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Dacă aprecierea la nivel 

internațional a performan
țelor gimnasticii feminine 
românești se face în primul 
rând prin medalii și 
clasamente, pe plan local 
modalitățile sunt altele. în 
cadrul ședinței Consiliului 
local al municipiului Deva, 
din 23 aprilie a.c., primele 
puncte de pe ordinea de zi 
stabileau conferirea titlului 
de “Cetățean de onoare al 
municipiului Deva” doam
nelor Lavinia Agache Carney 
șl Maria Bitang.

Argumentele care au 
fundamentat acordarea 
acestor înalte distincții sunt, 
pentru Lavinia Agache

Onoare valorilor gimnasticii
Carney, rezultatele de 
excepție obținute în cariera 
de gimnastică, ea cucerind 
60 de trofee și 180 de medalii 
la concursuri naționale și 
internaționale.

Deși s-a născut în Onești 
(la 11 februarie 1968), din 
1980 a locuit la Deva, fiind 
componentă de bază a lotului 
olimpic de gimnastică. Un 
accident nefericit, survenit 
îrraintea debutului la 
Universiada de la Kobe 
(Japonia) din 1985, a pus 
capăt unei prestigioase 

cariere. După 1991 Lavinia 
pleacă în SUA, unde lucrează 
o perioadă de timp ca 
antrenoare de gimnastică, cu 
Nadia Comăneci și Burt 
Conner, ulterior continuându- 
și activitatea în orașul Boca 
Raton - Florida. Actualmente 
este directoarea unui pro
gram de gimnastică din 
Bakersfield - California.

Vizibil emoționată, Lavinia 
Agache Carney ne-a decla
rat: “Pentru mine conferirea 
titlului de cetățean de onoare 
al municipiului Deva 

reprezintă o absolută 
bucurie, o satisfacție pe care 
nu pot s-o exprim”.

Cel de-al doilea titlu de 
“Cetățean de onoare” a fost 
acordat dnei Maria Bitang, 
care își desfășoară activitatea 
ca antrenor la Liceul Sportiv 
din Deva, începând din 1985. 
Șapte ani mai târziu a fot 
cooptată alături de tehnicianul 
de bază, dl Octavian Belu, la 
pregătirea lotului olimpic 
feminin de gimnastică, ce an 
de an a fost încununat cu multe 
medalii la campionatele 

europene și mondiale din Bir
mingham, Stockholm, Dort
mund, Sabae, Puerto Rico, 
Lausanne. Totodată, recu
noscuta tehniciană a 
promovat la lotul olimpic 
numeroase talente, printre 
care Nadia Hațegan, Andreea 
Cacovean, Claudia Rusan ș.a. 
Pentru rezultatele obținute în 
cele mai prestigioase com
petiții internaționale și mai cu 
seamă pentru contribuția la 
ridicarea pe înalte culmi a 
școlii românești de gim
nastică, la cunoașterea și

x 
creșterea prestigiului Româ
niei în lume, dna Mana Bitang 
merită cu prisosință 
această distincție.

La fel de emoționată ca 
și predecesoarea sa, 
mărturisea: “Titlul de 
cetățean de onoare 
reprezintă o recunoaștere a 
eforturilor pe care le-am 
făcut timp de 15 ani aici, în 
Deva, materializate în 
cucerirea multor medalii 
mondiale, olimpice și 
europene; mă bucur foarte 
mult că lumea și-a amintit și 
de mine, mă simt extrem de 
onorată”.

Georgeta BfRLA, 
Viorei NiCULAJ

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA întâlnire de lucru și | 
conferință de presă
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Ieri, președintele Con
siliului județean, dl Gheorghe 
Barbu, a avut o întâlnire de 
lucru cu dl Stephane Berdat - 
delegat pentru cooperare 
europeană al Republicii și 
Cantonului Jura - Elveția.

La întâlnire a participat și 
prof.univ. Jean Jacques 
Wagner, director de studii la 
Institutul Universitar de

X.----- ----------

Tehnologie din Belfort 
(Franța).

S-a făcut cu acest prilej 
o evaluare a stadiului de 
desfășurare a programelor 
comune Jura - județul 
Hunedoara.

întâlnirea a fost urmată 
de o conferință de presă la 
care vom reveni în ziarul de 
marți. (I.C.)

____ #

Vocația sărăciei 
generalizate

Pe când se afla în 
opoziție, actuala 

putere se dădea de ceasul
morții pentru că bugetul

cum se întâmplă în orice țară 
care se respectă, adică 
înainte cu câteva luni de 
începerea efectivă a 
exercițiului bugetar al anului 
vizat. în acest mod se poate 

ști, firește, de ce resurse 
financiare dispui și pe ce le 
cheltuiești, deci pe ce contezi 
în realizarea programului de 
guvernare. N-a fost însă să 
avem parte de o asemenea 
situație nici în anul 1998, în 
ciuda promisiunilor ferme 
făcute de către ex-premierul 
Ciorbea, care s-a tot căznit 
de prin octombrie 1997 să ne 
dea un buget, fie el și al 
sărăciei.

Din păcate, nici guvernul 
noului premier, adică 
guvernul Vasile, nu prea dă 
semne să ne fericească în 
privința bugetului, mai ales 
că dl ministru Dăianu se 
încăpățânează să susțină că 
nu există o altă variantă mai 
bună decât cea elaborată de 
el, deși opțiunile și prioritățile 
stabilite de actualul executiv 
sunt, pe ici pe colo, diferite 

©QLUMA ZILEI©
• - Angelico, ce zici de noua mea rochie?
- E încântătoare! De la o săptămână la

alta pare tot mai frumoasă...

©GLUMA ZILEI©

de cele anterioare. Asta ar 
presupune, evident, niște 
mutații și în domeniul 
alocațiilor bugetare.

Trecând cu seninătate 
peste abureala cu care 
suntem amețiți în privința 
discutării și adoptării 
bugetului acestui an, iată 
că răbdarea a fost împinsă 
la limită și aproape la 
jumătatea lui 1998 ne 
trezim tot cu sărăcia în 
casă, conducându-ne după 
un buget iluzoriu, pe care 
comisiile parlamentare se 
gândesc deja să îl ... 
rectifice. Dacă avem o 
economie grav bolnavă, 
putem avea oare un buget 
sănătos? Evident că nu. în 

astfel de condiții nu se 
înghesuie nici FMI sau BM 
să ne sară cumva în ajutor, 
cum o fac aceste orga
nisme în cazul favoriților lor 
cu ... garanții morale.

Confundând reforma cu 
bugetul de austeritate, nici 
noul executiv nu dă semne 
să fie receptiv la meca
nismele care ar însănătoși 
oarecum economia, ceea 
ce ar putea revigora și 
bugetul. Ca urmare, vocația 
sărăciei generalizate ne 
marchează cu vârf și 
îndesat existența și în 
acest an.

Nicolae TfRCOB 

r Biroul pentru Integrare' 
Europeană, din cadrul Pre
fecturii județului Hunedoara, 
ne-a transmis prin fax invitația 
de a participa luni, 27 aprilie 
a.c., ora 11, în Saia mare a 
Prefecturii județului Hune
doara, la o sesiune de 
informare asupra progra
melor Phare pentru Demo
crație; Phare-Lien - pentru 
grupurile sociale defavo
rizate și Phare Parteneriat.

Acțiunea face parte din 
inițiativele Delegației Co
misiei Europene din Ro
mânia care, la 1 aprilie a.c., 
a început o nouă campanie 
de sprijinire a Societății 
Civile, campanie care in-

CAMPANIA 
DE 

PRIMĂVARĂ 
A SOCIETĂȚII 

CIVILE
elude sesiuni de informare în 
toate județele, susținute de 
consultanții DCE pe aceste 
programe.

Ni s-a transmis, de 
asemenea, rugămintea ca, 
prin intermediul ziarului, să 
adresăm invitația organiza
țiilor neguvernamentale din 
județ să participe la această 
sesiune de informare.

în comunicatul de presă 
se mai arată că la mai puțin 
de o lună de la anunțarea 
proiectelor organizațiilor 
neguvernamentale selecțio
nate pentru finanțare din 
partea Uniunii Europene în 
acest an, Delegația Comisiei 
Europene în România lan
sează o nouă campanie de 
sprijinire a dezvoltării 
societății civile.

Campania include sesiuni 
de informare susținute de 
consultanții Comisiei Euro
pene, unde organizațiile vor afla 
detalii despre programe și 
modalitatea de întocmire a 
cererilor de finanțare.

Sesiunea din 27 aprilie a.c. 
va fi susținută de Dana Diaconu, 
consultant al delegației Co
misiei Europene în România. 

^(V.NEAGU)_______________

f>î)ulțunriri 
pentru 

felicitări
Cu prilejul Sfin

telor Sărbători de 
Paști, numeroși
cititori și colaboratori 
ai ziarului nostru ne- 
au adresat calde și 
sincere urări de bine, 
de sănătate și îm
pliniri pe tărâmul 
activității ce o des- f 
fășoară presa scrisă 
în slujba promovării 
idealurilor de liber
tate și democrație.

Pe această cale ne 
facem plăcuta datorie 
de a le mulțumi 
tuturor celor ce ne-au 
transmis mesaje, 
asigurându-i totodată 
de strădania noastră 
permanentă pentru a- 
i sprijini în eforturile 
lor întreprinse spre o 
viață mai bună și mai 
demnă.

Redacția

& Concert extra
ordinar

Prefectura județului 
Hunedoara, Inspectoratul 
Județean pentru Cultură 
organizează luni, 27 aprilie 
a.c., ora 14.00, la sala 
festivă a Prefecturii din 
Deva, concertul extra
ordinar susținut de corul 
„Renaissance” al Institu
tului de Arte din Chișinău - 
Moldova, dirijat de prof. 
Teodor Zgureanu. în concert
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Cu prilejul Zilei Trupelor de Uscat, la Catedrala
Sf. Nicolae din Deva a avut loc ceremonia depunerii 

de coroane.
Foto: Eduard CHIROIU

„Imnele Sfintei Liturghii” 
după loan Gură de Aur, 
madrigale, aranjamente de 
muzică populară, muzică 
modernă. (M.B.)

Cârmacii de 
serviciu

Farmacia „Tamic” va fi 
de gardă în Deva în perioada 
25-26 aprilie. Este situată în 
B-dul „Decebal”, nr. 30.

în același interval la 
Hunedoara va fi deschisă 

unitatea farmaceutică 
„Arnica” din strada Avram 
lancu. (E.S.)

v Sâmbătă, 
Vega Deva-UTA!

Meci de mare atracție, 
sâmbătă, de la ora 11, la 
Deva, între Vega și UTA! Se 
întâlnesc 2 echipe într-o 
evidentă creștere de 
formă sportivă, ce luptă 
din răsputeri pentru 
rămânerea în Divizia B. 
Deci, un meci de văzut!

Și la Orăștie, tot 
sâmbătă, derby: F.C. Dacia 
- ASA Aurul Brad. (S.C.)
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ZW>), SÂMBĂTĂ
25 aprilie

TVR 1
7.00 Bună dimineața... de la 

Timișoara și București! 9.05 
Tip-Top, Mini-Top! (em. pt. 
copii) 9.50 Surfiștii aerului 
(d.a) 10.15 Viața ca în viață (s, 
ep. 24) 11.00 Tobele bateau în 
Sud (f.a.SUA ’51) 12.30 
Ecranul (mag. cinema) 13.00 
Școala Asiei (do, p. II) 13.40 
Vino să vezi! 14.00 Scena 
politică14.30 Video-magazin 
16.00 Fotbal Divizia A: F.C.M. 
Bacău-Rapid (d) 17.30 Justiție 
militară (s, ep. 8) 18.40 
Povestirile lui Donald Rățoiul 
(d.a) 19.05 Teleenciclopedia 
20.00 Jurnal, meteo 20.35 
Vizitatorul (s, ep. 8) 21.30 Cum 
vă place...Careul cu 5 ași? 
(div.) 22.30 Un american la 
Paris (f. muz. SUA 1951)

TVR 2
8.00 Regina celor 1000 de ani 

(d.a/r) 8.30 Lumea sălbatică a 
animalelor (do) 9.00 Comorile 
lumii (do) 9.30 Pas cu pas (em. 
de știință) 10.35 Documente 
culturale: Corpus Christi (do. p. 
IV) 11.30 TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 
Tinerețea lui Kennedy (s) 15.10 
Trad iții 15.35 Regina celor 1000

DUMINICĂ
26 aprilie

TVR I
7.00 Bună dimineața de la... 

București! 8.30 Lumină din 
lumină 9.05 Colț Alb (d.a) 9.30 
Fetița cu pistrui (s) 10.00 Ala- 
Bala, Portocala! (em. pt. copii) 
10.45 Viața satului 13.00 Serial 
de călătorii. Scufundarea
vasului „Lusitania” 14.05 CE 
de gimnastică masculină - 
finalele pe aparate (d) 15.40 
Dintre sute de catarge... (div.)
17.10 Star Trek Deep Space 
Nine (s, ep. 54) 18.00 Alladin 
(d.a) 18.25 Hollyoaks (s, ep. 70) 
19.40 Duminica sportivă 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, 7 zile în 
România 21,00 Gura 
păcătosului (dramă SUA ’93) 
22.55 D-na King, agent secret 
(s)

Mi TVR 2 *
8.00 Regina celor 1000 de 

ani (da/r) 8.30 Lumea sălbatică 
a animalelor (do): Veverițele 
zburătoare 8.55 Comorile lumii 
'(do): Cascada Iguazu; Orașul 
nterzis din Beijing 9.30 

Ferestre deschise (do) 10.35 
■ Cinematograful vremii noastre 
i(do): Lumiere și compania 
JÎ3.30 Memoria exilului

LUNI
27 aprilie

TVR I
12.05 Ultimele știri (s/r) 

13.00 Avocatul poporului (r)
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Meridianele dansului (r) 15.30 
Memoria exilului românesc (r) 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.35 Katts și 
dâinele (s, ep 9) 18.00 Arhive 
românești 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 202) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială
21.15 Baywatch (s, ep. 145)
22.15 Fețele schimbării 
(talkshow) 23.15 Jurnalul de 
noapte 23.30 Scena 0.00 Ca
nary Wharf (s, ep. 135)0.25 
întâlnirea de la miezul nopții

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Ecranul (r) 13.30 Club 
2020 (r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleza 15.35 Regina celor 
1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s, ep. 
20) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
104) 17.40Tribuna partidelor 

de ani (d.a) 16.00 Veronica și 
chipul iubirii (s) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 102) 17.40 
Dorurile mele... 18.00 Rugby 
Preliminariile Cupei Mondiale: 
România-Olanda (d) 19.30 
Serata muzicală 22.00 Ateneu

ANTENA I
7.00 Știri/Revista presei

7.10 Cei mai buni câștigă (f/r)
8.45 Model Academy (s/r) 9.25 
Controverse istorice (r) 9.50 
Muzică populară 10.20 
Ultimele cinci minute (s, ep. 16) 
12.00 Mileniul III 13.00 
Documentar 13.30 Model 
Academy (s, ep. 95) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Viața de la 
zero (s, ep. 18) 14.50 Poveștile 
prietenilor mei 15.30 Onyx by 
Request 16.30 între prieteni 
(em. pt. tineret) 17.30 Tenis 
Highlights-Cupa Federației (p. 
I) 18.00 Esmeralda (s, ep. 24) 
19.00 Observator/Sinteză știri
19.45 Condamnat pe viată 
(dramă SUA 1986) 21.30 Știri 
21.40 A treia planetă de la 
Soare (s) 22.05 Tenis High- 
lights-Cupa Federației (p. II) 
0.00 Strigăt de copil (dramă 
SUA 1985)

PRO TV
7.00 PRO TV Junior: D.a; 

Povestea magică 9.00 

românesc 14.00 Tinerețea lui 
Kennedy (s, ep. 3) 14.50 
Bijuterii muzicale 15.10 Din 
albumul celor mai frumoase 
melodii populare 15.35 Regina 
celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s, ep.
19) 16.50 Perla Neagră (s)17.40 
Premiile fundației culturale 
,,Ethos”19.00 în plină acțiune 
(s, ep. 26) 19.45 Clepsidra cu 
imagini 20.00 Ultimul tren 
21.00 Fotbalmania

ANTENA I
7.00 Știri 7.05 Model Aca

demy (s/r) 7.35 Viața de la zero 
(s/r) 8.10 Poveștile prietenilor 
mei (r) 8.35 Spirit și credință
9.10 Connan (d.a) 9.40 O echipă 
fantastică (d.a) 10.10 Animal 
Show (s) 10.35 Mighty Max (d.a) 
11.00 Controverse istorice
11.30 Orașele lumii: Istanbul 
(do, ep. 6) 12.10 Onyx - voci de 
legendă 13.10 Tarzan (s, ep.
20) 14.00 Duminica în familie 
(mag.) 18.00 Esmeralda (s, ep. 
25) 19.00 Observator 19.45 Un 
artist îndrăgostit (dramă SUA 
1989) 21.30 Sparks (s, ep. 32) 
22.00 Ghidul femeii adultere 
(dramă Anglia 1993, p. I)

PRO TV
7.00 D.a.8.00 G.I.Joe (d.a)

8.30 Connan, aventurierul (d.a) 

parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-Rupl Hei- 
Rap! (cs) 19.30 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate! (mag. 
medical) 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 40) 22.00 Mărturisiri - două 
fețe ale răului (dramă SUA 
1994) 23.35 Ecoturism (do)

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme

10.10 Sirenele (s, ep. 28) 11.00 
Un artist îndrăgostit (f/r) 12.40 
Controverse istorice 13.10 
Vise și oglinzi (s, ep. 32) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s, 
ep. 35) 15.20 Viață sălbatică 
(do) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 18.00 Esmeralda (s, ep. 
26) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 
înfruntarea roboților (f. SF SUA 
1990) 21.30 Știri 21.40 Omul cu 
o mie de fețe (s) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții
1.30 Observator (r)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața!

9.15 Am întâlnit și români 
fericiți (r) 9.35 Urmărire 
generală (r) 10.00 Talkshow: 
Punctul pe l(r) 11.00 Edward, 

Superboy (s) 9.30 Vrăjitoarele 
(f.fant. Anglia/SUA 1990) 
11.00 PRO Motor 11.30 
Secretele bucătăriei 12.00 
Punctul pe I (talkshow) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 News 
Radio (s) 13.30 Să mor de râs 
(s, ep. 12) 14.00 Generația 
PRO 15.40 Gillette-Cupa 
Mondială 16.10 Hercule (s, ep. 
60) 17.00 Xena, prințesa 
războinică (s, ep. 59) 17.50 
PRO Fashion 18.20 Adevărul 
gol-goluț (s, ep. 5) 18.50 Te 
uiți și câștigil (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Șah Mat 
(thriller SUA/Germania 1992) 
21.50 Știrile PRO TV 22.05 
Millennium (s, ep. 31) 23.00 
Știrile PRO TV 23.30 NYPD 
Blue (s, ep. 30) 0.15 Planuri 
mortale

ACASĂ
7.30 Nimic personal (s/r)

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30
Domnișoara Aurica (f/r) 15.15 
Omul mării (s, ep. 29, 30) 17.00 
Antonella (s, ep. 115) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s, ep. 116) 18.45 
Marielena (s, ep. 97) 19.30 
Noile aventuri ale Omului 
Păianjen (d.a) 20.00 Acolo 
unde se avântă vulturii (f. răzb. 
Anglia 1969) 22.45 Hotel Grand 
II (dramă Anglia 1997, p. I) 

9.00 Lassie (s) 9.30 Super Abra
cadabra 11.00 Se întâmplă în 
Waikiki (s, ep. 15) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO 
TV 13.05 News Radio (s)13.30 
Să mori de râs (s, ep. 13) 15.00 
Auto MP de Formula 1 al San 
Marino (d) 16.45 Lumea filmului
17.15 Al șaptelea cer (s, ep. 21) 
18.00 Beverly Hills (s, ep. 119)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 E- 
dward, omul foarfecă (f. fant 
SUA ’90) 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Cybill (s, ep. 10) 22.30 
Știrile PRO TV - un alt fel de 
jurnal 23.00 Procesul etapei 
(talkshow)

-1* AGASA
9.00 Sport la minut 9.45 

Sport extrem 10.00 Motor 
Sport Mag. 10.30 Baschet 
NBA: Action 11.00 NBA Spe
cial 12.00 Top Gol Europa
12.45 Istoria fotbalului 14.00 
Ghetele de aur (mag.) 15.30 
Casa serialelor 16.00 Top Gol 
Europa 16.30 Italia în 7 zile 
16.55 Fotbal II Calcio (d) 18.55 
Faza zilei 19.30 D.a. 20.00 
Arhiva neagră (s) 20.45 
Incoruptibilii (s) 21.30 Marile 
bătălii ale celui de-al doilea 
război mondial (do) 22.30 Ho
tel Grand II (dramă Anglia 
1997, p. II) 

omul foarfecă (f/r) 13.05 
Știrile PRO TV 13.10 Procesul 
etapei (talkshow/r) 14.45 
Lumea filmului (r) 16.15 Nano 
(s, ep. 20) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15Tânărși neliniștit(s) 
18.00 Vărul din străinătate (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Big Trouble 
(co. SUA 1985) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
77) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Audiența națională (talk
show)

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Lovesick 
(f/r) 15.00 Marile bătălii ale 
celui de-al ll-lea război mondial
(r) 16.00 Fotbal Hat-trick 17.00 
Antonella (s, ep. 117) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s, ep. 118) 18.45 
Marielena (s) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere
(s) 21.00 Verdict: crimă! (s)
21.45 Nimic personal (s) 22.45 
Uriașul (dramă SUA 1955)

PRIMA TV
6.30 Videoclipuri 7.00 

Lumea lui Eric (s) 7.30 
Bailey Kipper (s) 8.00 
Justițiarii (d.a) 9.00
Inspectorul Gadget (d.a) 
10.00 Aventurile lui Rocko 
(d.a) 10.30 Un cuplu
irezistibil (d.a) 11.00 Zona 
M (em. muz.) 11.30 Daria 
(d.a) 12.00 Eurofotbal (em. 
sportivă) 13.00 1999 (s) 
14.00 Lacrimi în ploaie (f. 
Anglia 1988) 18.05 Fotbal 
Chelsea-Liverpool 20.15 
Marioneta (co. SUA 1994) 
22.00 Din istoria Mafiei 
americane (do) 23.00 Știri
23.30 Scenariu-capcană 
(thriller SUA ’82)

PRO TV - DEVA
06.00-06.20 Desene ani

mate și muzică 06.45- 
07.00 Știri locale (r) 21.50- 
22.00 Retrospectiva săp
tămânii

ANTENA VDEVA
08.45-09.00 Știri(r) 09.00- 

09.10 7 zile fără comentarii 
21.30-21.40 Retrospectiva 
săptămânii 22.00-23.00 
Rondul de noapte

PRIMA TV '
6.30 Videoclipuri 7.00 

Elefănțelul (show pt. copii)
7.30 Lumea lui Eric (s) 8.00 
A doua familie (do) 8.30 
Căutătorii de aur (s) 9.00 
Echipa de fotbal (d.a) 10.00 
Aventurile lui Rocko (d.a)
10.30 Un cuplu irezistibil 
(d.a) 12.00 Duminică la prânz 
(mag.) 13.00 1999 (s) 14.00 
Lumea lui Dave (s) 14.30 
Vedetele dragostei (do) 15.00 
Față în față la Hollywood (s) 
16.00 Videofashion (s) 17.00 
Atingerea îngerilor (s/r) 18.00 
Un alt început (s/r) 19.00 Știri
19.45 Timpul despărțirii 
(f.SUA 1997) 21.30 Călătorii 
în lumi paralele (s, ep. 19)
22.30 Nimeni nu e perfect (s) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
07.00-07.30 Desene ani

mate 07.30-08.15 No com
ment (r); Vorbiți aici (r) 08.15- 
09.00 „Ghici cine bate la 
ușă?” (r)

ANTENA bDEVA
10.00-10.10 Retrospectiva 

săptămânii (r) 10.10-10.30 
Muzică populară 14.00 -15.30 
Fotbal j

PRIMA TV X
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Frecvența radio 74,5 (s/ 
r) 12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.00 Știri 13.05 Lexic (cs)
13.30 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.30 Rocky și 
Bullwinkle (d.a) 16.30 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.00 Știri 
17.05 Frecvența radio 74,5 (s) 
18.00 Celebri și bogați (s, ep. 
92) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 91) 20.15 Misterele 
din New Orleans (s, ep. 18)
21.15 O crimă perfectă 
(f.a.SUA 1991) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe

PRO TV - DEVA
06.00-06.15 Divertisment 

sportiv 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Retrospectivă 
știri (r) 18.00-18.05 Știri pe 
scurt 18.05-18.25 Concurs 
“Știi și câștigi” PRO TV Deva 
22.05-22.15 Știri locale

ANTENA VDEVA
17.00-17.45 Sportul hune- 

dorean 17.45-18.00 Știri locale 
19.30-19.45 Știri locale (r) J

Perioada B5 - B7 aprilie
3 BERBEC

Găsiți mai mult timp 
pentru odihnă și veți arăta 
mai bine. Dacă aveți bani vă 
puteți îmbogăți garderoba. 
Nu vă agitați dacă nu intrați 
imediat în posesia banilor, 
căci lucrurile se rezolvă. Vă 
irită neînțelegerea părinților 
față de modul cum vă 
alegeți prietenii.

O TAUR
Sunteți tandru și 

sensibil, așa că ar fi mai 
bine să vă dedicați timpul 
persoanei iubite. Partenerul 
de viață ar putea câștiga o 
sumă de bani, duminică. Vă 
preocupă chestiunile de 
natură intelectuală. Vioi și 
plin de inițiativă la început 
de săptămână. Nu încercați 
să faceți lucrurile mai puțin 
corect, căci ar putea apărea 
încurcături.

O GEMENI
Partenerul de afaceri vă 

face o încurcătură. Fiți pe 
fază pentru a rezolva totul 
cât mai repede. Vă sunt 
avantajoase speculațiile. 
Duminică sunteți tensionat 
și nu reușiți să vă liniștiți iar 
starea sănătății nu este prea 
bună. Ar fi cazul să nu mai 
amânați răspunsul la o 
scrisoare. La serviciu reușiți 
să finalizați o lucrare multă 
vreme amânată.

□ RAC
Ar trebui să profitați de 

farmecul dv. Popularitatea 
în rândul sexului opus a 
atins apogeul, dar nu 
trebuie să vă pierdeți capul. 
Situația dv familială se va 
îmbunătăți duminică, deoa
rece rudele vă susțin într-o 
chestiune importantă. 
Profesional primiți o veste 
care vă redă încrederea. 
Partenerii de afaceri vă 
propun o investiție riscantă.

O LEU
Popularitatea dv vă 

poate aduce multe avantaje. 
Aveți nevoie de sprijinul 
cunoscuților așa că 
acceptați-le invitațiile. 
Duminică evitați activitățile 
riscante. Vi se comunică 
ceva care vă pune pe 
gânduri. Manifestați atenție 
la cheltuirea banilor ca să 
nu aveți probleme cu cei din 
familie din cauza extra
vaganțelor dv.

O FECIOARĂ

Dorințele dv de 
schimbare se vor realiza, 
dar în domeniul senti
mental. Veți petrece o zi 
deosebit de plăcută. 
Drumurile vă vor obosi 
duminică. Dacă aveți de 
pregătit un examen, 
randamentul este maxim. Ar 
trebui să vă revizuiți 
atitudinea față de prieteni. O 
izbucnire neașteptată poate 
provoca animozități cu 
aceștia. Posibile neînțe
legeri și în familie.

O BALANȚĂ
întâlnirea cu părintele de 

sex opus decurge așa cum 
vă doriți. Nu dați atenție 

provocărilor. Mare atenție 
la manevrarea banilor 
duminică. Ați putea pierde 
sau cheltui inutil o sumă 
importantă. Linele discuții 
cu partenerul de viață 
sunt posibile din cauza 
banilor. Lucrurile se vor 
potoli dacă dovediți că ați 
câștigat destul ca să 
reechilibrați bugetul 
familiei.

O SCORPION
Șansele de câștig sunt 

mari. Fiți atent însă la 
speculații, să nu pierdeți 
mai mult decât ați investit, 
în prima parte a zilei de 
duminică nu aveți chef de 
nimic. O lectură ușoară ar 
putea să vă readucă 
cheful de viață. Sunteți 
nemulțumițt de unele 
situații ivite la serviciu. Nu 
vă vărsați focul pe colegi. 
O atitudine mai rezervată 
v-ar putea aduce mai 
multe avantaje.

O SĂGETĂTOR

Fiți atent la o in
digestie provocată de 
apetitul dv în creștere. La 
serviciu finalizați o lucrare 
mai dificilă, ceea ce vă 
aduce admirația tuturor. , 
înclinația pentru spe
culații vă avantajează 
duminică. Iar populari
tatea în creștere vă poate 
ajuta în realizarea nu
meroaselor dv planuri. 
Relații tensionate cu cei 
din jur, o stare psihică nu 
prea fericită luni.

O CAPRICORN
Persoana iubită vă 

face o surpriză plăcută. 
Speculațiile dv se dove
desc un adevărat triumf. 
Duminică trebuie să fiți 
atent dacă doriți să inițiați 
o afacere, căci e posibil să 
fiți la mâna unei persoane 
de sex feminin. Lucrurile 
vă ies mai greu și de 
aceea nu puteți finaliza o 
lucrare de anvergură. 
Faceți mai bine lucruri de 
rutină.

O VĂRSĂTOR

O persoană de sex 
opus vă face să vă 
pierdeți respirația și îi veți 
face o declarație de 
dragoste. Duminică sun
teți predispus la dialog cu 
cei din jur. La un eventual 
examen intuiția vă ajută 
să dați răspunsuri 
excelente. Evitați însă 
activitățile practice. Copiii 
vă solicită să-i însoțiți la 
cumpărături costisitoare. 
O femeie vă urmărește 
toate mișcările.

O PEȘTI
E posibil să primiți un 

cadou. Atenție să nu-l 
stricați înainte de a-l 
folosi. Duminică vă puteți 
bucura de o zi liniștită în 
compania prietenilor sau 
a unei femei. Activitățile 
de rutină vă solicită la 
început de săptămână, 
încercați totul din alt 
unghi, pentru că v-ați cam 
plictisit. Vă echilibrează 
activitățile intelectuale.
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DISPĂRUȚI DE LA 
DOMltlLIU

Cu un design cochet, ce se 
încadrează în exigențele de azi 
ale urbanismului, pe peronul gării 
feroviare din Deva a apărut, de 
curând, un chioșc al RODIPET. 
Amplasarea lui la intrarea pe 
peron (din partea dreaptă) a fost 
primită cu interes de călători și 
trecători, aceștia având 
posibilitatea de a găsi aici 
cotidiane centrale și locale, 
gazete, reviste de cultură și artă, 
cărți de literatură ( și în limbi 
străine), articole de papetărie, 
cosmetice și multă amabilitate 
și solicitudine.

- Ne-am dorit de la înființare 
un asemenea minimagazin, dar 
a trebuit să treacă ani ca să-l 
putem realiza. Și suntem 
bucuroase - recunoaște dna 
Elena Popescu , contabil șef la 
Filiala Hunedoara a S.C. 
RODIPET SA. De fapt, aceasta 
este activitatea de bază a 
Societății Române de Difuzare a 
Presei și Tipăriturilor și dorim să 
venim cât mai eficient în 
întâmpinarea cerințelor hune- 
dorenilor. Județul nostru este un 
mare consumator de presă. Deva, 
Valea Jiului (contrar aș
teptărilor!), Hunedoara sunt 
recunoscute în acest sens. 
Chioșcul nostru de presă din 
Gara Deva va pune la dispoziția 
cumpărătorilor, începând de la 1 
mai, toate tipăriturile cuprinse în 
catalogul de presă român, plus 
presă externă - în limbile 
franceză, italiană, maghiară, 
germană. Va fi presă pentru toată 
lumea - de la cotidiane la reviste 
de cultură și artă. Am difuzat și
---------- -------------

' DORU A
LOVIT 

CĂRUȚA
Cu puțină vreme 

urmă, într-o seară, pe la 
22,30, în comuna Pui, o 
căruță a fost lovită din spate 
de un șofer neatent, după 
cum ne-a informat IPJ 
Hunedoara.

O fi fost Doru Marian 
Buldur, din Petroșani, 
neatent, dar și căruța era 
nesemnalizată.

Rău este că Marcu 
Șotîngă, de 42 de ani, și loan 
Oprean, de 57 de ani, au fot 
accidentați. Primul grav, al 
doilea mai ușor. Ambii se 

^aflau în căruța cu pricina. 

difuzăm - la comisioane destul 
de mici - presa locală și alte 
tipărituri care, pentru noi, ca 
filială, nu este un câștig mate
rial. Dar e un câștig spiritual! 
Dacă o singură revistă literară 
este cumpărată de unul dintre 
oamenii de litere de prestigiu 
de la noi, pentru mine e un mare 
câștig!

Doamna Mariana Opincaru, 
directoarea Filialei Hunedoara 
a SC RODIPET SA, accentuând 
ideile exprimate de contabila 
șefă, sublinia strădaniile 
oamenilor ce slujesc această 
filială ( în care 98 la sută o 
reprezintă femeile, cu o medie 
de vârstă de 30 de ani) pentru a 
răspunde cerințelor cotidiene 
ale solicitanților. Domnia sa ne- 
a informat că Filiala Hunedoara 
a Rodipetare în acest an foarte 
multe contracte cu edituri din 
țară pentru a pune la dispoziția 
cumpărătorilor cărți și tipărituri 
diversificate, iar în ce privește 
minimagazinul de pe peronul 
Gării Deva, acesta își va onora, 
atât prin articole, cât și prin 
amabilitatea vânzătoarelor 
Dorina Maniu și Carina 
Schuster, statutul pentru care a 
fost înființat. Și cum demersurile 
pentru conectarea chioșcului la 
energia electrică au fost făcute 
din timp, odată cu instalarea 
acesteia, minimagazinul 
RODIPETdin gară va funcționa 
non-stop.

Drum bun, spre inimile 
cititorilor!

Lucia LICIU
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Ionel Spiridon 
Andronache

Are 12 ani. A dispărut de 
la domiciliul din Vulcan în 
decembrie 1992. De 
menționat că a mai dispărut 
în repetate rânduri de acasă.

Constantin 
Baciu

Pensionar, 84 de ani. A 
dispărut în luna septembrie 
1989 din Uricani. Suferă de 
cardiopatie ischemică.

V / c h e n t a 
Iacoboni

50 de ani, cu domiciliul 
în satul Ciula Mică, comuna 
Răchitova. A dispărut din 
Răchitova în luna martie 
1985. Este bolnav psihic.

După o iarnă așa cum a 
fost ea, iată că primăvara și- 
a intrat în drepturi depline. 
Toată lumea este tentată să 
iasă la plimbare, să se 
întâlnească, reconfortant, cu 
natura.

Pentru o parte din 
conducători, deprinderile de 
conducere a autovehiculelor 
și-au pierdut ceva din 
eficiență în sezonul rece. Și 
pietonii sunt uneori mai atenți 
la aspectele atractive ale 
naturii, lăsând pe un plan mai 
îndepărtat implicarea lor în 
traficul rutier.

Faptul că iarna s-a 
caracterizat printr-o frec
vență mare a fenomenului 
îngheț-dezgheț, cu influențe 
negative asupra stării 
terasamentelor și a sis
temului rutier al drumurilor. 
Primăvara readuce traficul

RECOMPENSA DE 2 
MILIOANE LEI PENTRU 
O INFORMAȚIE UTILĂ 

iarna nu este indicat ca stupii 
să fie deranjați), a constatat 
cu surprindere dispariția 
stupilor și producerea unei 
pagube ce depășește 20 de 
milioane lei. Investigațiile 
întreprinse până acum 
pentru a-l descoperi pe 
făptaș au rămas fără rezultat, 

în dorința de a elucida 
totuși situația, dl Țigu este 
dispus să ofere o re
compensă de două milioane 
lei celui ce-i va putea furniza o 
informație utilă în acest sens 
la telefonul nr. 260069. 
Desigur că este ușor de se
sizat de către vecini, 
cunoscători sau nu în ale 
apiculturii, dacă într-o anume 
gospodărie apar, ca din senin, 
stupi străini, evident proveniți 
din surse dubioase. Orice 
informație este bine venită, 
putând să ducă la desco
perirea hoțului. Nu uitați și de 
recompensa oferită. (N.T.)

Dl loan Țigu, apicultor din 
Simeria, care se ocupă de 
stupărit de peste 30 de ani, a 
venit la redacție pentru a ne 
face cunoscut un mare necaz 
pricinuit prin furtul a 24 de 
stupi din pavilionul ce-l deține 
în proprietate. în ultimii trei ani 
pavilionul a stat peste iarnă în 
același loc - numit Valea 
Tiuașului, între Rapolt și Foit - 
fără ca cineva să se atingă de 
el. în iarna trecută însă, mânat 
de gânduri necurate, un 
meseriaș, cunoscător în ale 
apiculturii, a dat lovitura, 
furând 24 din cele 36 de familii 
de albine, alegându-le pe cele 
mai viguroase.

După ce a furat stupii, hoțul 
a pus lacătul la loc, să lase 
astfel impresia că nimic nu s- 
ar fi întâmplat. Din păcate, 
când proprietarul pavilionului 
- pe la jumătatea lunii februarie 
a.c. - a vrut să știe cum au

rutier intens și ca urmare 
maniera de conducere 
trebuie adaptată la condițiile 
concrete.

Reapar în trafic bicicliștii, 
motoretiștii și motocicliștii, 
iar localitățile, în special cele 
urbane, se trezesc la viață.

Vremea schimbătoare 
este însă o caracteristică a 
primăverii. Drumurile pot 
deveni umede și lunecoase, 
mâzga sau de ce nu un strat 
subțire de polei își pot face 
apariția în anumite porțiuni.

Vizibilitatea este în curs 
de ameliorare, darea trebuie 
tratată cu maximă atenție. 
Schimbările bruște de 
temperatură favorizează 
aburirea geamurilor, iar în 
anumite zone se poate pro
duce ceață. Starea tehnică 
ireproșabilă a autove
hiculelor este o cerință 

imperios necesară desfă
șurării în siguranță a 
traficului rutier, primăvara. 
Nu trebuie neglijată nici 
starea estetică a mașinilor. 
Ea dă ,,culoare” plăcută în 
peisajul drumurilor publice.

Conducători auto!
Bucurându-ne de 

primăvară în compania 
automobilului, nu trebuie 
să uităm că această 
minunată invenție a 
inteligenței umane poate 
să ne fie un prieten 
credincios de drum, în 
măsura în care respectăm 
ceea ce înseamnă mașină, 
în măsura în care 
respectăm cu strictețe 
regulile de circulație.

Lt. col. Mircea NEGRU, 
IPJ Hunedoara

Sanatoriul Geoagiu, unitate 
medicală specializată în 
tratamentul bolilor de plămâni 
- astm bronșic, bronșite cronice, 
silicoze, tuberculoză etc. - are o 
capacitate de tratament de 330 
de paturi și reunește bolnavi cu 
afecțiuni pulmonare din 13 
județe. Din ultimele cercetări și 
analize ce privesc evoluția 
bolilor pulmonare s-a constatat 
o creștere de la an la an a 
acestora, în special a 
bronșitelor cronice cât și a 
cazurilor de tuberculoză, 
dovadă fiind numărul mare de 
bolnavi internați în prezent în 
spital - 300 de persoane.

Potrivit datelor furnizate de 
către dr. Olimpia Mănescu, 
medic primar pneumoftiziolog, 
un fenomen îngrijorător îl 
reprezintă creșterea cazurilor de 
tuberculoză, un fapt alarmant 
fiind numărul mare de 
asemenea afecțiuni care a 
cuprins vârstele tinere, în spe
cial 25-30 de ani. în acest sens 
Banca Mondială a întocmit un 
program național care vizează 
măsuri concrete în lupta 
antituberculozei. Programul are 
în vedere o cunoaștere exactă 
a celor afectați de tuberculoză, 
precum și modul de raportare 

. a cazurilor în baza unor coduri, x.__________________ ’

Afecțiunile pulmonare sunt in creștere!
măsură ce permite luarea unor 
decizii operative pentru 
tratamentul acestei boli.

îmbucurător este faptul că 
numărul copiilor afectați de 
TBC nu este în creștere, ne-a 
mai precizat interlocutoarea 
noastră, deși tuberculoza este 
o boală infecto-contagioasă, 
ușor transmisibilă în special pe 
cale aerogenă.

Cauzele care determină 
creșterea numărului de bolnavi 
de plămâni - TBC - sunt date în 
primul rând de rezistența 
scăzută a organismului, urmare 
a unei alimentații precare, di
verse condiții socio-economice, 
stres etc., cauze care au 
influențat creșterea feno
menului TBC cu cca. 30-40%, 
sunt de părere specialiștii.

La Sanatoriul din Geoagiu, 
cei care sunt internați sunt tratați 
cu responsabilitate și multă 
grijă, condițiile oferite de spital 
sunt foarte bune, iar medica
mentele necesare trata
mentului sunt asigurate fără nici 
un fel de probleme. Deși 
tratamentul tuberculozei este 
unic la nivel național, acesta

făcându-se gratuit, nu 
întotdeauna există suficientă 
responsabilitate din partea 
bolnavilor care, în anumite 
situații, ignoră asistența de 
specialitate și eforturile depuse 
de către cadrele medicale 
pentru a se însănătoși. 
“Medicamente există, ne mai 
preciza dr. Olimpia Mănescu, 
însă avem probleme cu bolnavii 
cronici, întrucât tratamentul 
pentru afecțiunile de față 
presupune o medicamentație 

De veghe la suferințele bolnavilor. în timpul serviciului de 
gardă dr. OLIMPIA MĂNESCU și asistenta ALINA 

GHEMEȘ prescriu medicamentele în fișele de internare.

per kilogram corp. Din acest 
motiv există și situații când un 
bolnav trebuie să ia o dată 20- 
30 de pastile, fapt ce duce la o 
repulsie a acestuia față de 
tratament. Nu sunt puține 
situațiile când cei care pleacă 
din Sanatoriu abandonează 
tratamentul”.

Cei fără venit, afectați de 
tuberculoză, beneficiază de un 
ajutor social echivalent cu 
salariul mediu pe economie, 
reprezentând o pensie până la 

vindecare. Bolnavii provin din 
toate mediile sociale, însă în 
ultima perioadă bolnavii sociali 
(așa-zișii boschetari) au 
“invadat” Sanatoriul, ocupând 
30-40 de paturi.

Bugetul Sanatoriului este 
bineînțeles sărac, din banii 
primiți plătindu-se și cheltuielile 
(căldură, telefon, lumină etc.), 
iar suma alocată zilnic hranei 
este de 14 mii lei. O problemă 
frecventă la nivelul unității este 
cea a apei (s-au înlocuit 
pompele nu și instalația veche, 
fapt pentru care țevile cedează 
deseori). Cu toate acestea 
bolnavii aflați la tratament la 
Sanatoriul Geoagiu par a fi 
mulțumiți de condițiile care li se 
oferă. Iar la adresa doctoriței am 
auzit numai cuvinte de laudă și 
de adâncă mulțumire.

Dl Gheorghe Dreptate, din 
Valea Jiului, pensionar, a lucrat 
o viață la mina Lupeni. Din vara 
trecută a renunțat la tutun și 
alcool pentru a-și păstra 
sănătatea. Este pentru a doua 
oară internat, fiind bolnav de 
silicoză: “Am 60 de ani și acum 
pun un mare preț pe sănătate. 

Mulțumită doamnei doctor 
am vindecat. Am mai fost 
internat aici și îmi place foarte 
mult mâncarea și curățenia 
care domnește peste tot”.

Dna Ioana Matei, din 
Hunedoara, are 49 de ani, 
și a fost internată cu astm 
bronșic în urmă cu câteva 
săptămâni. Cum, într-un 
spital vremea trece foarte 
greu, dna Matei s-a gândit 
să facă macrame. Este una 
din multele preocupări ale 
bolnavelor. "Am lucrat o 
vreme în Combinatul Si
derurgic Hunedoara. Când 
am început să tușesc am 
luat tot felul de pastile fără 
să merg la doctor. Dar am 
văzut că nu mai pot face față, 
de aceea am venit la 
Sanatoriu".

Din spusele interlo
cutorilor noștri, Sanatoriul 
Geoagiu s-a dovedit a fi un 
mic univers, o lume a 
bolnavilor și a oamenilor 
îmbrăcați în halate albe 
deopotrivă; o lume în care 
principala relație inter- 
umană este respectul 
reciproc.

Cristina CÎNDA,
Cornel POENARy
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f Palmaresul fazei naționale a Concursurilor pe discipline: 

școlare și pe meserii ne-a prilejuit, printre altele, și o comparație 
cu cei de anul trecut. Față de 1997, numărul elevilor participanți 
a fost mai mare (195 față de 184), în timp ce distincții au fost mai 
puține (90 față de 104).

Dincolo de statistici, stând de vorbă cu câțiva dintre olimpici 
și cu dascălii lor, am descoperit pe lângă satisfacția firească și 
nemulțumiri legate în primul rând de modul’ deficitar de 
organizare din unele orașe. Este, se pare, principalul motiv 
pentru care se preconizează modificări fundamentale ta acest 
nivel, începând chiar de anul viitor, în ioc de alte comentarii, 
fedăm opiniile interlocutorilor noștri. Pentru început, iată ce 
ne-a declarat dl Ionel Moș, inspector general al Inspectoratului 
Școlar al județului Hunedoara:

“In ansamblu sunt mulțumit și consider bune rezultatele 
obținute de elevii care au reprezentat Județul nostru. Desigur, 
ca întotdeauna, era ioc și de mai bine... Oricum țin să felicit 
pentru aceste rezultate atât elevii, cât și pe dascălii care i-au 
pregătit, ajutăndu-i să ajungă aici. Sper din tot sufletul ca 
bugetul să ne permită ca împreună cu Direcția Județeană de 
Xineret și Sport să-l recompensăm și noi pe elevi (cei puțin pe 
tei cu pr. i, ii și III) cu deja obișnuita excursie în străinătate 

^efectuată în vacanța de vară". J

f Campionii laureaților J

**Muillt imaiii Ibiiine cai aiiruill

Numărul distincțiilor ce-au 
încununat “prestația" elevilor 
Liceului Teoretic “lancu de 
Hunedoara” la olimpiadele 
naționale este aproape dublu față 
de anul trecut: 9 premii și mențiuni 
obținute de cei 11 participanți, 
precizează dl Dan Ștefan 
Marinescu, directorul liceului. Cu 
toate că acest gen de concurs 
"este foarte stimulativ atât pentru 
ilevi, cât și pentru dascăli", 
condițiile de organizare continuă 
$ă fie, în multe cazuri, defectuoase. 
Dl director invoca în acest sens 
faptul că în timp ce unii au ajuns 
tu autocarul la Vaslui, spre 
fexemplu, elevii hunedoreni au 
circulat cu trenul timp de 12 ore (în 
Ce condiții se poate bănui...); pe de 
altă parte, elevi de la aceeași 
Școală au fost cazați în internate 
șituate la distanțe apreciabile unele 
de altele, în timp ce la cantina de 
,150 de locuri se formau "cozi 
Imense” pentru a lua masa.

Anca Gruiță (ci. a X-a) a 
epetat performanța din cl. a Vili-a, 
abținând pr. al lll-lea la matematică

tirecuiV*
(după ce în clasa a Vll-a câștiga 
o mențiune la Ib. română). Faptul 
că subiectele, în general abor
dabile; au stimulat capacitatea 
creativă de a investiga diferite 
soluții, Anca îl consideră pozitiv, 
pentru că permite o mobilitate a 
gândirii. Cele 10 ore de 
matematică pe zi, cât a ajuns să 
lucreze în perioada afectată 
pregătirilor, și cei 6 ani sub 
îndrumarea dlui prof. Marinescu 
și-au avut, neîndoielnic, rolul lor... 

Din panoplia disciplinelor 
școlare n-a lipsit nici limba 
germană, la care Siegfried 
Mureșan (cl. a X-a) a obținut 
mențiune, după pr. al lll-lea primit 
anul trecut. Mulțumit de condițiile 
pe care le-a oferit Brașovul, el e 
de părere că punerea unui ac
cent mai mare pe probele de 
creativitate a permis un 
subiectivism mai pregnant în 
aprecierea concurenților; poate 
s-ar fi impus, de asemenea, o 
distincție mai clară între limba 
maternă și cea modernă, opina 
tânărul hunedorean.

. Unii dintre premianții fazelor . 
■ naționale ale olimpiadelor școlare I 
| de muzică sau arte plastice de la | 
I Liceul de Artă “Sigismund >

Toduță" Deva mărturiseau că sunt * 
| mulțumiți de felul în care au fost | 
a apreciați. Dar am întâlnit aici și a 
* persoane decepționate. în prima * 
| categorie se situează Ana Maria | 
I Meza, clasa a XI-a muzică, ce a I 
J primit premiul I la studii teoretice. ’ 
I Deși pregătirea și-a început-o din |
I clasele mici nu se aștepta să se I 
* claseze chiar pe primul loc. _
I Mulțumit de felul în care a fost I
| apreciat este și Paul Sîrbu, clasa | 
I a V-a. Premiul II obținut la Tulcea . 
I se alătură altora primite la I 
| concursurile de interpretare de la | 
IDeva ■ 3 locuri I, un loc II și un ■ 

mare premiu. Paul apreciază că ■ 
| această întrecere a fost mai grea | 
■ decât alte concursuri de > 
* interpretare. Chiar dna Monica * 

Soltan, director adjunct al liceului,

z Anca Gruiță și Siegfried Mureșan, doi olimpici 
hunedoreni.

Foto: Eduard CHIROIU

Pentru Colegiul Național 
„Decebal" a devenit o tradiție să- 
și facă o zestre din distincțiile 
obținute de elevii săi la 
concursurile pe discipline șco
lare, inclusiv la faza națională. 
La cea din anul acesta nu s-a 
făcut excepție, din cei 36 de 
elevi participanți, 18 primind 20 
de premii și mențiuni (dintre 
care două premii I și două premii 
speciale). ,,Rezultatele obținute 
nu sunt întâmplătoare, preci
zează dl Florin llieș, directorul 
liceului, ci sunt consecința unei 
munci intense a elevilor și a 
profesorilor. Începând chiar din 
octombrie, noi organizăm 
pregătiri suplimentare (sâmbăta 
și duminica) ale elevilor dispuși 
pentru asemenea performanțe, la 
toate disciplinele de învățământ." 
Ca membru al Comisiei 
naționale de organizare și 
desfășurare a Concursului 
național de chimie, dl llieș 
consideră că ,,în fiecare an 
standardul de pregătire a elevilor 
este mai ridicat, subiectele 
depășind cu mult nivelul 
manualelor sau al examenului de 
admitere în învățământul 
superior. ”

Tot ca o continuare a

comportării meritorii din anii 
precedenți, pentru faza inter
națională a olimpiadelor din 
acest an doi dintre elevii 
colegiului sunt selecționați în 
loturile lărgite de pregătire: Liviu 
Aron (cl. a Xll-a) - la chimie și 
Emanuel Dobrei (cl. a Xll-a) - la 
filosofie.

,,Urcând" câte-un loc pe 
podium în fiecare an, Lucian 
Stănculescu (cl.a IX-a) s-a întors 
de la Piatra Neamț cu pr. I la 
fizică. Subiectele fiind destul de 
grele, comparativ cu anii trecuți, 
pentru Lucian a contat și faptul 
că n-a mai avut atâtea emoții, dar 
și pregătirea individuală (bene
ficiind, ce-i drept, de îndrumarea 
tatălui său, profesor de fizică atât 
la clasă, cât și... acasă). Iar 
pregătirea din anii anteriori, 
conchide Lucian, „te ajută să ai 
încredere în tine”.

Participant pentru a cincea 
oară „și ultima" la faza națională 
a olimpiadei de chimie Liviu 
Aron, a Xll-a E, declara că „deși 
am învățat mai mult ca în ceilalți 
ani, am făcut o greșeală". 
Neatenția de moment i-a adus 
doar premiul II, ceea ce e o 
scădere față de clasele X-XI, 
când s-a situat pe primul loc,

după ce obținuse,premiul III în 
clasa a Vlll-a și II într-a IX-a. 
Evoluția ascendentă a lui Liviu, 
îndrumat de dl Florin llieș, dar 
mai ales faptul că știe mai mult 
decât ceilalți îl fac să se simtă în 
siguranță. Și nu se referă doar la 
locul asigurat prin aceste premii 
la facultatea de chimie ci și la 
celelalte examene pe care le are 
de susținut.

Și Adina Crișan, a X-a F, cu 
mențiune la limba română 
(prof. Viorica Neagoe) nu 
participă pentru prima dată la o 
fază națională. In clasa a Vlll-a a 
primit premiu special, anul trecut 
doar... experiență. Subiectul de 
anul acesta a fost mai puțin 
așteptat iar notarea a fost 
„destul de obiectivă", insistându- 
se mult pe originalitate, pe 
testarea capacității de inter
pretare a unui text la prima 
vedere. După Adina, olimpiadele, 
pe lângă faptul că-i determină pe 
elevi să studieze în plus, au și 
meritul că le favorizează 
cunoașterea unor colegi din alte 
licee, chiar unele recompense 
materiale. Dar mai importante 
sunt mulțumirile sufletești: să fii 
unul din laureații naționali, sau 
să ai un loc sigur la facultate...

■ care a însoțit lotul de olimpici, . 
I consideră că “olimpiada s-a I 
| ridicat la nivelul unui concurs | 
I internațional". Dar in ceea ce i 

privește organizarea, competiția de 1 
| la Tulcea i-a decepționat pe | 
a participanți. Dna directoare este i 
* de părere că la muzică toate * 
| concursurile ar trebui organizate | 
a separat pentru concurența din | 
* București de cei din provincie. Din " 
I cauza orgoliilor celor două licee din I 
I capitală întrecerea se transfera i 
* din planul valorilor in cel al jocurilor ! 
I de culise, concurența din țară fiind I 
| depunctați. S-a mai întâmplat și | 
I ca un elev foarte bun să fie . 
I descalificat pentru că liceul a I
| primit tot felul de comunicări | 
I contradictorii în ceea ce privește ■ 

alcătuirea programului. “O altă ' 
| chestiune urâtă" a fost faptul că | 
a în juriu au fost și profesori ce aveau i 
1 elevi în concurs. Iar condițiile de 1 
| desfășurare a olimpiadei au fost |
■ de-a dreptul proaste.

La arte plastice, Mihaela * 
I Berbec, clasa a XI-a plastică, a I
I primit mențiune la ceramică. După | 

părerea ei nivelul de pregătire a '
I elevilor a fost mai slab ca anul I

Câți participanți,
atâția laureați

| între școlile generale 
hunedorene. “Andrei Saauna" Deva 

detașează prin numărul de premii 
și mențiuni obținute la faza națională. 
“Școala noastră - preciza cu mândrie 
dl director Gelu Minișca - a fost 
reprezentată la faza națională de 5 
elevi și toți s-au întors cu lauri. Iar la 
fazele județene participarea și locurile 
fruntașe au fost și mai numeroase. 
Dacă după olimpiadele școlare 
suntem prima școală generală pe 
județ, sperăm să rămânem pe același 
loc și la sfârșitul anului școlar. De altfel 
5 ani la rând ne-am clasat tot în vârful 
ierarhiei pe județ între școlile 
generale”.

Dintre cei 5 olimpici, 3 fete au 
participat la olimpiada de chimie, 
desfășurată la Baia Mare. Daniela 
Prejban, a Vlll-a E, a ocupat locul II 
și a primit premiul special pentru 
punctaj maxim la proba practică (din 
tot lotul de... chimiști ai județului 
nostru ea a fost singura care a 
totalizat maximul de puncte). 
Colegele ei, Cristina Caucar, a Vlll-a 
E, și Ana Maria Truță, a Vlll-a F, au 
luat tot la chimie mențiuni. Cele 3 fete 
mărturiseau că au avut emoții doar la 

I. proba teoretică (la care au primit un 
\------ ----------

test grilă), întrucât la cea practică 
s-au pregătit foarte intens în 
laborator cu dl prof, luliu Millye.

Sebastian Armeanu, cel mai... 
tânăr laureat al școlii (este în clasa 
a Vll-a A), a obținut premiul II la 
fizică. Deși participă prima dată la o 
fază națională, apreciază că 
subiectele “au fost ușoare", doar că 
rezolvarea lor cerea - din punctul lui 
de vedere - mai mult timp decât cel 
acordat. Și el se pregătește, 
împreună cu dl prof. Dorin Sitaru, 
din anul școlar trecut.

Chiar dacă științele exacte au 
cei mai multi lauri obținuți, există în 
această școală și preocupări pentru 
alte materii, umaniste. George 
Bogleș, din a Vlll-a F, susține că 
"geografia e un hobby al meu". Și 
încă unul foarte serios, de vreme ce 
i-a adus o mențiune la faza națională 
a olimpiadei de specialitate sub 
coordonarea dnei prof. Lucia Raicu. 
Și el apreciază că subiectele n-au 
fost dificile, singura problemă 
constituind-o enunțurile uneori 
ambigue, ceea ce a făcut ca un 
procent foarte redus de elevi să le 
trateze în totalitate și conform 
exigentelor comisiei de examinare.

Elevii eu premii si mențiuni
■ COLEGIUL NAȚIONAL “DECEBAL” DEVA: 
Petrică Daniela - M, lancu Remus - I, Tozlovan 
loan - II, Aron Liviu - II, Lucaciu Sonia - III, 
Carasca Andreea - M, Bârla Bogdan - M, 
Harvat Edgar - M, Aldeș Bogdan - M, Crișan 
Adina - M, Dobrei Emanuel - II, Doda Cristian
- M, Sicoe Tirea Roxana - M, Bilei Miruna - M, 
Stănculescu Lucian - I, Damoc Bogdan - II, 
Egyed Ovidiu - M, Stănculescu Radu - II.
■ LICEUL DE ARTĂ “SIGISMUND TODUȚA” 
DEVA: Meza Ana Maria - I, Sîrbu Paul - II, 
Munteanu Laurențiu - II, Junea Diana - III, 
Alionescu Mihai - M, Radu Mihaela - M, 
Berbec Mirabela - M, Buda Mihaela - M, lacob 
Daniela - M, Preda Anca - M.
■LICEUL TEORETIC “IANCU DE HUNEDOARA” : 
Gruiță Anca - II, Cioroianu Adrian - III, 
Marinescu Daniel - III, Mureșan Siegfried - 
M, Băloiu Corina - M, Nimu Diana - M, Drăgoi 
Eliza - M, Tosa Liana - M, Apostu Anca - M.
■ LICEUL TEORETIC PETROȘANI: Băleț Cristina
- II, Cristian Ovidiu - M, lacob Adrian - M, 
Dubiczki Mădălina - M, Maxim Luiza - M, 
Sebeși Ivona - M.
■ LICEUL INFORMATICĂ PETROȘANI: Marina 
Gheorghe Lucian - I, Stan Adina - M, Floca 
Daniela - M, Vladislav Ramona - M., Boteanu 
Daniel - M.
■ LICEUL TEORETIC “AUREL VLAICU” 
ORĂȘTIE: Muja Marius - II, Todoca Andrei - I, 
Borza Nicoleta - M, Ionică Mircea - III.
■ LICEUL TEORETIC “TRAIAN" DEVA: Plsolu 
Daniela - M.

■ LICEUL TEORETIC “AVRAM IANCU” BRAD: 
Stan Adriana Georgeta - M.
■ LICEUL TEORETIC LUPENI: Petrar Petronela - M. 
■ȘCOALA NORMALĂ DEVA: Feregan Roxana - 
M., Mariș Gabriel - M.
■ GRUP ȘCOLAR “TRANSILVANIA” DEVA: 
Ciocan Claudiu - II, Cătană Vasile - II, Jurca 
Lucian - III, Bădău Victor - M, Stoica Mihai - M.
■ GRUP ȘCOLAR ENERGETIC DEVA: Crai 
Octavian - M, Vasilniuc Alic - M, loaneș 
Lucian - M.
■GRUP ȘCOLAR CONSTRUCȚII MONTAJ DEVA: 
Domokos Balasz - III, Priala loan - M, Toldea 
Mircea - M.
■ GRUP ȘCOLAR METALURGIC HUNEDOARA: 
Fînaru Decebal - M, Buzatu Cosmin - M. 
■GRUP ȘCOLAR AGRICOL GEOAGIU: Gherghel 
Oana - M.
■ ȘCOALA GEN. “ANDREI ȘAGUNA” DEVA: 
Bogles George - M, Prejban Daniela - II, 
Armean Sebastian - II, Caucar Cristina - M, 
Truță Ana Maria - M.
■ ȘCOALA GEN. NR. 5 DEVA: Daradicl Diana - 
III, Chiprianov Vanea - M, Sterea Ioana - M.
■ ȘCOALA GEN. NR. 3 DEVA: Banyal Reka - PS, 
Pal Istvan Bela ■ PS.
■ȘCOALA GEN. NR. 5 HUNEDOARA: Hulea Alin 
loan - III.
■ ȘCOALA GEN. NR. 4 PETROȘANI: lllnca 
Dragoș - M.
■ ȘCOALA GEN. NR. 2 URICANI: Cazacu 
Cristian - II.
■ SEMINARUL TEOLOGIC PRISLOP: Vicol Ana - M.

| trecut. Iar pentru că accentul s-a | 
. pus pe interpretare a fost greu să- . 
I și dea seama de corectitudinea I 
| aprecierii. Ei i s-a părut că a făcut | 
Io lucrare mult mai bună ca anul ■ 

trecut, dar n-a fost apreciată la 1 
| nivelul așteptărilor sale. De altfel, | 
a Diana Junea, a X-a, care a ocupat i 
1 locul III la istoria artei, mărturisea '• 
| că din discuțiile pe care le-a auzit | 
i la Odorheiu Secuiesc era și greu i 
’ ca intr-o zi, într-un atelier, o comisie ' 
| din 16 membri să jurizeze lucrările l 
I a 421 de concurenți, așa că | 

“notarea s-a făcut în fuga calului". .
I Rada Mihaela Radu, a X-a I
| plastică, s-a întors acasă cu o | 
■ mențiune și un premiu special . 
I pentru punctaj maxim la lucrarea > 
| practică de ceramică. Cele 4 teme | 
Ide atelier propuse au fost “destul j 

de abstracte, dar m-am bazat pe 1 
| simboluri”.'La desen nivelul a fost | 
a mai scăzut. Dar la atelier au fost ie 
■ lucrări bune, “nivelul clasei a X-a 1 
| fiind cel mai ridicat per total". Un | 
a motiv în plus să fie mândră de i 
* premiul special dobândit! Tot în * 
| clasa a X-a plastică, Mihai | 
I Alionescu a participat la grafică | 
* și a primit mențiune. Anul trecut a . 
I ocupat primul loc la pictură, grafica I 
| părându-i-se mai dificilă. în | 
I privința notării el crede că s-a . 
■ exagerat, notele fiind ori prea mici I 
| ori prea mari față de realizarea | 
^lucrărilor. j

Pagină realizată de 
Viorica ROMAN și 

Georgeta BÎRLA
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MĂNĂSTIREA
DRAGOMIRNA

Cat sunian de liberif
| sarea câinelui. Soțul îl spune: | 
* - Nu vei izbuti! ■

- Rămâne de văzut. Și cu tine J 
I începutul a fost mai greu... I 

l © Soțul se întoarce acasă I 
| noaptea târziu și-și găsește con- | 
■ soarta In pat cu un bărbat străin, i 
! - Cine-i tipul ăsta? o întreabă el. !
I - Dacă ai impresia că aceas- I
| tă situație te va ajuta să-ți justifici | 
| întârzierea, te înșeli! j
| © - Doctore, după 25 de ani |
Ide căsătorie se mai poate vorbi ■ 

de sex? *
i - De vorbit, se poate. !

Nu ne alegem timpul, locul 
și părinții când ne naștem. Din 
prima clipă a vieții suntem în
conjurați de o lume ce ne im
pune stilul său, modul său de 
gândire, suntem educați într-o 
anumită cultură, cu anumite 
obiceiuri și anumite valori.

Până să devenim stăpâni 
pe soarta și persoana noastră 
deja am fost inoculați cu un 
anumit stil. Societatea cere de 
la noi ceea ce așteaptă ea să 
fim. Trăim într-o lume ce își 
pune amprenta asupra noastră 
până la nivelul celor mai inti
me gânduri și comportamente. 
Dacă dorim să fim cu ade
vărat liberi și să facem doar 
ceea ce credem că ne ex-

primă riscăm să fim luați drept 
rebeli, extremiști sau chiar ne
buni. Mediul, societatea în care 
trăim cer să ne încadrăm în 
standardele lor, în limitele pe 

care ea le consideră a fi nor
male. Astfel rămânem și pe 
mai departe înlănțuiți de limite 
și convenții.

Oare câ’t suntem de liberi?
Cât din ceea ce facem se 

naște din propria noastră do
rință și cât datorită nevoii de 
încadrare în conveniențele me
diului? Ne trezim la ora sta
bilită, avem un program stabilit

de alții, facem ceea ce este 
răsplătit și ne organizăm tim
pul liber funcție de programele 
TV și radio în fața cărora ne 
petrecem tot mai mult timp.

Alții ne spun cât e bine să 
dormim, ce e bine să mân* 
căm, cu ce trebuie să ne spă
lăm hainele, câtă mișcare să 
facem, unde și când să facem 
anumite lucruri, ce să cum
părăm și cum să ne creștem 
copiii. Facem tot mai mult 
ceea ce ni se cere și pentru 
care primim întăriri pozitive.

Oare cât rămâne din liber
tatea noastră după toate a- 
cestea?

ina DELEANU

I © - Doctore, soția mea m-1 
| a trimis la dumneavoastră pentru | 
■ că am vorbit în timpul somnului. ■ 
* Ce mă sfătuiți să fac? 1
i - Să fiți mai atent la ce vor- I
| biți! |
I Culese și prelucrate de i
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Maeștrii ecranului Reflecția sĂptĂmÂnii
- "Aproape întotdeauna vom descoperi că cei mai mari și 

înțelepți reprezentanți ai omenirii au fost cei care au ținut cel 
mai bine calea de mijloc între excesele de virtute și viciu.

Regizor, producător și 
scenarist, s-a născut la 1 fe
bruarie 1895 în Portland - An
glia. A fost unul din "pilonii" de 
bază ai Hollywood-ului, unde, 
timp de 60 de ani, a turnat 
peste 130 de filme, colabo
rând cu mari actori și sce
nariști de marcă.

A lansat actori, care au 
devenit staruri de primă mă
rime, cum au fost JOHN 
WAYNE (devenit favoritul 
lui), HENRY FONDA și 
MAUREEN O'HARA. Din 1924 
este un clasic al western-ului, 
cu "The Iron Horse" (Calul de 
fier), ecranizare a prozei lui 
Zane Grey, reușind - ulterior - 
să scoată în relief "poetica" 
genului, în special cele cu John 
Wayne și James Stuart.

între 1913 -1916 lucrează 
ca asistent, debutând cu 
"Cheyenne's Pal" (Prietenul lui 
C.) - 1917. în primii cinci ani 
de activitate, toarnă deja 39 
de filme pentru "Universal”, 
după care trece la "20th Cen
tury - Fox", atunci când cine
matograful devenise o ade

pts- ■■■ —

vărată industrie.
Obține patru premii 

"Oscar" pentru "The Informer" 
(Denunțătorul) - 1935, "The 
Grapes of Wrath" (Fructele 
mâniei) - 1940, "How Green 
Was My Valley" (Casa din 
vale) -1941, și "The Quit Man" 
(Omul liniștit) - 1952. Din lun
ga sa filmografie reținem isto
ricul "Mary of Scotland" (Maria 
Stuart) - 1936, cu Katherine 
Hepburn, western-urile "Fort 
Apache" - 1948, "Searchers" 
(Căutătorii) - 1956, "The 
Horse Soldiers" (Cavaleriștii) - 
1959, toate cu John WAYNE. 
Ultimul film, "Seven Women" 
(Șapte femei) - 1966. A pro
dus 4 documentare de lung 
metraj: "The Battle of Midway" 
(Bătălia de la M.) -1942, "Tor
pedo Squadron" (Escadrila de 
torpiloare) -1942, "December 
Seventh" (Șapte decembrie) - 
1943 și "This is the Korea" 
(Aceasta este Coreea) -1951.

S-a stins din viață la 31 
august 1973 în Palm Springs 
- Statul California.

Adrian CRUPENSCHi

Este un merit destul de mare pentru un om să nu fi fost mai rău decât 
semenii săi. Ca și aurul, pentru a putea sluji la ceva, o virtute trebuie 
să fie aliată cu un metal mai banal, dar mai rezistent..."

Samuel Butler

Desper iwfate

Dincolo de satul Mitocul Dra- 
gomirnei, lângă păduri legen
dare, cu peisaje a căror frumusețe 
este scoasă la iveală de lumina 
blândă a soarelui, se înalță de 
peste trei veacuri ca mărturie a 
zbuciumatului trecut moldove
nesc mănăstirea Dragomirna. 
Aid am ajuns dimineața devre
me, într-una din ultimele zile de 
vacanță când trebuia să ne în
toarcem la lași, fn centrul Suce
vei, din neatenție, ne-am îndrep
tat spre nord. Primul indicator ce 
ni s-a arătat a fost cel spre mă
năstirea Dragomirna. Și atunci 
am știut că Dumnezeu nu ne iasă 
să plecăm fără să vedem și acest 
minunat monument.

Anii începutului sec. ai 
XVII-lea au fost cei în care furtu
noasa epopee a Iul Mihai 
Viteazul a adus Moldova sub 
același sceptru, alături de cele
lalte două țări românești, fn 
aceste vremuri cu adânc! prefa
ceri în istoria statului feudal, 
mitropolitul Anastasie Crimea a 
dispus construirea mănăstirii.

In centrul unei curți străjuite 
de ziduri înalte șl de chilii pe 
părțile nordică și estică se află 
biserica ce impresionează prin 
măreția ei, crescută parcă spre 
înălțimi în căutare de mai multă 
lumină. Acest stil este nou în 
arhitectura religioasă moldove
nească. Dar aid înălțimea este 
excesivă în raport cu lățimea, 
creând proporții neobișnuite.

Fațadele bisericii sunt de pia
tră brută, însă pilaștrii, cu rol 
decorativ, sunt alcătuiri din blo
curi de piatră cioplită și fățuită, 
cu arcade în acoladă încadrate 
de rame dreptunghiulare. Sculp

tura turlei conține un vast reper
toriu de motive ornamentale, fiind 
o adevărată dantelărie de figuri 
geometrice, vegetale, stele for
mate din două romburi, pătrate 
asociate.

fn Interiorul edificiului, ele
mentul ce atrage atenția este 
rețeaua de nervuri ce îmbracă 
întreaga zidărie. O unitate aparte 
o constituie pridvorul șl camera 
mormintelor, naosul și altarul. 
Orice intersecție de ziduri este 
subliniată de motivul funiei îm
pletite, ale cărei răsuciri repetate 
creează Impresia de vibrație. 
Pictura are o nouă orientare. 
Figurile sfinților și numeroasele 
scene repartizate în registre su
prapuse, de dimensiuni mici, 
amintesc de dimensiunile icoa
nelor. Personajele parcă se miș
că în atitudini variate, pe fun
daturi bogate în arhitectură.

Pentru a Ilustra viața artistică 
a mănăstirii, în micul muzeu am 
descoperit numeroase odoare 
de preț: argintărie de cult, ma
nuscrise, broderii șl icoane. Aș 
menționa pentru bogăția cro
matică, inventivitate, fantezie și 
vechime: Tetraevanghetiareie 
slavone din 1609, Liturghierui 
din 1610, Tetraevangheliarul cu 
portretele mitropolitului Anas
tasie Crimea din 1614, Litur
ghierui și Psaltirea.

Acum, ia plecare, dacă ar fl 
să fac o clasificare după Impre
siile produse, Dragomirna este 
cea mai impunătoare dintre 
toate mănăstirile pe care le-am 
putut admira. Ținta noastră 
următoare era lașlul, cu a sa 
minunată biserică: Trei Ierarhi.

ina JURCONE

- "Astfel este legea vieții, încât cine refuză desfătările curate ale unei 
activități cinstite nu poate simți decât desfătările teribile ale viciului. 
Păcatul își poartă în sine iadul și natura spune din când în când durerii 
și mizeriei: mergeți și învingeți-i pe acești rebelii".

Ch. Baudelaire
- "Un personaj alcătuit numai din lumini, fără umbre, nu are 

plasticitate, nu e viu. în viață e ca și în desen".
Lucian Blaga 

Selecție de Uie LEAHU
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- după George Coșbuc - 

"E lung pământul, ba e lat”..., 
Dar alt Guvern, mai democrat, 
în lumea asta sigur nu-i, 
Și-un Prim-ministru bun să-l pui 
Icoană spânzurată-n cui 
De închinat.

Deși a fost hulit cam des, 
E, totuși, lucru de-nțeles 
Că, dintr-al PeNeȚeCeDe șirag - 
Vreo cincisprezece mii în prag - 
E limpede că el, cu drag, 
A fost ales.

...Și a venit, cu jurământ, 
Spre țară slobozind cuvânt 
Pe sub mustața-i de boem, 
Că oricât ne mai strofocăm 
De sărăcie nu scăpăm 
Nici în mormânt.

Dumitru HURUBĂ

ORIZONTAL: 1) Dinți de cristal dintr-o 
gură de piatră; 2) Monedă forte la banca 
ipocriziei - Alunecat ușor pe scara demnității; 
3) Eroare consemnată fără nici un dubiu - 
Legătură solidă cu Terra pe calea undelor - 
Start romanțios al suferințelor în dragoste; 4) 
Suprapreț pretins la un bilet... în plus - Buchet 
natural prevestitor al unui alt buchet; 5) Coase 
inedite pentru miriștea bărbăției - Apelativ 
înaripat pentru un cântec din frunză; 6) Paran
teză de anvergură în planul eternității - Cuvânt 
de trecere pe culoarul unei noi idei; 7) Cu 
brațele deschise spre zarea de necuprins - 
Grăunte de nisip pe plaja eternității; 8) Cheia 
enigmei aflată la câștigător - Grădina hibernală 
a florilor de gheață -Gestul simulat al pedepsei 
infantile; 9) Pasul cadențat pe aleea muzelor 
- Vrabie soprană cu locuință lacustră; 10) 
Ipostază sentimentală de atitudine dulceagă.
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VERTICAL: 1) Deposedare neregulamentară pasibilă de ii/Mr//v2/wt/w/i 
penalizare; 2) Mesaje codificate transmise posterității - Exemplu 
concludent de severă fermitate; 3) Factor de ordine pe scara 
valorilor - Specie de țâr remarcat în zona... coastelor - Ison pastoral 
la cântecul tălăngii; 4) Bucățică ruptă din pâinea comparației - Semn 
de recunoaștere la o identificare; 5) Lutul ridicat la rangul de statuă 
- Rege de-o zi cu coroană de împrumut; 6) Hiperanelid mecanizat, 
valorificând grăbit vocații propulsoare - Ecou de circumstanță la 
chemarea depărtărilor; 7) Zâna eternă a iubirii de-o viață (var.) - 
Greutate inerentă pe drumuri de costișă; 8) Compus hjdroteluric 
indezirabil la contact - Cârd de rechini în oceanul fărădelegii - 
Termen concis de trimitere a corespondenței; 9) Sângele negru 
ascuns în adâncuri - Translator expresiv al ignoranței mute; 10) 
Expresii definitorii ale unor noțiuni de prim rang.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului "DE PAȘTI" apărut în ziarul nostru de 

sâmbăta trecută:
1) MARIAN-ION; 2) ALECSANDRI; 3) SG-NITU-AC; 4) SALI- 

UDARE; 5) AZI-ORAC-E; 6) RIPIDA-IHA; 7) l-OCA-BRU; 8) EVU- 
SZABO; 9) OVA-RAI-IU; 10) MANIU-BECA.

1.Tg4 !!, Rh7;2. Dh1 mat;
1. ... N-; 2. Ne5 matII I 
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PIERDERI

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren casă vacanță, 
3000 mp, în localitatea Groș. 
Relații la tel. 711672 (3536)

• Vând sau schimb casă, cu 
două apartamente, central, 
Sîntandrei, nr. 120, gaz, grădină și 
curte. (3704)

• Vând casă Simeria, str. Teilor, 
nr. 63. Informații latei. 066/128260, 
după ora 20. (1258)

• Cumpăr apartament 2-3 ca
mere, tel. 216784. Exclus parter, 
etaj 4. (37061

• Vând casă, Grădiștea de 
Munte, lângă șosea. Informații tel. 
770422, orele 8-17. (3570) '

• Vând apartament (ne)mobilat, 
2 camere, ultracentral, multiple 
îmbunătățiri. SRL fără activitate, 
producție, scutit de impozit pe 
1998. Piese schimb pentru VW 
1200, 1300, talon. Tel. 213238 
(4994)

• Vând casă cărămidă, grajd și 
grădină. Tel. 762153 (4989)

• Vând Dacii, zero km, .orice 
tip, livrare imediată, Pitești, tel. 
092/219064 (3569)

SERVICII

• Montăm interfoane de scară, 
vile, birouri, mărci renumite. Tel. 
624055 (3593)

• Angajăm urgent agent co
mercial. Tel. 233593, orele 9-16 
(4974)

• Angajez șofer, cat. D, salariu 
1.800.000, Deva, Grigorescu, nr. 
21. Tel. 211618 (3095)

• Societatea de asigurări Ion 
Țiriac, agenția Hunedoara, str. 
G.Enescu 5/1, tel. 054/715277, 
angajează inspectori și agenți de 
asigurări.Condiții: studii supe
rioare, permis de conducere. 
Informații zilnic 9-17 (3538)

■ MONDO angajează: șef 
magazin în următoarele condiții:
1. Domiciliul stabil în Hunedoara.
2. Vârsta maximă 35 ani. 3. Studii 
superioare. 4. Experiența în 
vânzări și gestiune reprezintă un 
avantaj. Persoanele interesate 
vor trimite C.V. la fax: 064/ 
195970, până la data de 
5.05.1998. (3542)

DIVERSE

• în noaptea de 15 noiembrie 
1996 s-a furat minimotoretâ OK 
Real 25, marca In Italia, roșu, seria 
10335, cu aripile din tablă de inox. 
Cine poate da relații este rugat să 
sune la tel. 225204. Recompensă 
substanțială. (3638)

• Pierdut certificat nr. 1517/IT 
eliberat de Ministerul Economiei și 
Finanțelor D.G.F.P.J. Hunedoara- 
Deva.îl declar nul. (3551)

• Soțul Petru, copiii loan și 
Petrișor, nurorile Elena și Vio
rica, nepoții Radu, Ioana, A- 
drian, Simona, Adinela, Emil și 
strănepoții Radu, Alina și Ale
xandru anunță cu profundă 
durere încetarea din viață a 
celei care a fost o bună soție, 
mamă și bunică

Banca 
Agricolă SA

Anunță

COMEMORĂRI

• Cu aceeași durere în suflet 
soția Mariana, copiii Claudiu și 
Claudia anunță împlinirea a șase 
săptămâni de când l-am condus 
pe ultimul său drum pe iubitul 
nostru soț și tată

ELEONORA SUSAN
în vârstă de 71 de ani. înmor
mântarea va avea loc duminică, 
26 aprilie 1998, ora 14, în satul 
Archia. Dumnezeu s-o odihneas
că în pace! (3646)

înființarea Societății de valori♦ »

mobiliare
"Acțiuni Naționale" SA, 

subsidiara sa.
Persoanele care ar dori sâ colaboreze cu societatea 

mai sus amintita în calitate de agenți de valori 

mobiliare - broken - sunt invitate sâ depună cereri în 

acest sens la sediul B.A.S.A. Hunedoara-Deva, din 

Deva, bd. Decebal, bl. B, până la data de 30 aprilie 

1998.

• Vând ARO 10, fabricație 
1983, înmatriculat, CIVT, stare 
bună, Orăștie, tel. 094825811 
(3431)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace. 
01/6376273, 092/342628, 092/ 
342629. (OP)

• Vând motor trifazat, 2,2 kW. 
Tel. 215627 (4988)

• Vând căței, rasa Dalmațian, 
Simeria, Gh. Doja, 56 (3634)

• Vând ladă frigorifică 7 sertare, 
preț negociabil, 1.800.000, tel. 
651981 (2790)

• Vând Mobra, stare bună, cal
culator HC 90, casetofon Deck, 
casete programe. Tel. 731583 
(2600)

• Vând vacă cu lapte. Informații 
Sântandrei, nr. 28 F. (3708)

• Vând cal și iapă, pereche, 
tracțiune grea. Informații tel. 170. 
Vața, familia Jula. (3705)

• Asociația familială Florine 
Orăștioara de Sus funcționează în 
baza autiorizației 24830/98, cu 
activitate de comerț. (3639)

• S.C. Talc-Dolomită SA Hune
doara, str. Zlaști, nr. 121, ține în 5 
mai 1998 licitație pentru vânzare 
mijloace fixe: clădire baie Lelese, 
ARO 244, Autolaborator TV, 
Autoremorcher macara MDK, 50 
tone. în caz de neadjudecâre 
licitația se repetă în fiecare zi de 
marți. Informații la sediu sau la tel. 
711526 (3543)

• Primăria comunei Lelese 
închiriază pășunea, lazuri, prin 
licitație publică, pe data de 14 
mai 1998, ora 11. Relații la sediul 
primăriei, tel. 221299 (3540)

• Asociația familială Suceveanu 
Vasile, din Hunedoara, anunță 
deschiderea activității de comerț, 
începând cu data de 23.04.1998, 
cu autorizația nr. 15368/1998. 
(3535)

OCOȘ ALBUȚ
plecat prematur dintre noi, la 
numai 46 ani. Parastasul de 
pomenire va avea loc la Biserica 
din Micro 15, duminică, 
26.04.1998. Te vom păstra 
veșnic în inimile noastre!

• Cadrele și conducerea 
Inspectoratului Județean de 
Poliție Hunedoara sunt alături de 
maior Susan loan, la greaua 
pierdere suferită prin decesul 
mamei

ELEONORA SUSAN
și transmit sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. Odihnească- 
se în pace! (3616)

p CRED/TBAMC ' 
«K® DEVA

SUCURSALA 
JUDEȚEANĂ C.E.C. 
HUNEDOARA - DEVA 
cu sediul în Deva, bdul 22 Decembrie, 

nr. 90, bl. 26, parter,
Organizează licitație publică deschisă, 

fără preselecție, pentru executarea lucră
rilor de reparații la sediile unităților 
C.E.C. din județ. Documentele licitației se 
vor putea obține, contra cost, la sediul 
sucursalei. Ofertele se vor depune până cel 
târziu la data și ora licitației: 2.5 mai 1998, 
ora 10.

Vinde la licitație publică, ce va avea loc în data de 
29.04.1998, la Judecătoria Hunedoara, biroul executori 
judecătorești, următoarele:

Fabrica de bere, situată în Hunedoara, capacitate 
1500 1/zi;

Spațiu comercial, situat în Hunedoara, bdul Dacia, 
nr. 1, bl. 38, parter, suprafață 150 mp, preț pornire 
195.000.000 lei.

Informații suplimentare la telefonul 211853.

SIMERIA - CĂLĂTORI
Anunța licitație pentru mijloace 

fixe, în data de 06.05.1998. Infor*

Primăria orașului Petrila
organizează

Licitație publică in vederea concesionării de terenuri pentru construirea de spații 
comerciale și garaje în următoarele zone:

1.

2.

3.

4.

5.

Amplasament nr. 1: situat pe str. Minei, în suprafață de 30 m.p. , pentru extinderea unui 
spațiu comercial.
Amplasament nr. 2: situat în spatele bl. 113, de pe strada Republicii, în suprafață de 360 
m.p., pentru construirea a 15 garaje.
Amplasament nr. 3: situat în fața C.T.5, în suprafață de 42 m.p., pentru construirea a două 
garaje, în continuarea amplasamentului existent.
Amplasament nr. 4: situat în spatele bl 41, din cartierul 8 Martie, în suprafață de 126 
m.p., pentru construirea a 6 garaje.
Amplasament nr. 5: situat în spatele bl. 40 și 41, din cartierul 8 Martie, în suprafață de 
42 m.p., pentru construirea a patru garaje supraetajate.
Amplasament nr. 6: situat în apropierea bl. 1, din cartierul 6 August, în suprafață de 120 
m.p., pentru construirea a 6 garaje.

Durata concesiunii va fi de 25 de ani, iar taxa minimă anuală este de 20.000 lei/m.p., 
pentru spațiul comercial și 3.000 lei/m.p. pentru garaje. Garanția de participare la licitație 
este egală cu redevența anuală. Taxa de participare la licitație este de 300.000 lei.

Documentațiile de licitație se pot ridica contra cost de la Serviciul urbanism și 
amenajarea teritoriului, din cadrul Primăriei orașului Petrila, începând cu data de 
23.04.1998.

Ofertele se pot depune la sediul Primăriei orașului Petrila, până la data de 15 mai 1998. 
Licitațiile vor avea loc în ziua de 21-22. 05.1998 la sediul Primăriei, începând cu ora 

10,00-

mâții suplimentare la sediul unității 
din Simeria, str. Victoriei, nr. 9.

Vând
1. Dozator Fresco Firenze (trei 

capete suc, un cap bere), trei tuburi 
bioxid

2. Betonieră industrială 0,7 m3 
închiriez spații în Deva pentru

orice destinație»»

Informații la telefon: 225354
1

CINEMA
"Patria" Deva: Titanic - (24-30)
"Flacăra" Hunedoara: Chior să fii, noroc să ai (24-30);
"Parâng" Petroșani: 

"Cultural" Lupeni:
<

"Zarand" Brad: 

"Patria"Orăștie: 

"Luceafărul" Vulcan: 

"Dacia" Hațeg: 

"Lumina"llla:

Anastasia (24 - 27), 
Vocea sufletului (28-30)
Pulp fiction (24-27);
Anastasia (28-30);
Flubber (24-27);
Frumoasă și răzbunătoare (28-30); 
Știu ce-ai făcut astă-vară (24-27); 
Pulp fiction (28-30);
Focul din adâncuri (24-27);
Crudul adevăr (28-30);
Sergent Bilko (24-27);
Alien 4-Renașterea (28-30)
Al cincilea element (24-26)

6.



&25-26 APRILIE 1998 Cuvântul liber- - - — —

a trăit

a murit 

a înviat

a,
Proiecțiile vor avea loc la Deva în zilele de: 

30.04.1998; 1, 2, 3. 05. 1998 
în sâli de la orele 18-20; 
în aer liber de la 20-22.

* Casa de cultură Deva
* Biserica Baptistă "Sf. Treime" Deva
* Disco Max (lângă Sala Sporturilor)
* Parcul cetății Deva
* Platforma de lângă Piața Rușilor (Micro)
* Biserica Creștină Baptistă Maghiară Deva

- str. Petru Rareș, nr. 8
* Biserica Creștină după Evanghelie -

- str. V. Alecsandri, nr.ll (lângă pompieri)

Intrarea liberă - Filmul este distribuit de Alianța Evanghelică din România

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
“ZARANDTRANS” S.A. BRAD 

cu sediul în Brad, str. Vânătorilor, nr. 47, județul Hunedoara, 
telefon 054/651310, fax: 054/650778

Organizează la sediul societății în ziua de 07.05.1998, ora 12, 
LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE pentru vânzarea unor mijloace 
fixe disponibile. Licitația se va repeta în fiecare săptămână în zilele 
de marți și joi.

® Autobasculanta R 19215 DFK - preț strigare 50.580.000 lei 
® Autobasculanta R 19215 DFK - preț strigare 50.580.000 lei 
® Autobasculanta R 19215 DFK - preț strigare 37.902.000 lei 
® Autobasculanta R 19215 DFK - preț strigare 41.758.000 lei 
® Autotractor R 16215 FA - preț strigare 51.270.078 lei 
® Semiremorcă SRP 22 to - preț strigare 27.654.000 lei 
® Autofurgon R 10215 FFI - preț strigare 67.980.000 lei

BANCA 
AGRICOLĂ DEVA

vinde la licitație:
* 1 combină C12 în stare de func

ționare, preț de pornire 38.000.000 lei;
* 1 autoturism Dacia 1410, preț 

de pornire 30.000.000 lei.
Licitația va avea loc în ziua de 27 aprilie 

a.c., ora 10, la sediul fostului CAP 
Sîntandrei.

* De asemenea, vinde la licitație 
tractoare U65O, remorci, buncăr, benă etc.

Lista cu utilajele și prețurile de pornire se 
află afișată la Banca Agricolă Deva.

Licitația va avea loc în ziua de 5 mai a.c. 
ora 10, la sediul SC AVICOLA SA Mintia.

< La data de 4 mai a.c. la sediul 
Judecătoriei Hunedoara - biroul executo
rului judecătoresc, ora 10, va avea loc li
citația pentru vânzarea unui apartament cu 
2 camere situat în Hunedoara, bd. Dacia, nr. 
12, bloc 2, sc.l, ap. 61.

Preț de pornire 10.000.000 lei.

Informații la telefon 054-216265.
’ --------

r; ..............

•5

Vinde la licitație publică, ce va avea loc în data de 
28.04.1998, la Judecătoria Deva, birou executori 
judecătorești:

> fermă zootehnică, 11.424 mp, situată în Bârcea 
Mare, preț de pornire 250.00 .000 lei;

> grajd animale, fanar, situate în Bîrsău, comuna 
Hărău, preț de pornire 150.000.000 lei;

> mașină înghețată, preț de pornire 9.000.000 lei;
> mașină frișca, preț de pornire 3.000.000 lei;
> vitrină frigorifică, preț de pornire 3.000.000 lei;
> presă de produs uleiul, preț de pornire 5.000.000 

lei;
> televizor color "NEI", preț de pornire 2.500.000 lei;
> garnitură mobilă sufragerie, preț de pornire 

5.500.000 lei;
> imobil 4 nivele, construcție nouă, situat în Deva, 

str. Braniștei, nr.7, preț de pornire 2.900.000.000 lei.
Informații la telefonul 211853.

i'z

PUBLICITATE

"CttVÂKTCL
LIGER"

X
(7

Listele complete și prețurile de pornire a licitației pot fi 
consultate zilnic intre orele 8-14 la sediul societății, biroul tehnic.

înscrierile la licitație se vor face pe baza taxei de participare, în 
valoare de 50.000 lei (nerambursabilă) împreună cu taxa de garanție 
care este de 10% din valoarea opțiunilor virate în contul de virament 
nr. 302500301 deschis la B.C.R. Filiala Brad, ori prin numerar sau 
CEC la casieria societății până la ora deschiderii licitației.

în caz de neadjudecare a unor mijloace fixe, licitația se va repeta 
în fiecare săptămână în zilele de marți și joi.

X__________________________________________________________ y

Con/iliul de admini/trație 
al SC ȚARA HAȚEGULUI SA 

Hațeg 
cu sediul în str. Horea, nr. 7

Convoacă în data de 11.05.1998, ora 10 i0, 
la sediul societății, pe toți acționarii pentru a 
participa la adunarea generală extraor
dinară, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea transformării unor contracte 
de asociere în contracte de leasing mobiliar.

2. Diverse.
Dacă la data convocării nu sunt întrunite 

condițiile statutare, adunarea se va ține în 
data de 12.05.1998, în același loc și la aceeași 
oră.

str. 22 Decembrie, 37/A 
Organizează cursuri de inițiere în 

utilizarea calculatoarelor IBM - PC, 
începând cu data de 27.04.1998.

Durata cursului este de 5 săptămâni. 
Informații se pot obține la tel. 213915 sau Iu sediul firmei.

—■—.im................. , in............................................... ■ . ............ ............... .. .............. ................>

* -

MiRft ÂR SERV SRL Prostie

SC AUTOPARTYTRANS SRL Deva 
str. Depozitelor, or. 17, telefon 054-233443 

(în corte Io Romcomion) 
Vinde prin Depozitul magazin

Pal melaminat import și toate accesoriile necesare 
pentru confecționare de mobilă n 27 sortări. 

Program de lucra zilnic 8,00 -16,00. Jf

Societate comercială privată
Angajam cu carte de munca direct sau prin transfer:

Z
Z

Relații la tel: 230690; 094-507621____________

iS.C. “Zori Moi’ SA Petroșanii
( Prin tipografia Matinal h||j

zidari finisaje superioare; 

dulgheri.

Execută cu promptitudine orice comondă de tipărituri, 
alb-negru-color.

Execută orice tip de imprimate.
Tipar offset, calitate deosebită
Comenzile se pot lansa la sediul societății din Petroșani, 

str. N. Bălcescu, nr. 2 sau la telefoanele: 054/541662; 
^054/542464. • Fax. 054/545972 J

Dealer autorizat al S.C. Automobile 
Dacia Pitești, vinde toată gama de 

autoturisme Dacia, cu doar 30% avans. 
Informații ia sediul societății din Orăștie, 

str. Unirii, nr.30, tel. 247468.

TEATRUL DE ESTRADĂ - DEVA

Coregrafi»: 'JcCG-

CASA DE CULTURĂ DEVA, 28 APRILIE 1998, ORA 18.00. 
Bllotalo »e gaiatc I» AGENȚIA DE BILETE A TEATRULUI DE ESTRADĂ DE

«I Șl DUETE
-TE CELEBRE

INVITAȚI:
*77l<vtefcinetec 'Tîicccteacct ăi 
g— . DElAIUntULMOraETA

im DAUuroai mantii
UMOR CU:

ăi

ISI DAU CONCURSUL:

SOLIȘTII jZetâsiML Ir- 
CORPUL DE BALET VOCALI: SnnotM

ORCHESTRA DE CONCERT A TEATRULUI 
Dlr,i<,r: Stela*- '72totătăia*a 

MOMENTE VESELE: ' ' PREZENTATORI:
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Bani pentru 
locuințe ___________________ 2_______

cuințe urmând a se face prin obți
nerea de creone avantajoase.

Guvernul va aloca în acest an 
suma de 640 mii. dolari pentru 
construirea de locuințe, din care 300 
mii. dolari pentru Capitală, precum și 
300 miliarde de lei pentru refacerea 
infrastructurii în mediul rural.

Creditele în valută vor fi obți
nute prin intermediul unor licitații 
internaționale și beneficiază de 
garanții guvernamentale, consti- 

ktuirea Fondului Național de lo-

Economiile 
populației

' Masa monetară în 
k________circulație

I Quasar - Câștigi Sigur?) Cumperi

%

Economiile populației au cres
cut în februarie ’98 față de ian. '98 cu 
5,3%. Emisiunile de titluri de stat 
pentru populație, care s-au bucurat 
de un real succes, au dat o ușoară 
creștere a ratelor dobânzilor prac
ticate de băncile comerciale. Certi
ficatele de depozit devin din ce în ce 
mai atractive pentru deponenți.

Potrivit BNR, masa monetară 
aflată în circulație la finele lunii 
februarie a acestui an a crescut cu 
circa 2,6% față de luna precedentă, 
atingând valoarea de 61.843 mili
arde lei.

Numerarul în afara băncilor a 
crescut cu 143,6 miliarde lei (1,7%), 
concomitent cu creșterea dispo
nibilităților la vedere. (A.K.O.)

Vorbește 
CU 
Motorola

I un telefon mobil 
--------- - Motorola D-160 cu 1.499.000 lei 

(ffirâTVA^j^imești o husa de piele gratuit.
4g[CONNEX GSM, primești un 

| cupon, îl râzuieștTșhoâștigi la Siguri 

s, Jl toate astea între 23 martie și 30 aprilie.

|[cu "Quasar. Un bun necesari

: Sfințire H
1 9 ■ A •I
I

a

9

I

I 
a 
a
1

I
II
• I

11
%

leri, când ortodocșii au 
sărbătorit Izvorul tămăduirii, la 
Mănăstirea Crișan a avut loc 
sfințirea altarului de vară. La 
eveniment au participat epis
copul Aradului, Timotei Se- 
viciu, preoți din zonă, parla
mentari hunedoreni, alți invitați 
din țară, localnici. Primarul 
comunei Ribița, Paulin Budău, 
aprecia că la sfințire au fost 
prezenți în jur de 2.000 de 
oameni, veniți la mănăstire de 
la primele ore ale dimineții, 
(k/?.)

1
1
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PUNCT SANITAR

IA ROȘCANI
La sugestiile și cererile 

locuitorilor din Roșcani, cu 
sprijinul Primăriei din Dobra, 
aici a fost amenajat un spațiu 
corespunzător pentru un 
punct sanitar dotat cu apă 
curentă și sală de așteptare, 
scutind pe mulți bolnavi de un 
drum până la Dispensarul de 
la centrul de comună. (C.C.)
\>

A

Salonul 
Editurilor 

Hunedorene 
și Târgul de 

Carte
Inspectoratul Județean de 

Cultură Hunedoara, Biblioteca 
Județeană "Ovid Densusianu" 
și S.C. Rețeaua Librăriilor 
Bibliofor S.A. organizează în 
zilele de 28 și 29 aprilie Salo
nul Editurilor Hunedorene, e- 
diția a lll-a, și Târgul de Carte. 
Deschiderea manifestărilor 
are loc în 28 aprilie, ora 10,00, 
la Galeriile de Artă "Forma" 
Deva, unde edituri din județ și 
din țară își vor lansa noutățile 
editoriale, în cele 2 zile. Și-au 
anunțat participarea la salon 
și la târg editurile "AII", "Didac
tică și Pedagogică" și "Grupul 
Editorial RAO", "Teora” din 
București, "Gryphon" Brașov, 
"Clusium" și "Kriterion" din 
Cluj-Napoca, "Bibliofor", "Că
lăuza", "Destin", "Emia", "Intel- 
credo", "Sigma Plus" și "Vultur 
Z.M." din Deva, "Augusta", “Ex
celsior" și "Helicon" din Ti
mișoara și "Editura Fundației 
Culturale "I.D. Sârbu" Petro
șani. (V.R.)

CUVÂNTUL 
LIBER

cotidian
regional din 

România
Transilvania Jurnal este 

primul cotidian regional din 
România, care apare într-o 
formulă, considerăm noi, ine
dită: patru ediții zonale și două 
ediții orare.

Edițiile zonale sunt repar
tizate pe zone geografice și 
de interes, și anume: ediția de 
Nord (Cluj, Maramureș, Sălaj, 
Satu Mare, Bistrița-Năsăud), 
ediția de Vest (Timișoara, 
Arad, Bihor, Alba, Hunedoara), 
ediția de Centru (Brașov, Si
biu, Mureș, Covasna, Har
ghita) și ediția de București.

în toate județele Transil
vaniei, în Timișoara și în Bu
curești, Transilvania Jurnal și- 
a dezvoltat o infrastructură 
redacțională puternică, dotată 
la un nivel impus de impor
tanța și anvergura proiectului.

Cotidianul Transilvania Jur
nal este editat de grupul de 
presă "Transilvania Expres", 
acționar majoritar.

Transilvania Jurnal este 
un cotidian independent care 
înțelege să nu se subordo
neze nici unui interes politic 
sau de altă natură ci să răs
pundă, prin tot ceea ce va 
întreprinde, intereselor citi
torilor săi.

II

De curând s-a ivit posibili
tatea unei oferte deosebite 
privind cumpărarea din Ger
mania, de către crescătorii 
de animale din țara noastră, a 
unor juninci gestante din rasa 
Holstein Friesian. Importul se 
face prin intermediul firmei 
Interagricom SRL (Interna
tional Agriculture Consul
tants). Animalele vor fi înre
gistrate în Registrul German

Selecția animalelor se face 
de către vânzător, iar apoi ele 
se prezintă unei comisii de 
selecție a cumpărătorului, care 
este acompaniată de către un 
specialist al vânzătorului. Toate 
cheltuielile legate de transport, 
masă și cazare pe teritoriul 
Germaniei sunt suportate de 
către vânzător. Capacitatea de 
transport a unui camion este 
de 32-33 de animale.

STAREA
MEDWWl

OFERTA DE JUNINCI 
GESTANTE DIN

GERMANIA
de evidență a șeptelului și vor 
fi însoțite de pedigree oficial 
pentru trei generații. Anima
lele care fac obiectul vânzării- 
cumpărării au vârsta de 24-30 
de luni, gestația între 4-7 luni 
la momentul selecției, greu
tatea între 470-580 kg, iar 
înălțimea medie de 140 cm.

Ca performanțe reflectate 
în pedigree menționăm: la 
junincile din categoria întâi - la 
prima lactație minim 6500 kg 
lapte (peste 247 kg grăsime), 
iar la următoarele minim 7500 
kg lapte (peste 285 kg gră
sime - minim 3,8 la sută gră
sime); la junincile din cate
goria a doua - minim 5500 kg 
lapte cu peste 209 kg gră
sime la prima lactație și mi- 

’ nim 6500 kg lapte cu peste 
247 kg grăsime la următoa
rele lactatii.

?------

Prețul unei juninci Holstein 
Friesian este de 2300 DM pen
tru categoria întâi și 2175 DM 
pentru categoria a doua.

Oferta este valabilă până 
la 31 mai a.c.

O altă ofertă, tot din Ger
mania, este făcută pentru 
livrarea de juninci gestante 
din rasa German Fleckvieh 
(Simmental).

Ca performanță, aceste 
animale realizează minimum 
4500 kg lapte la prima lac- 
tație și 5500 kg la următoarele 
lactații. Prețul unei juninci din 
această rasă este de 2000 
DM, oferta fiind valabilă tot 
până la sfârșitul lunii mai a.c.

Alte relații se pot obține 
de către cei interesați la tel: 
01/2113118, 2101972,
8606356 sau la DGAA a ju
dețului Hunedoara. (N. Ti)

€ste important sa te fad cunoscut"
Dacă în urmă cu șapte- 

opt ani, Cooperativa de Artă 
Populară "Hațegana” din ora
șul Hațeg se confrunta cu 
probleme deosebite, trecând, 
ca și alte sectoare ale econo
miei, printr-o perioadă dificilă, 
de căutări și incertitudini, în 
prezent activitatea de pro
ducție merge destul de bine. 
Dna președintă Hortenzia 
Bercu afirma că în '97 ca și în 
trimestrul I din acest an s-au 
realizat chiar unele depășiri 
față de programul stabilit. 
"Avem zece activități, adică 
tot ceea ce a fost și înainte, 
dar lucrăm cu personal mai 
puțin, respectiv 70 de sala- 
riați, femeile reprezentând 98 
la sută - spunea dna Bercu. 
Sunt angajații noștri, cei cu 
care am lucrat până în anul 
1990, plecând din cooperativă 
cei care s-au pensionat. Majo
ritatea lucrează aici de la

- - 

ucenicie, sunt loiali firmei și de 
aici se vor pensiona. S-au o- 
bișnuit cu munca manuală de 
artă populară pentru că aceas
ta este meseria lor."

Se lucrează aici broderie 
manuală și mecanică, se țes 
stofe din lână și cergi, traiste, 
tapiserii, pături, se țes covoare 
manuale, se fac confecții, cos
tume populare, sculptură în 
lemn, curelărie, vopsitorie. La 
atelierul de confecții serie se 
lucrează "în lohn" în colaborare 
cu o firmă-italiană. Articolele 
executate se desfac prin ma
gazinul propriu din Deva, cât și 
direct de la sursă, în cadrul 
cooperativei existând ame
najată permanent o expoziție 
cu obiectele de artizanat exe
cutate în secțiile meșteșugă
rești ale unității sau de către 
cei cu munca la domiciliu. Prin 
colaborarea cu o societate 
româno-americană din Bucu-

rești este asigurată desface
rea unor articole de broderie 
mecanică.

Modelele sunt create în fie
care secție de către cei care le 
și execută, existând efort de 
gândire și imaginație pentru ca 
aceste articole de artizanat să 
fie cât mai căutate pe piață. 
'Trebuie să lupți, să alergi pen
tru a asigura comenzi - mai 
spunea dna președintă. Coo
perativa a fost reprezentată la 
întâlnirile bianuale de la Dum
brava Sibiului între cei care se 
ocupă de artă populară, ca și la 
contractările organizate în Ca
pitală. Este important să te 
faci cunoscut." Doi ani conse
cutiv cooperativa s-a situat pe 
locul I pe județ la evaluările și 
comparațiile cu articolele altor 
unități care creează și produc 
obiecte de artizanat similare.

Estera SÎNA
J

Ziar editat de 
CASA DE PRESAȘI 

EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la 

Registrul Comerțului Deva, cu nr. J.20/618/1991.
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod filscal 2116827

în perioada 13-19 apri
lie, poluanții gazoși ana
lizați (dioxidul de azot, dio
xidul de sulf, amoniacul și 
fenolii) au avut și pentru 
această perioadă valori me
dii și maxime, care s-au în
cadrat în limitele admise 
prevăzute de STAS-u! de 
calitate a aerului. Valorile 
maxime s-au înregistrat la 
data de 17 aprilie în zona 
Hunedoara pentru dioxidul 
de azot șl în ziua de 14 a- 
pritie în zona Paroșenipen
tru dioxidul de sulf. La a- 
moniac, indicator care se 
determină numai în zona 
Hunedoara, valoarea ma
ximă a fost evidențiată la 
data de 17 aprilie. Pulberile 
în suspensie au avut pen
tru această perioadă valori 
medii care s-au încadrat în 
limita admisă la toate punc
tele de control din județ. 
Valoarea maximă care a de
pășit limita admisă s-a înre
gistrat în ziua de 16 aprilie 
în zona Chișcădaga.

Pulberile sedimentabite 
au continuat să înregis
treze depășirea limitei ad
mise de 17 gr/ mp/ lună în 
zona Tetiuc de 3,2 ori și mai 
ales pe zona Chișcădaga 
unde depășirea limitei este 
de 6,8 ori.

în zona Chișcădaga în 
cursul trimestrului11998 și 
mai a ies în perioada 1-12 
aprilie 1998 a avut loc o 
creștere deosebită a vato-

rit or la pulberi sedimen- 
tabile. Dacă în luna ianua
rie valoarea medie pe în
treaga zonă a fost de 14,15 
gr/ mp/ lună, în luna febru
arie a fost de 48.15 gr/mp/ 
lună, iar în luna martie va
loarea medie a înregistrat 
98,2 gr/ mp/ lună. în cursul 
lunii martie din 9 puncte de 
control, 8 au depășit limita 
admisă, iar în 4 puncte va
lorile au fost de peste 100 
gr/mp dună, înregistrându- 
se și o valoare de peste 300 
gr/ mp/ lună. în prima de
cadă a lunii aprilie această 
tendință de creștere a va
lorilor de pulberi sedimen- 
tabiie se menține înregis- 
trăndu-se ia puncte de con
trol - valori de peste 250gr/ 
mp/lună, iar pentru 2 punc
te valorile au depășit 600 
gr/ mp/ lună. Poluarea deo
sebită din ultima perioadă 
a creat o situație de nemul
țumire în rândul cetățenilor 
din localitatea Chișcădaga.

Pe lângă sancțiunile a- 
plicate SC CASIAL SA pen
tru depășiri sistematice ale 
Urnitei admise, se insistă 
pentru deblocarea fondului 
de mediu constituit con
form HG 457/1996 și pentru 
demararea investiției de re- 
tehnologizare a unității cu 
efect asupra reducerii gra
dului de poluare.

Agenția de protecție a 
mediului Deva

f 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

Invitație la o expoziție unicat

S.C. Avicola Deva face o
ofertă deosebită

Aflată în plin proces de 
relansare a producției de car
ne și de ouă, având o nouă 
conducere și structură a ac- 
ționariatului, S.C. Avicola De
va organizează în ziua de 
miercuri, 29 aprilie a.c., ora 
11, la Restaurantul (propriu) 
"Bulevard" din Deva, o întâl
nire cu comercianții și agenții 
economici cu consumuri co
lective, respectiv cantine de la 
unități economice, spitale, 
școli, armată, în scopul de a- 
și face cunoscute ofertele 
pentru piața hunedoreană și

a stabili relații durabile cu 
potențialii beneficiari.

Cu acest prilej, în cadrul 
restaurantului amintit este 
organizată și o expoziție un
de sunt prezentate ofertele 
de produse avicole, care 
sunt de calitate deosebită și 
sub prețurile practicate de 
către alte firme cu profil si
milar din țară sau din străi
nătate. Cei interesați sunt 
invitați și așteptați să se 
convingă de avantajele ofer
tei generoase pe care o face 
S.C. Avicola Deva. {N. T.)
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