8,30 Flipper (s); 9,00 Luke cel 

norocos (s, ultimul ep.); 10,00 Arabesc (f/r).
12,55 Știri; 13,00 înapoi în viitor III (f.SF 
SUA 1990); 15,00 Motociciism MP al Fran
ței; 15.20 Motor Sport Mag.; 15/15 Gillette
— lumea sportului; 16,00 Baschet NBA 
Action; 16,30 La limita imposibilului (r);
17.30 Walker, polițist texan (s); 18,15 A- 
devăru] gol-golut (s); 18,45 Te uiți și câș
tigi! (cs); 19,39 Știri; 20,00 Attack Force 
Z (dramă Australia/Taiwan ’81) cu Mei 
Gibson; 21,55 Știri; 22,00 Crimă cu pre
meditare (s); 23,00 Știri; 23,10 Nemurito
rul (s); 0,00 Sport la minut; 0,15 MTV Un
plugged: Jackson Brown; 1,00 Encounnters 
(film erotic).

DUMINICA, 22 IUNIE

TVR i
7,00 Bună dimineața... în stupină!; 8.15 

Lumină din lumină; 9,15 Colț Alb (s);
9.45 Trei pentru o mască; 10,40 Leonard 
Bernstein (s); 11,40 Viața satului; 13,30 
Atlas; 14,10 Video-magazin... Ediție spe
cială; 16,00 Atletism. Superiiga Cupei Eu
ropei (d); 17,15 Star Trek (s); 18,05 7 zile 
în România; 19,15 Robingo (cs); 20,00 Jur
nal; 20,30 Duminică sportivă; 21,05 Omul- 
rachetă (f. SUA ’91); 23,00 Știri; 23,05 Re
porter TV „Vouă" (umor); 2330 Frumoasa 
și Bestia (s); 0,40 Petrece'ți cu noi la Ha
nul melodiilor (em. muz.).

T V R 2
7,00 5x2 de Ia Iași; 13,05 Oameni ca

re au fost...; 13,35 Revista de istorie; 14,05 
Romanța finală (f. Spania ’85, p.II); 15,30 
Cazuri și necazuri în dttigoste (div.); 16.20 
Secretele nisipului (s); 17,15 Atletism. Su
periiga Cupei Europei (d); 18,35 Sensul 
tranziției; 19,25 Un secol de cinema: Steve 
McQueen; 20,25 Hyperion; 21,30 Un dia
log! Nicolae Manolescu — Iosif Sava; 23,30 
TVM Mesager; 0,00 Rendez-vous la „Ma
jestic" (cafenea-show, p.I).

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,10 Misiune la Chicago (r)

8.30 Nici o clipă de plictiseală! (r); 9,(M 
D.a; 9,30 Robin Hood (f. d.a); 10,30 Ur 
câine cu imaginație (s); 11,00 Muzică popu
lară; 11,30 Controverse istorice (do); 12,31 
Spirit de credință; 13,05 Caleidoscop (div)
14,35 Poliția spațială (s); 16,25 Viața îi 
trei (s); 17,00 Alertă pe plajă (s); 19,(8 
Știri; 19,05 Muppets Show' (s); 19,30 San 
dra, prințesa rebelă (s); 20,30 Observator 
21,00 Ghidul femeii adultere (dramă An 
glia ’96, ultima p.); 22,00 Salutul jugge 
rului (f.SF SUA 1993); 23,40 Știri spor 
tive; 23,50 Știri.

P R O TV
7.QQ Dta; 8,15 F>ica /Clinului (s); 8,4 

Super Abracadahrfl; Îu.'îl re îiffiiele Pan 
terci Roz (co. Anglia ’83); 12,05 Opcratiu 
nea Pro NATO; 12,55 Știri; 13,05 New 
Radio (s); 13,30 Detectivi de elită (s); 15,1 
Automobilism MP de FI al Canadei; 16,0 

urnea filmului; 17,30 Terra 2 (s); 18,3 
Beverly Hills (s); 19,30 Știri; 20,00’ Op< 
rațiunea Pro NATO; 20,50 Laguna albastr 
(f. SUA ’80); 22,30 Știri; 22,35 Fotomodel 
(s); 23,35 Știri; 23.50 Procesul etapei; 1,2 
Sport Ia micuț — știri sportive.
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CROSUL 
POLIȚIȘTILOR, 
POMPIERILOR 

ȘI JANDARMILOR
Sub genericul „Ziua 

sportului pentru toți, In 
Ministerul de Interne", 
In ziua de 15 iunie 1997, 
Inspectoratul de Poliție 
al județului Hunedoara 
organizează un cros in 
municipiul Deva.

Crosul se va desfășu-

se 
ra pe traseul str. Aurel J 
Vlaicu, str. Axente Se- | 
ver, Stadion, cu pârtiei- * 
parea cadrelor din uni- | 
tățile M.I. din județ (po- • 
liție, pompieri, jandarmi I 
și rezerviști M.I). !

Startul se va da la ora I 
10, de la intersecția stră- • 
zilor Aurel Vlaicu cu str. > 
Lucian Blaga, sosirea șl I 
festivitatea de premiere J 
vor avea loc pe stadio- | 
nul „Cetate" Deva.

Inspectoratul de Polifie I 
al județului Hunedoara j

V'

1

ANGAJĂM REDACTORII
Ziarul „Cuvântul liber*4 Deva angajează, l 

prin concurs:
• REDACTORI 1

i Condiții de participare la concurs :
— tineri până la vârsta de 30 de anî;
— domiciliul stabil în municipiul Deva;
— de preferință persoane cu studii supe- . 

rioare.
Concursul va avea loc în ziua de 30 iunie 

a.c„ ora 10, la sediul redacției din Deva, B-dul 
1 Decembrie, nr. 35.

Doritorii vor depune, până Ia data de 25 > 
iunie a.c, la secretariatul redacției, cererea 
de participare la concurs, copie după diploma de 
studii, autobiografie.

.1

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

LUCRĂRI PUBLICE, URBANISM 
$1 AMENAJAREA TERITORIULUI 

HUNEDOARA
Anunță susținerea examenului de auto

rizare a personalului de specialitate din labo
ratoarele de încercări în construcții pentru 
data de 27. 06. 1997, ora 10, Ia sediul S.C. 
CONDOR S.A. DEVA, strada A. Iancu, bloc 
H3, pentru zona Valea Mureșului.

■

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 
HUNEDOARA

i cu sediul in Deva, str. Libertății, nr. 2 .
i Vinde prin *

t

următoarele materiale și obiecte de inventar 
din dezafectări J

Uși diferite cu toc, ferestre 2 canate, re
zervoare WC fontă, căzi baie — 1500, cădițe 
duș fontă, elemente calorifer, console lavoar, 
cazane încălzire PAC 20 și PBL 15, injectoa- 
re, tubulatură ventilație, paravane balcon, co
voare mochetă, carpete plușate, prosoape baie, 
pături lână și tufted, perne.

Licitația se va ține la Stațiunea Vața-Băi, 
în datele de 23 și 24 iunie 1997, ora 10.

Informații suplimentare Ia telefoanele: 
204291; 230229.

I
1
!

I

t
SC „ULPIA“ SA DEVA f

Convoacă Adunarea Generală a Acționari- î
lor în data de 28. 06. 1997, ora 14, la sediul so- î 
cietații. ;

Ordinea de zi: i

1. Aprobarea vânzării de active. '
2. Diverse. r

SOCIETATEA COMERCIALĂ |
i SIMCOM FLORA SRL »

1 Vinde en gros haine și încălțăminte, se- f 
cond-hand, import Suedia și S.U.A., Ia pre-ț 
țuri avantajoase. [

Informații la telefoanele : 054 - 232816 ; r
|054- 770082, Hațeg. (75) j

cot id ia n|i ri de p e rid

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA
Piața Unirii, nr. 4, telefon 213435 

Organizează

SC. TMM TradingS.R.L^l
ctr A Qrttînmi Mr Al str. A.Saguna nr.4

vă oferă:
PAGE RE MOTOROLA SI 

SERVICII PAGING !
Gratuitâti si tarife reduse 

pentru 2 ANI 
|^^teiefon:054/211514

în vederea închirierii a două autobuze marca 
DAC 112 UDM, cu nr. de înmatriculare HD- 
01-UHI, respectiv IID-02-UHH, aflate in pro
prietatea municipiului Deva.

Termenul de închiriere este de 1 an.
Suma de pornire a licitației este de 20 mi

lioane lei/an, pentru fiecare autobuz.
închirierea prin licitație a fost aprobată 

de către Consiliul local Deva, cu Hotărârea 
nr. 25/25 martie 1997.

Pot participa la licitație societăți comer
ciale și regii cu capital de stat, societăți cu ca
pital privat sau mixt, care au in obiectul de 
activitate transport călători cu mijloace auto, 
sau care dețin contracte de asociere sau pres
tări servicii cu firme specializate 
meniu.

Transportul de călători cu 
buze se va efectua doar pe raza 
Deva.

Licitația va avea loc la sediul Primăriei 
locale din Deva, Piața Unirii, nr. 4, în data 
de 4 Iulie 1997, ora 9. i

I

în acest do-

aceste auto* 
municipiului

VOPSELE POLIURETANICI

; WVV^MAMMVWAMMMMMMWVVWVWWVVWVWM, 
! ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A VÂNĂTORILOR 5 
; Șl PESCARILOR SPORTIVI HUNEDOARA !;

Anunță membrii pescari sportivi că in!; 
;data de 14 iunie 1997 are loc concursul de pes-!; 
jcuit staționar pe Lacul Cinciș, faza pe filiale; 
pentru Deva, Hunedoara și Orăștie și barajul; 

1 Păclișa pentru filiala Petroșani.
Plecarea la concurs se va face in data de; 

, 14 iunie 1997, ora 7,30, din fața sediului AJVPS ; 
; Hunedoara.
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S.C. JDECEBAL" S.A. DEVA 
(INDUSTRIA CĂRNII) 

cu sediul în Piața Unirii, nr. 8 
Vinde la

~ — ,ilil--------- -------- ;
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metalizate |i lemetaK- 
xate, executarea la coman
dă (după pale iar de culori), 
intr-o gamă diversificată de 
uan)e. 4 .

— materii 
ij kaka

prime importn
la

I

raxBten)ă sporită 
agenți atmosferici 
calitate garantată.

Le

I CELE 
MAI MICI 

PRETURI 
DE PE 

PIAȚĂ 
— promptitudine 

în execuție

i

găsiți la 
MAGAZINUL VALENTIN, 

Deva, zona Casei de Cultură, tel. 216160, 
program zilnic 8-19, sâmbăta 9-13.

(74)

SC SAILER BIER SRL
Caută distribuitor în județul Hunedoara 

pentru distribuirea berii SAILER. Tel. 061 - 
761791; Fax. 061 -761792.

— 2 buc. tractoare U 650, în stare de func-; 
Iționare, care pot fi văzute la Ferma zootehni-'. 
! că din Hațeg, str. Râu Mare. ■;

Licitația se organizează la sediul Fermei!; 
! zootehnice din Hațeg, la data de 26 iunie,! ’ 
rara 11. î

In caz de neadjudecare, licitația se va re-; 
■ lua in fiecare joi a săptămânii, la aceeași oră.;

Informații suplimentare Ia tel. 211760, 1,; 
;2, biroul mecanic șef. ;

■
I
I

I

I

FOTOVISION
MF DEVA

Cu/ori/e concurenteipaJesc 1

5

ii
* U1UC „

>! înghețată:
!• • NAPOCA

• PANDA
• CORNET

Relații la sediul firmei sau telefoane 
•!717439; 232181.

S.C. SCORPION COMPANY SRL 
cu sediul în Hunedoara, str. Constantin 

Bursan, nr. 1 (centrul vechi)
Vinde en gros la prețuri fără concurență

I I

a J

ii
1

(6160)’ 
-------- j!

S.C. VÂNĂTORUL Șl PESCARUL ■[
BUCUREȘTI !;

A N 6 A ff B A Z Â ;'
Gestionar — cu îndeplinirea condițiilor;

a 
a 

.r Informații suplimentare sc pot lua de laț; 
S Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescari-î

I■
I
I

■Legii nr. 22/1969.
! i
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ilor Sportivi Hunedoara — director sau conta-îl; 
țbil șef. <

/ân<jă a/e noas/rE

Orice servicii în Someniuf fotografiei 
t* Sevefopân filme ’ ”*f=* ;

* fotografii pentru amatori si în stubio

• fotografii pașaport, fegitmfcftii • Urgent

* prețuri accesibile

Sfye/ați /aprojesi omști/
Strada A MureșanuBt 2

(FoSt FOTO CENTRAL - lângă Casa de Cultură)

- •«

-1
4.

recep plus®
’•HÂRTIE
• CONSUMABILE pentru orice tip de 
| IMPRIMANTE și COPIATOARE ® 
î DEVA Bd. DECEBAL Bl. P

Tel. 212726 218205
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CUVÂNTUL LIBERS»cp.t i d i a n% î n d e pe n d e n t s»

LA ALBA 1ULIA ÎN MECIUL DE BARAJ

A.S.A Aurul Brad —
F.C. Reghin

1-0 (1-0)
Miercuri, pe stadionul 

„Cetate" din Alba Iulia 
s-a desfășurat meciul de 
baraj pentru promovarea 
in Divizia B, dintre cam
pioanele județelor Hune
doara și Mureș — ASA 
AURUL BRAD — FC 
REGHIN, ce s-a încheiat 
cu victoria la limită a 
brădenilor, cu scorul de 
1—0, prin golul înscris 
de Almășan. Cei aproxi
mativ 6000 de spectatori, 
cei mal mulți din Brad, 
în frunte cu o puternică 
galerie, au vizionat o 
partidă în care miza și-a 
pus amprenta vizibil pe 
jocul ambelor formații, 
ce n-au reușit decât în 
parte să-și demonstreze 
valoarea, forța de joc do
vedite pe deplin în cam
pionatul recent încheiat, 
unde cele două formații 
au avut evoluții foarte 
bune, câștigând primul 
loc la mare diferență, de 
următoarele echipe cla
sate pe locurile secunde.

De la primul fluier al 
arbitrului S. Altmaycr 
(Timișoara) cclc două for
mații au căutat să iniție
ze atacuri spre poarta 
adversă, știut fiind că 
numai victoria la o di
ferență cât mal marc de 
goluri poate aduce pro
movarea în Divizia B. 
Prima acțiune periculoa
să o au fotbaliștii din 
Reghin în minutul 2, 
când Nan respinge balo
nul din careu, dar la Cos- 
tan, Ce șutcază spre poar- 

'ti însă Sandu reține. Pa
tru minute mal târziu 
brădenii se află ei în ca
reul adversarilor, obți
nând două corncre con
secutive pentru ca in min. 
II, Bocșa să centreze lui 
Almășan, care ratează de 
puțin intercepția. In mi
nutele 14 și 16 a fost rân
dul celor din Reghin să 
creeze derută la poarta 
Aurului, când T. Gabor 
a fost aproape de gol și 
apoi portarul Sandu să 
manifeste nesiguranță la 
prinderea balonului. Vi
ne însă min. 19: ALMA-

Rezultate îi

I

de baraj pentru
- - promovarea

in Divizia B
F. C. Reghin — ASA Aurul Brad 0—1; A.S. Crișul 
Aleșd — A.C. Recjș 2—0; Rulmentul Bârlad — Și
retul Șuraia El—2; Minerul Baraolt — Min. Filip, 
dc Pâd. 1—2; Fortus Iași — Bucovina Rădăuți 2—5; 
Min. Urdari — Alprom Slatina 1—3; Romgal Bră
ila — Vict. Galați 3—4; Met. Botoșani — Lamin. 
Roman 2—8; Olimpia Gherla — Min. Sărmășag 
—0; Gonstr. Graiova — Sparta Mediaș 1—0; Forest.

Stâlpeni — Rulmentul Alexandria 0—2; Aurora 
Bacău — Rapid M. Giuc 0—2; Severnav Tr. Sev.
— Flacăra Horezu 2—0; Min. Roșia M. — Hârtia 
Bârgău 1—2; Indagrara Arad — GFR Garanscbeș 
2—3: l'rogr. Soneuta M. — Victoria Garei 0—4.

, cu mingea la picior 
pătrunde pe centru, spre 
poartă, dar la cea 22 de 
metri este oprit prin fault. 
Execută tot el, magistral, 
în vinclu porții lui Far- 
caș și 1—0 pentru Aurul. 
Galeria brădeană. ce și-a 
încurajat necontenit fa
vorita dă aripi echipei, 
și în min. 24, Almășan 
ratează dc puțin o bună 
ocazie de gol, pentru ca 
după un minut T. Gabor 
de la Reghin să-l imite 
pe jucătorul brădean. A- 
urul insistă însă mai mult 
in această parte a jocului 
dar în min. 36 și 40 ra
tează majorarea scorului.

In partea a doua a jo
cului, elevii lui Gh. Pe- 
trisor s-au preocupat mai 
mult să nu primească gol 
și să-i prindă pe adver
sari prin contraatacuri 
rapide. Din acest motiv, 
fotbaliștii din Reghin au 
dominat, dar fie că au 
ratat, fie că apărarea a 
fost la post. Și totuși în 
min 84, Mureșan ar fi 
putut mări avantajul bră
denilor: a executat de la 
aproximativ 32 de metri, 
lateral, o lovitură liberă, 
insă, balonul șutat sen
zațional a trecut foarte 
puțin peste transversala 
porții!

Aurul Brad a abținut 
o victorie muncită, la li
mită, mult aplaudată âe 
brădeni la sfârșitul par
tidei. întrucât foile de 
arbitraj de la câteva me
ciuri au sosit joi cu în
târziere la federație, re
zultatele complete ale 
meciurilor și echipele 
promovate în Divizia B 
le vom publica în ziarul 
de mâine.

AȘA AURUL BRAD a 
aliniat jdrmația: Sandu, 
Gomoi, Botici, Polverea, 
Bocșa (’81 Maxim), Vă
cărit, Almășan, Nan, Lu- 
pea. Ungureanu (’73 Or- 
beanu), Ov< Marin f70 
Mureșan).

A arbitrat S. Altmayer, 
asistat de I. Spătaru și 
I. Mureșan (toți din Ti
mișoara). SABIN CERBU

i meciurile

PVbLICIYATC
VANZARl —
CUMPĂRĂRI

• Vând autoutilitară 
„Mercedes’* 207 D, 
1,5 tone, cu carte de 
identitate șl autoriza- 
ție sanitară. Stare ex„ 
cepțională. Informații 
la tel. 211275.
*—★—*—♦—*—*—*—*—
• Vând urgent sobă te

racotă nouă, maro-tranda- 
fir. Deva, tel. 232463.

(184650)
• Vând apartament 3 

camere (Liliacului), ultra- 
amenajat, două boxe, 120 
milioane. Tel. 221030.

(5786)
• Vând doua mașini VW

Passat, neînmatriculate. 
Vând combină recoltat 
păioase Epple Mobil Aus
tria sau contractez lanuri 
pentru recoltat. Ilia, tel. 
195, după ora 21. (5780)

• Vând talon Opel Ca
det. 1,3 cu 4 uși (1981), Opel 
Caravan 1,2 neînmatricu- 
labil. Informații tel. 169, 
sat Cârnesti, după ora 20.

(5782)
• Vând apartament trei

cantore decomandate, îm
bunătățiri multiple, Zam- 
firescu, tel. 228362. (5786)

• Vând apartament trei
camere, Gojdu, bl. E 14, 
etaj 2, reamenajat, 25 000 
DM negociabil. Tel. 223726. 
după ora 21. (4745)

• .Vând apartament două
camere ultracentral, mobi
lat complet. Tel. 220703, 
Deva. (5787)

• Vând apartament două
camere Deva, Gojdu, bl. 
E2, se. 3, etaj 3, ap. 55, 
tel. 231727. (5793)

■ Vând apartament 4 
camere confort deosebit, 
posibilități garaj. Telefon 
627336. (4748)

• Vând porumb boabe,
800 kg, 1000 lei/kg. Telefon 
621656. (4747)

• Vând urgent aparta
ment trei camera îmbună
tățiri deosebite. Tel. 624108, 
după ora 19. (5741)

• Vând garsonieră mo
destă ultracentral, etaj 1, 
rezonabil. Tel. 617989, sca
ra. (4742)

• Vând apartament două 
camere negociabil, bl. 4, 
so. 4, ap. 20, Deva (Dacia).

• Vând-schimb aparta
ment 4 camere, etaj 4, cu 
două camere, plus diferen
ță. Tel. 221613. (5769)

• Vând casă, curte șl
dependințe pentru trei fa
milii, str. Hărăului. nr. 10, 
Deva. (4729)

• Vând Lada 1200, druj-
bă Solo 650. Informații 
tel. 623292. (8219.

• Vând 2 apartamente a 
2 camere, telefon 625333 
sau 629648.

• Vând motocicletă Ja- 
Wa 250, telefon 226661, în
tre orele 12 și 16

(0186201)
• Vând apartament 2 

camere fără balcon, tele
foane 620915; 231940.

(0186202)
• Vând imediat aparta

ment 3 camere, cartier Da
cia, lângă Liceul auto. 
Telefon 621319. (33524)

• Vând remorcă Padiș 
500, vineri înmatriculată, 
stare foarte bună. Turdaș, 
58, familia Ursa. (5476)

• SQ Rox Ronil Prod
Gom SRL Orăștle vinde 
haine second-hand, en- 
gros, import Germania. Re
lații tel. 054/641095, între 
orele 9—18. (5477)

• Căutăm 5 ha pământ, 
învecinat eu Orăștla șl

căutăm casă, cu teren, în 
Orăștie, sau învecinat. Re 
lății Orăștie, Privazului, 
bloc 6/29. (5472)

• Vând teren, -intravi
lan, Orăștie. Tel. 642123, 
după Ora 20. (5478)

• Vând apartament 4 
camere, garaj, boxă. Deva. 
Telefon 212726, până la ora 
16. (6160)

• Vând cort, 4 persoa
ne, tip. Cerna, nou, căru
cior piață solid. Prețuri 
negociabile. Informații tel 
729719. (5242)

« Vând VW LT 28, ben
zină, înmatriculat, 4 000 
mărci. Tel. 718604. (4174)

• Vând apartament 2
camere Deva, parter, Goj
du. multiple îmbunătățiri, 
preț 45 000 000. Tel. 716568, 
sau 219306. (41751

• Vând apartament 2
camere, parter, bdul Cor
vin, posibilitate privati
zare. Tel. 717040. după ora 
18. (41761

ÎNCHIRIERI
• Caut de închiriat a- 

partament cu 3—4 came
re, parter, cu telefon. In
formații 721613, 728345.

(41731
• Ofer spre închiriere-

spații comerciale si biro
uri. Tel. 614348. (5758)

• Ofer de închiriat a- 
partament două camere, 
ultracentral. I’atria, ultra-

t • . . ti. 2178
(5795)

PIERDERI
• Pierdut certificat cod 

fiscal aparținând SG Ni
cole Prost SRL Simeria. 
Se declară nul. (5783)

OFERTE 
DE SERVICII

Efectuam transput I .mart i 
tu camioane inchiG- 

de 2 -13 toni;
la cefe mai nuci prețuri

Telefon: 054 647529

• Societate particulară 
de construcții angajează 
urgent zugravi. Inf. la tel. 
61679.5, între orele 7—15.

(5774)
• Laboratoarele Favisan

din Lugoj oferă tratamen
te naturale aparținând 
doamnei dr, ing. Virginia 
Faur, prin punctul specia
lizat din Deva, str. Gh. 
Lazăr, nr. 5. Pentru in
formații sunați la telefon 
225G84, Deva; 313273, Lu
goj. (5747)

O Autorizat, serios, neal
coolic, execut tapetări, zu
grăveli, tifel humă, var 
vopsiri, faianță. Tel. 622083. 

(5761)
o Angajăm brutari ca

lificați. Informații Bălța, 
la brutăria familiei Dobra.

(5799)

DIVERSE
• SG Somar Promet SRL 

Deva, cu sediul în Deva, 
bdul Decebal, M/5, anun
ță intenția de autorizare 
din punctul de vedere al 
protecției mediului a ate
lierului de confecții meta
lice și acoperiri galvanice, 
cu sediul în Bălata, ferma 
ri. 8, bl. 5. Eventualele 
eontestații șl sugestii se 
depun la APM Deva, str. 
A. Via ic u, nr. 25, în ter
men dc 20 zilo de la da
ta apariției anunțului.

(6162)
o Societatea Gomerciaiu 

Lavian Câtea Prest Impcx 
SRL Gălan anunță inten
ția de practicare a adao
sului comercial dc la 0 Ia 
100 la sută, începând cu 
data de ii iunie 1997.

(5781)

• SC Gasbni SRL Brad,
gresie, faianță, amenajări 
interioare, experiență Ger
mania, pre-ț excepțional, la 
cheie. tlsranBe 10 ani. Tel. 
054/656138. (4130)

• Liceul industrial Criș-
cio'r solicită deviz ofertă 
în vederea reparațiilor cu
rente. (4131)

• S.G. „Elprodcomscrv" 
SRL, cu sediul în Deva, 
bdul 22 Decembrie, bl. 45, 
parter, anunță intenția de 
autorizare din punctul dc 
vedere al protecției mediu 
Iui a Cafe-bar-ului „Bu
levard", situat la adresa : 
Deva, bdul 1 Decembrie, 
bl. B, parter. Eventualele 
contestații și sugestii se 
depun la APM clin Deva, 
str. A. Vlaicu, nr. 25, în 
termen de 20 zile de la 
data adu-jt;ei anunțului.

(5785)
• S.G. „l’anicomex" SRL 

Deva anunță intenția de 
autorizare din punctul de 
vedere a Protecției Mediu
lui a unui, chioșc aflat în 
mim. Deva, Al. Jiului, P.T- 
10 din Deva. Declamațiile 
se primesc pe adresa: A PAI, 
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 
25, în termen de 15 zile 
de la data publicării.

.(5778)
• Banca Comercială Ro

mână SA, Suc. Jud. IIu- 
nedoara-Deva, cu sediul în 
Deva Piața Operei, nr. 
4, împreună cu filialei» 
din : Hunedoara, Brad, Si
meria, Petroșani, Lupcni, 
și agenția din Orăștie, fi
nanța intenția de autori
zare din punctul de vedere 
al protecției mediului a se
diilor situate la următoa
rele adrese: Sucursala De
va, Piața Operei, nr. 4; 
Filiala Brad, str. Republi
cii, nr. 3; Filiala Simcfia, 
str. Samuil Micu, nr. 18; 
Filiala Hunedoara, str. G. 
Eneseu, hr. 22; Filiala Pe
troșani, bd. 1 Decembrie, 
nr. 67; Filiala Lupeni, A- 
leea Narciselor, nr. 8; A- 
genția Orăștie, str. Eroilor, 
bl. B — parter. Eventua
lele contestații și sugestii 
se depun la APM Deva, 
str. A. Vlaicu, nr. 25, în 
termen de zile de la 
data apariției anunțului.

(d.p.)

LICITAȚII
• S.G. Ayram Ianctt SA. 

cu sediul în Brad, str. In
dependenței nr. 1, județul 
Hunedoara, organizează li
citație publică deschisă, 
cu strigare, conform Legii 
58/1991 IIG 634'1991, HG 
545 șl 331/1992, și HG 758/ 
1991, pentru vânzarea ur
mătoarelor active: Fabri
ca de gheată, strada A. 
Iancu, FN, 294 401000 lei, 
producție, magazin trico
taje 108, stradși Republi
cii, bl. G, 141858 000 lei, 
mărfuri industriale, parțial 
restaurant centra], 115, 
strada Republicii, bl. 8, 
100 033 900 lei, alimentație 
publică.

NOTA: în prețul de 
pornire a licitației este in
clusă și valoarea terenu
rilor. L;1 valoarea dc ad
judecare a activelor se va 
adăuga TVA de 18 la su
tă. Dosarele de prezentare 
a activelor și condițiile de 
înscriere se pot obține Și 
consulta la sediul societa
rii, sau la telefon 054/ 
651826, zilnic între orele
8— 12. Taxa de participa
re de 300 000 lei ș! garan
ția cte 10 la sută din pre
țul de pornire a licitației 
vor fi depuse In contul i 
301002225000902309, la Banc 
Post Brad. Activele pot fi 
vizitate zilnic între orele
9— 13. Pentru selecția ofer- 
tanțllor ss vor depune, la

sediul societății,' minim 5 
zile înainte de data lici
tației, următoarele docu
mente : a) dovada achitării 
taxei de participare și a 
garanției de 10 la sută din 
prețul de pornire; b) copie 
certificată dc pe înmatri
cularea la Oficiul Regis
trului Comerțului pentru 
persoanele juridice Și bo
nitatea acestora pe baza 
de recomandări bancare: 
c) dovada achitării obliga
țiilor fiscale; d) Cazierul 
judiciar pentru persoanele 
fizice; Activul magazin 
tricotaje c-ste grevat de o 
investiție în valoare de 
4 20(1000 lei, care se va 
adăuga la prețul dc adju
decare în cazul în care 
actualul chiriaș nu va pre
lua activul. La prețul de 
adjudecare i activului, fa
brica de gheață, sc ' va a- 
dăuga suma de 18 706 953 
lei reprezentând barăci 
metalice existente pe te
ren. Licitația se va țin<. la’ 
sediul societății în data de 
16 iulie, or.i 10. In caz dc 
ncadjudecare se organ izea- 
ză etapa a doua. în data 
ele 31 iulie 1997, și etapa 
a treia, în data de 6 au
gust 1997. (41321

COMEMORĂRI

• Cu aceeași tristețe in 
suflete, amintim că la 14, 
ittnuj sc împlinesc doi ani 
de la trecerea în neființă 
a celui care a fost

av. KUGEN-IIOIUA 
CÂMPEAN (MICU)

Dumnezeu să-l odihneas
că în pace I Familia.

(!i803.i
• La 19 iunie se împli

nește un an de la trecerea 
în eternitate a celei care 
a fost o deosebită sotix-

ing. EUGENIA Ol.ESCL
Timpul nu va așterne 

uitarea niciodată in sufle- 
tul meu. Comemorarea in 
14 iunie:, ora 11, la Bise
rica Ortodoxă dirt Bejan. 
Boțul. (5784)

• Lacrimi și durcs'e la 
împlinirea a doi ani dc la 
plecarea in' eternitate a 
celui cârc.a fost sol și tită

(5779)
EMIL COHLIS

• Anunți;» i entru o ali- 
pă celor race l-au cunos
cut pc

IOAN POPOV ICI 
(BARONU)

ca m 15 iunie 1997 sc im- 
pllrrcsc 4 ani dc când a 
plecat în lumea veșnică. 
Te plângem mereu, soția 
Lenuța, copiii Nciu ș! Leo
nardo. Dormi în paco I

(5770)
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