
Capodopere de artă 
romană în Dacia

URER
L g'Secţia  de artă ' , a- 

Muzetilui Civilizaţiei Da
cice şi Romane din Deva 
s-a deschis expoziţia Ca
podopere de artă romană 

• in - Dacia", Exponatele

provinciei Dacia s-au 
descoperit foarte multe 
statui onorifice, votive 
sau funerare. . Monumen
tele sculpturale, cât şi 
reliefurile. sunt lucrate

expoziţiei, deschisă, până în marmură, piatră, bronz 
la sfârşitul lunii august sau lut-

rA n u t VII •  Nr. 1409 •  Vineri, 23 Iunie 1995

Atelier arhitectural
" ■  î

8 PAGINI e  150 LEI ţ

m w r t V w m v w w j v A

nOiWiVi.,.

fn  contextul acţiunilor 
bilaterale realizate pentru 
integrarea , culturală şi e- 
conomică cu republica soră 

peşte Prut, la Chişinău 
/. avut loc rec »t , *1 de 

a l doilea atelier, de lucru 
pu arhitecţi şefi de ju 
deţe 'din România şi de 
raioane d in . Republica Mol. 
dova. •

.Judeţul nostru a  fost 
tepifezentaţ la  lucrări de 
«jŢIon Cohstantinescu — 
arhitectul ?ef a l judeţului.
'  Punctele de vedere' e x - r  

puse cţ| acesi prilej- de 
specialişti âu v izat, con
cepţiile .priyind' planifica.

. . te a  dezvoltării ■ u rb an e . şi • 
4§ amenajare a  teritoriului 
Oaţlonad, conspaicţia loca- ' 

. tfvă ; . - dezuol.
tarea infrastructurii şi a 
serviciilor urbane, dezvol
tarea localităţilor satelit 
Şi multe altele, Ia fel de 
Qiile atât ca dezbatere in . 
tre  specialişti, dar şt ca 
experienţă prăctldâ, dămnâ 
de luat în atenţie.

„Avem şi noi ce învăţa 
de la 1 ei — a conchis dl 
arhitect Ion Cpnstanti. 
nescu. Potrivit legislaţiei 
Republicii Moldova;  ̂ sta . . 
ftd acordă gratuit 1500— 
2000 mp de teren pentru 
construirea de locuinţe sau 
case de vacanţă. Gasele

* • • • * « • • • • • • • •  -
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I  tre p ta t, instabilitatea •  
Z- atmosferică va cuprinde •  
ţ  aproape ţntreaga ■ ţară. •
I  Vor cădea averse d e *
•  ploaie însoţite de des.-!
•  cărcări electrice. Izolat 5  
Rgrindină. Valorile ie r .  g 
Jen ice  vor fi mai scăzute |  
V e a  In ziua precedentă. •
I  Maximele nu vor mai •
E depăşi 28 grade G. ?
• !

noi, :cu grijă aliniate, sunt 
situate la 'distanţe cores
punzătoare de arterele-m a
jore, de circulaţie. Satele 
de vacanţă au casele am
plasate grupat ş i' se s i ta - ' 
ează, de regulă, în preaj
ma unor oglinzi de apă 
înconjurate ut- multă ve- 
* ju ţie, v -  ««ri î si nt largi 
ii intersecţii soluţionau 3- 
n iv e r  european. Intrările 
în  oraşe sunt bine;-- m ar
cate din punct de vedere 
urbanistic, - conţinând in
tern aţte i*' cesară 
tării gicbaîs "a turistului 
Lite- ioarel; de fokwinţ i 
publică au fost soluţionate 
evC decoraţiuni • inspirate 
d in  arhitectura ■ populară 
românească: Străzile, spa- 
fiile dintre blocuri sun t 
curate şi bogate în vege
taţie, ultimele mobilate 
cu o mare varietate de 
aparatură de joacă”.

Gitind toate acestea, ne 
întrebăm firesc: ce-am fă

cut noi după revoluţie cu 
■ parcările . şi zonele ■ de re. • 
fugiu de pe şoselele na
ţionale sau, chiar jude. 
ţerie? Le-am umplut de 
cârciumi şi improvizaţii. 
Ce-am făcut, cu spaţiile li
bere dintre blocuri, atâtea 
câte mai rămăseseră li. 
berc după impunerea, îii£. 
m i' o, 1989, r uriui cbe 
jicient inuman de îndesire 
a construcţiilor pe hecta
rul de spaţiu, intravilan ? 
Le-am populat haotic cu 
di ajt şi cM >ş uri hilare, 
între care tot Crâşmele 
predominau până mai 
ieri. Dacă regimul to ta li
ta r ne-a lăsat moştenire , 
urme ale mior concepţii 
urbanistice '  rudimentare, 
— i nu ale arhitecţilor, e- 
vident — în loc -să le în
lăturăm, noi le-am accen. 
tuat. Gând şi cum yom mai 
prinde din urmă timpul 
pierdut ? ■

ION CIOCLEI

231 iunie

•  Sf. Mc. Agripina; 
Sf. -Mc. Aristdcle;

•  Onomastică: . Ana
stasia;

•  începe Zodia Ra‘
cului (23 iunie — 22
iuliej;

•  19! ■ l a li meniul 
Moldovei a  adoptat de
claraţia privind suve
ranitatea republicii;

•  S-a născut, în JL834, 
scriitorul ALEXAN
DRU ODOBESCU (m, 
1895);

0 Soarele răsare 
ora 5/32 ş i apune 
21,04;

* 0 Au trecut 173

. a.c., provin de Ia mai 
muite muzee Participante 
la realizarea sa sunt : 
Muzeul Naţional dp Isto
rie a Transilvaniei din 
Cluj-Napoca, Muzeul Ci
vilizaţiei Dacice şi Ro

mane din Deva, Muzeul Na
ţional ni Unirii din Alba 
Iulia, Muzeul Naţional de 
Istorie a României din 
Bucureşti, Muzeul Arhe
ologic Sarmizegetusa. Mu
zeul de Istorie 

' Zalău, Muzeul 
Arad, Muzeul Ţării Fă
găraşului din Făgăraş.

€ele peste . 120 de piese 
ale expoziţiei sunt gru
pate. tematic astfel: por. 
tretistică imperială, re
ligii şi culte, portretistică 
provincială, 3 reprezentări 
zoomorfe, piese utilitare 
şi armamentaria. - Por
tretistica, reprezentată 
prin statui, cap .fete) de 
statui, cărora se ^ală
tură , statuile votive sau 
cu semnificaţie funerară 

însumează un număr mare 
de ■exponate. Aceasta do
vedeşte; că pe teritoriul

Obiectele cu caracter 
utilitar şi ornamental 
pentru car triumfal, a- 
plieo murale, ornamente 
pentru mobilier, mânere 
zoomorfe, căni, opaiţe, 
sfeşnice, plachete, tipare 
pentru medalioane ş.a.) 
sau armarftentaria (o.
brăzar de coif, armură 
ecvestră de paradă, 
mască de paradă) com
pletează expoziţia, fn a- 

Şi Artă celaşi timp dau o ima-
Judeţean gine a complexităţii artei

romane din Dacia, o
artă bine conturată, eu 
elemente şi caracteristici 
interesante. .

Vizitatorul îşi • poate 
foţpia o imagine asupra 
artei - în perioada din 
care provin exponatele. 

Poate de asemenea" ad 
miri] rafinamentul exe

cuţie», luând act de preo
cupările -religioase şi de 
cult, remarcând grija  4® 
a-adăuga utilităţii unui 
obiect şi valoare artisti
că.

VIORICA ROMAN

O

zile din ari; au 
192.

ramas

una pe
Cum se 

Repede.
îmbracă eschimoşii'

---------------Proces inedit la Deva
700 DE ABSOLVENŢI LA U.T. PETROŞANI 

La .Universitatea Tehnică Petroşani a  început

(.»

« susţinerea proiectelor de absolvire r— prima parte J . |  
l a examenelor de obţinere a  licenţei. In perioada 26.30 y f  
! iunie iter avea loc examenele la cele trei discipline « I  
|  de specialitate. Numărul absolvenţilor din acest an I |  
J ai U.T. Petroşani — în cele trei facultăţi *— este de J I  
|  717, care vor porni în căutarea locurilor de muncă, |  I

i  ( p a g in a  a  v i - a J

I 
I

F.P.P. I  BANAT — CRISANA SI F.P.S. âUCUREŞTI 
CHEMATE IN FÂŢA INSTANŢEI

PROGRAME 

DE TELEVIZIUNE

FLASH!
©  Un gest de omenie. 

Cu toate că este sufe
rind, dl Constantin Gur- 
gu, pensionar, din Deva,* 
a ajutat familia nevoiaşă 
din Luncani (comuna 
Boşorod), despre care 
ziarul' nostru a scris, cu 
20 000 de le i.' Uri gest 
frumos, pentru, care fa
milia i-a mulţumit tri. 
miţâridu-i o scrisoare. 
(E.S,)

0  „Pietoni...” fără 
frontier®. Miercuri, 21 
iunie a.c., în jurul orei 
20, o cireadă de vaci co
bora agale pe strada Mi- 
hai Eminescu — spre 
intersecţia Astoriâ, fără 
nici o supraveghere din 
partea stăpânilor. De
plasarea patrupedelor ■ pe 
o zonă interzisă, nu nu
mai _că a perturbat tra 
ficul rutier la acea oră, 
dar a confirmat in ,1 r 
dată că legea pentru 
mulţi dintre noi rămâne 
facultativă. (G.P.)

©  Prăjituri şl dulciuri. 
Ş.C. „Avram lapcu" S.A.

din Brad a deschis re-  ̂
cent un laborator de i 
cofetărie, concurând alte ’ 
unităţi de profil din O- 
raş. Torturile şi prăji
turile pregătite aici 
Diplomat, Bucureşti, ' e. 
clere, savarine, amandi
ne, cremeşe — se găsesc 
etalate spre vânzare în 

, vitrinele frigorifice ale 
cofetăriilor „Garofiţa" şi 
„Miruna" ale societăţii.

' (E.S.)

FLASH!

Acţiunea înaintată J Tri. 
banalului Judeţean Hu
nedoara — Deva, în dosa
rul 2082/1995, de către S.C. 
Transilvania S.A. Deva 
şi P.A.S.-ul (Programul de 
Acţiune al Salariaţilor) a- 
cesteia îmbracă prin o- 
biectul său. dar mai cu 
seamă prin natura părţi
lor acuzate un caracter i-,
nedit, îiv prenîţeră naţio- 
•

Fondul Proprietăţii P ri
vate I Banat — Cri.şana şi 
Fondul Proprietăţii de'Stat 
Bucureşti sunt chemate 
pe banca acuzaţilor pen
tru „nerespectarea legali, 
tăţii in procesul de priva, 
tizqje al societăţii”.

Motivul principal, pentru 
cure s.a înaintat acţiunea 
în instanţă, îl reprezintă, 
în opinia reclamanţilor, 
necofivocarea adunării ge
nerale conform Legii 31/. 
1990, divizarea arbitrară 
realizată de către repre-

-zentanţii celor două fon
duri fără temei legal şi pe 
structura, um»r locaţii şi 
închirieri pentru care, la 
data atribuirii spaţiilor, 
nu s-a respectat ^nrdiţia 
publicitară, prevăzută de 
iege

F.P.P. 1 Banat-Crişana şi 
F.P.S. Bucureşti, precum 
şi reprezentanţii'  acestora, 
care alcătuiesc A.G.A. la 
S.C. Transilvania S.A. De
va, mai sunt acuzaţi, pen
tru că nu au creat condiţiile 
participării tuturor persoa
nelor (foştilor salariaţi), 
care au contribuit la for- 

> r £, p ita l)l ’t „ ecietăţi
de-a ’ lungul timpului, la 
umpârarea k acţiuni 
Un- prim termen al a- 

cestei acţiuni inedite a fost 
pe data de 16 iunie__ a.c,, 
noul termen fiind “ fixat 
de către instanţă, pe data 
de 1 august 199^»

CORNEL POENAR
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TRANSMITE
SE VA ÎNFIINŢA 

DEPOZITUL LEGAL 
, TIPĂRITURI

DE

Bucureşti. Plenul Ca
merei Deputaţilor de 
miercuri, 21 iunie, a fina
lizat prin vot proiectul le
gislativ privind înfiinţarea 
depozitului legal de tipă
rituri Şi alte documente, 
grafice şi audiovizuale,
, Acest depozit este intan

gibil Ş i va fi constituit din 
materiale de presă, în

registrări audio — video, 
“materiale dc comunicări: 
'propagandistică sau pu
blicaţii cu caracter oficial 
ale autorităţilor publice, 
indiferent dacă toate a- 
cestea sunt destinate unei 
difuzări comerciale sau 
gratuite.

Sunt exceptate de la 
obligaţia de transmitere 
materialele ce conţin in. 

formâţii şi date care po
trivit legii, constituie se
crete de sfat şi de serviciu, 
acestea urmând -să aibă 
un regim juridic: special.

S-a stabilit autorizarea 
Bibliotecii Naţionale a Ro
mâniei de a exercita func

ţia de Agenţie/ Naţională 
pentru acest depozit, prin
tre  atribuţiile ei urm ând 
să intre asigurarea pre
lucrării, depozitării, con. 
servării şi -gestionării ma
terialelor ce vor constitui 
fondul depozitului.
• Rapid şi fără divergenţe 

plenul a finalizat şi ra
portul Comisiei de mediere 
Ia proiectul de lege privind 
pregătirea economiei na
ţionale şi a teritoriului 
pentru apărare, ritmul ra
pid de vot al- dezbaterii 
fiind datorat faptului că 
acest raport cuprinde -înv 
cea mai mare parte va
riantele stabilite, anterior 
in Camera Deputaţilor.

EXECUŢIA A DOI 
BĂRBAŢI CONDAMNAŢI 

, LA. MOARTE

Washington. Doi indivizi, 
condamnaţi la pedeapsa 
capitală pentru omor, au 

'te s t executaţi, miercuri, 
în două state federale ~  
Texas şi Missouri — prin 
injectarea unei doze mor. 
tale, -transmite France 

Presse. 1 ; '
R ari Mammonci, 30* ani, 

â fost executat la HuntsVil- 
le (Texas), pentru viol şi 
asasinarea unei secretare a 
FBI, iar executarea U» 
Larry Griffiu a  avut loc la 
Potosi (Missouri), ca Ur
mare a asasinatului comis 
do acesta în iunie 1980,

pentru a răzbuna uciderea, 
cu şase luni înainte, a 
fratelui său. precizează 
AFP. ,

CIA VA STABILI 
CRITERII DE SELECŢIE 
p e n t r u  In f o r m a t o r ii  

STRĂINI

Washington. Agenţia Cen
trală de Informaţii (CIA) 
a SUA pregăteşte o listă 
cu criteriile de selecţie 
pentru "recrutarea ;infor- 
matorilor străini, a indicat 
directorul acestei institu
ţii, John Ileulch, citat de 
France Presse.

„Vom pune la punct o 
listă de criterii scrise, ' 
foarte precise, privind îm

prejurările în care putem 
avea de a face cu un in
formator şi asupra mani. 
erei de a-1 remunera”, a 
declarat directorul CIA. 
intr.un interviu publicat 
marţi de ziarul I.os An. 
geles Times. Este pentru 
prima oară In istoria A. 
genţiei americane, remarcă 
sursa citată, când aceasta 
întocmeşte o astfel dc listă 
de criterii privind evalua
rea informatorilor săi şi 
condiţiile de remunerare a 
acestora.
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Recent m-aro reintâL 
nit cu dl Aurei Alic, 
inimosul prim ar al co
munei Togliţa. M-am 
bucurat să-l văd pe a . 
micul ziarului nostru să
nătos, roşu în  obraz şi 
iute în  mişcări, ca un 
fecior.

— Ce mat faceţi, dl 
Alic 7 — l.am  întrebat.

— Mulţumesc de între
bare. Bine, Dar mă bat 
pentru o idee, %

— Ce idee ? Nu este 
secretă ?

tr ta i. Asta e$te td e e a j. 
pentru care mă bat şi 4  
n e  batem toţi cei de 4  
la primărie. «

— Interesantă idee I *
— Nu-î aşa? în  zona*

noastră sunt mulţi oa. *  
meni bătrâni, părăsiţi •  
sau care nu mal au p e *  
nimeni. Unii n.au e îec .*  
tiv  din ce să trăiască.*  
Nu ar fi bine să le asi- •  
gurăm condiţii umane •  
de viaţă şi la bătrâneţe, *  
adunându-i într-un câ- * 
min ? *

•

• .■*•■*. . tmş«ptaw m#mf*o i ' . t ■
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arenda; autentie

-----Nu şi mă bucur că
o fac cunoscută şi „Cu. 

T vântului liber" mm  ne 
I  poate â ju ta  *-0 împlinim, 
f f  — Cu toată plăcerea.

Despre ce este vorba?  
n  — Am mutat clasele 
| 7 I—VIII din Topliţa « t
•  satul HăşdăU, că avem 
+  copii p u ţ in i  Clădirea
•  şcolii din centrul de co- 
l  rfiună a  rămas pustie.

' *  Şi-i - păpaţ, căci clădirea
•  este relatinţ nouă, solidă, 
0 cu m ulte sălj de clasă,
•  cu încăperi numeroase;
•  Şi atunci ne-am gândit
•  că aici s-ar putea ame-
•  naja un cămin de bă-

*• 
0 
0 
0 
«• 
* 
#  
c  
*  
*

«
’* • • • • • • • • • •  •  •  •  •  * > • * » * ,*  0 000000

-ţ* Ar fi foarte bine. 
Până Uiftde aţi Înaintat 
cu .materializarea ideii?

«*- Avem acordul con
siliului judeţean, a l dini 
Medruţ, care o  vorbit cu 
dna Netega, de la handi
capaţi, care a promis că 
vin® la Topii ţa.

— A fost?
— încă nu. O aşteptăm 

să vină cât mai repede.
Ideea dlut Aurel Alic 

ni se pane foarte preţi
oasă. Ziarul nostru 0 
îmbrăţişează şi o susţine 
cii^toată tăria.

TRAIAN BONDOR
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Ziar editat de
CASA DE PRESA Şt ED1HJRĂ 

- CUVÂNTUL LIBER" DEVA 
societate pe acţiuni cu capital pavat 

înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu 
rif J/20*18/1991 Cont:4072613110B.C.R.Deva. 
Cod fiscal: 2116827

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE. 
Dumitru Gheonea preşedinte (redactor şeii. 

Tibenu istrate vicepreşedinte Redactor şei adjunct). 
Vtrgif Cnsan cbmano set. Minei Bodea. Nieolae

Dl., ing. Itomulus Rod
nic este, poate, unicul a- 
rendaş autentic din jude
ţul nostru^ L-am cunoscut , 
cu mulţi ani in  urmă ea 
şef a l fermei legumicole, 
Iar acum l-am găsit ta  
noua postură, după ce a 
luat pe cont propriu o 
afacere de producţie agri
colă in perfect acord cu 
prevederile Legii arcadei. 
A  fost uşor, a  fost greu? 
Să-l lăsăm să vorbească 
pe interlocutor, care de 
peste ' 13 ani, cu modestie 
şi pasiune, face agricul

tură performantă, indife
rent de sezon şi anotimp.

— Am bivăţat agricul
tură şi asta fac, «"în con
trast cu ftatateirea e x p o 
nenţiali a ’ cârciumilor şi 
a  altor aşa-zişi comercianţi 
care profită de p e  urma 
muncii producătorilor — 
ne spune dl Rodnic, Viaţa 
arendaşului nu este câ
tuşi de puţin uşoară, gân
dind că răspunderea faţă 
de arendatori este deaee- 
bită. Conform contractelor 
încheiate cu aceştia, res
pectiv cu proprietar# pă
mântului, trebuie să le 
asiguri Cantităţile <*e pro
duse stabilite sau echiva
lentul lor valoric, în  ra 
port de supraţele cultivate. 
Spre exemplu, tn anul tre
cut am dat câte 1800 kg 
cartofi (sortaţi şi duşi a- 
casă) pentru- un  ha, 1200 
kg grâu, 1540 kg, orz stau 
alte produse, după cam 
s-a convenit, în funcţie 
de producţiile realizate, de 
limitele maxime şi mi
nime prevăzute de lege.

Abordând şi alte aspecte 
ale arendării, dl Rednic

remarca făptui că _ mai 
ex isţl e  serie de fto ţ^ .«ne  
de birocraţie, în sensul 
că se cer m ulte documente 
şi banii nu vin la momen
tu l oportun pentru solici
tanţi. Specificul agricultu
rii impune ca aproviziona
rea cu materialele necesare 
şi lucrările în eânip să fie 
făcute la termenele dp- 
time, nu doar când * pro
m it Guvernul şi băncile 
plafoane disponibile.

Activitatea pe cont pro
priu, făcută ou competenţă 
şi profesionalism, a te*

ÎNSEMNĂRI

ceput-o, în ciuda greutăţi
lor de to t felul, din te u l 
1998. Cu împrumuturi ban
c a »  şl efort propriu, a- 
cum dotareh ■ este .repre 
zentată de trei tractoare 
ca toată gama de maşini 
agricole aferente. Intenţia 
este ea, pe m ăsura acumu
lă rii de capital, să fie 
procurată Şi o  combină 
peptru recoltat cereale.

Suprafaţa cuprinsă sub 
formă de arendă — «par

ăm

eseîbeeeei
■ 23, 24, 25.IUNIE 1995 .

I  dolar SUA — 196* lei

I# 1 marcă germană — 1412 Ici
e 100 yeni japonezi — 2331 Iei

l e  1 liră sterlină — 3154 lei
■  •  1 franc elveţian — 1703 lei
|  •  1 franc francez — 402 Ici
S e  100 lire italiene '  •*» 120 lei
I  .C u rsu ri da re fe r in ţă  a le  B ă n c ii N a ţio n a le  
|  « României

şi Săuleşti — 
însumează 106 ha, din care 
35 sunt irigate, fn  struc
tura culturilor ponderea o 
deţin : pâloasefe, sfecla
de zahăr, cartofii, porum

bul şi legumele. SolariBi 
acoperite cu sttclă ocupă 
0,5 ha, unde relaţia a 2—3 
culturi este o  practică în
cetăţenită. A cestea ' aduc 
importante’ venituri.

Pentru a valorifica su
perior o parte din subpro
dusele agriculturii, de cu
rând s-a organizat şi o 

activitate complementară de 
creştere şi IngTăşare a 
porcilor, cuprinzând tn  
prezent u n . efectiv de 40 
de exemplare, din care 4> 
scroafe, intenţia fiind de 

' a extinde , acest sector. Tot 
la capitolul privind viito
rul sunt trecute şi «fie 
proiecte, între care «min
ţim 1 realizarea unei cen
trele termice pentru ^  în 
călzirea stew atef şi pro
ducerea răsadurilor, con-

• strucţte a s e r  spaţii t e  
depozitare Şi păstrare a 
prsxtatator- 
;* Caia arendaşul 
nemijlocit şl de 
cafea producţiei obţinute, 
s-au găsit dolaborărt pro
fitabile * şl - te te  stabilite 
legături contractuale eu 
Unisem Sibiu (pentru să
m ânţa de cartofi), R «n- 
cereal şi fabrica de zahăr 
Teius, De asemenea, 6 
parte din producţie se va
lorifică direct pe piaţă.

Starea culturilor promite 
o recoltă mal bună decât 
ta  anul trecut, cerealele 
paioewfc. • : • ■
4 tone/ha, iar sfecla de 
zahăr mal m ult de 40 
t/ha. Lucrările t e t e  efec
tuate de către muncitori 
zilieri aduşi zilnic de la 
Hunedoara (20—25 de oa
meni), iar la mecanizare 
aportul meseriaşilor Pavel 
Cutiniei şi Ion Dura este 
decisiv. Cu toţii lucrează 
şi sâmbăta şl chiar dumi
nica atunci când este ne
voie, exemplu fiind aren
daşul, eare ştie, vrea şi 
face producţia agricolă.

Iată doar câteva repere 
din biografia şi preocupă
rile unui arendaş autentic, 
care demonstrează ce în 
seamnă să te ocupi de 
producţia agricolă, de me
seria însuşită nu fără -trudă 
în anii de şcoală şi de 
practică de până acum.

NICOLAE TlRCOB

Tir"

&
o*

wtete
£
P

tn
<M

I

6,30 Seriale, desene a . 
nimate; 12,00 Creţul e 
fierbinte (cs); 12,30 Due
lul familiilor (Cs): 13.30
Springfield Story '  (si i 
1445 Santa Barbara (s. 
SUA. "91); 15/05 Pasiunea 
ei e crima (s.p.); 16,00
Ilona Chrlsten talkshow; 
18/10 Jeopardyî (cs); 1840 
Intre noi (s); 19,00 Fru
mos şi bogat (s/r); 20,10 
Exploziv — m agazin; 
20,40 Vremuri bune şi 

're le  fs); 2145 Sânge a- 
- mar (dramă SUA, 1994, 
p. II); 23/00 Agentul Cy- 
borg (tliriller SUA, 1992); 
MO Cheers (s); 145 ® 
familie foarte drăguţă 
(s); 2.00 Big Sad Ma
ma II  ( tp . SUA, *87); 
3,25 Reluări.

7,00 Ştiri; 9,45 Ghidul 
parlamentului; 1040 
Show-ul lui Maurizio 
Costanzo <r); 1240 O  
blondă pentru tata (s) î
12.45 Forum (mag.); 14,00 
Ştiri; 14,25. Cotidiene; 
1440 Beautiful (s); 15,10 
Complot în familie (ţs); 
16,25 Scene de ia a 
nuntă (show); 17,00 De.

-xene animate; 19,00 OK, 
preţul « corect <cs); 204# 
Roata norocului (es); 21,00 
Ştiri; 2145 Circulă zvo
nul (show); 21,40 Pedeap. 
sa (show); 23,45 Ştiri; 

0,15 Show-ul Iul M. Cos
tanzo; 240 Cotidiene (r);
2.45 Circulă zvonul (r); 
3,30 Fiecare volum (r); 
440 îngerul (r); 5,30 Nu 
doar moda.

8,30 Brunch — TV 
(mag. TV); 4040 Glm. 
nastica matinală; 1140 
Bai la medic (s/r); 12,00 
KJipp klapp Club; 1240 
Vecinii (s); 13,00 Soarele 
Californiei (SJ: 1440 Fal- 
con Crest (s); 1540 Cag. 
ney şi Lacey (s); 16,00
Star Trek (s. SF)« 17,00 
Baywatch (s.a.); 18,00 Să 
riscăm! (cs); 19,00 Totul 
sau nimic (cs); 20,00 ştiri, 
sport .meteo; 20,30 Roa. 
ta  norocului (cs); 21,15
Copilul de aur (co. SUA, 
1986); 2340 Dirty Harry 
2 (f.a. SUA, 1973); 1,35
Nebunia nisipului (f. er. 
SUA, 1987); 3,10 Reluări.

M w m
640 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokavt; 7,00 In miezul 
afacerilor — ştiri; 7,30 
Afaceri la  zi, ştiri; 9,30 
Magazinul ştirilor; 10,00 
Comerţ TV; 11,00 Roata 
banilor (rep.); 1540 Roa
ta banilor' — piaţa a- 
merîc.; 18,30 Pulsul a- 
facerilor a*i; 19,06 Azi 
— informaţii Ia ti; 20,00 
Ştiri ITN; 20,36 Hochei. 
Săptămâna NHL; 21,30 
Dateline, show magazin;
2240 w i s o  — magazin
germ en; 23,30 Show-ul 
serii, cu Jay Leno; talk
show cu celebrităţi; 0,30 
Real Personal — talk
show; 140 Ştirile nopţii; 
2,00 Destinaţii de va. 
canţă; 240 Show-ul serii, 
cu Jay Leno.

9,30 Tenis. Magazin 
ATP; 10,06 Rugby. «lupa 
Mond. (rez.); 11,30 Bas
chet. CE masculin de la 
Alena: Germania — Sue
dia (d); 15,00 Eurofuri: 
Mar a t hon des Sables; 
15,30 Auţo. 1995 Euro
pean Truck Racing Cup, 
Franţa; 1640 Moto. MP 
a l Olandei —* calificări 
la 500cc (d); 17,00 Moto. 
CM de superbikes (r) ; 
18,00 Tenis, Turneul ATP 
Rte Iarbă) de la Halle 
— sferturi de finală (ta- 
reg.); 2046 Buletin de 
ştiri 1; 21,00 Moto. MP 
al Olandei (r); 22,00 Box. 
Meciuri internaţionale; 
0,06 Magazinul interna, 
ţional ai «portarilor cu 

motor. .

**r

VINERI, n  WN1B

ep,);
1240
Hits;

Iul

740 ŢVM — «tarele, 
matinal; 840 Lte Pri
ma teă; 9,20 - B an ta  ij**- 
Barbara (s/r. 2 — '*
1146 CurcubeU;
M T \^ Greatest 
12,50 C e n tu r i le  
m *fw  ta  -

m  1340 KM* audi.
TVR la #  şi 

*5,45
Tradiţii; 1645 (tatua, 
Btăţi; 1645 Din . t e 
mea afacerilor:
M te  - r i
17,00 Em, în limba 

1840 Pro
Patria; 19,60 Edera (s., 
cp. 6); 20,60 Actuali, 
taţi. meteo, sport;

■tastas . .
SUA» M9*>: 29.4C Amw 

o.m

7,00 t a  prima 
9 ^  O ra de

m ăveri #*., «m. %  t . . . .  
Concert simfonie; W tM
w m ~ * Ţ

n ,m  Mitică; l ă i  
Chestiunea zilei ( r ) t  
13,45 Staruri pentru 
totdeauna; 144* VI. 
deofext; 16,00 
meridian; 18,66 I 
an im ate; -Popeye'* m- 
ep. 55; 1840 FBm dţi. 
cumentar: „Sănătatea 
şl medtaP*; 19.66 R e. 
( « t a  Tete 7, „Marele 
Jdd ei tăcerii**; JT ara 
de lemn"; 26,00 f f l n  
serial: ^Femeia, fan- 

tasttoă"  — «P. 27; *0 4 *  
Doar e  vorbă să.® m al 
spun...; 21.00 Ti.lt Im.  
nai Tele 7 abe ţeM00 
din 22 iunie); *14# 
Film  serial: -Kun* 
Fu“ — ep. 29; SM * 
Tara nimănui; 224# 
Chestiunea zilei; 234* 
S taru ri pentru t d ţ  
deauna; 24,00 V i t a .  
te x t

DEVASAT PLUS 
1646 Strada Tio*, 

reţii (r); 11,30 Film 
a rtis tic ; „Ultimul mm. 
hican“ (r); 1340 Vi. 
deotext; 184» WorW- 
not; 1946 Profil znu- 
zical; m tm  ■■ Actuali, 
t i t t  TVR; 21,00 O. 
m c tlv ;  2M« Teie. 
magazinul sfârşitului 
de săptăm âni ternii, 

zator Adrian Mun
tean). Din cuprins; 
O întrebare pe săp. 
tămânâ, Maeştri te 
iluzionismului, Top 10 
DS 4-; 22,30 Dance 
Music Top 16 Radio 
Deva (emisiune reali, 
za ti de Marius Olari» 
şi Claudiu MlatenR 
2340 Dacă e vineri e~  
comedie! „Spre culmi** 
(SUA); 0,25 Videotext

MMMP
A nul VH *  Nr. 1409 Vineri. 23 Iuirie



4to - conte* tu! .< deconeei»- 
a jă fii acute a orchestrei 

"rflndustriei noastre" naţio
nale, deconcertare anclan- 

1 şată f i  ' adâncită Ofifit* 
cu p»««ir£erea, an  d«rpă 
an, a  perioadei de tranzi-

sy’ă r & s  “S t
râie de , desfiinţarea 
( S j u m  ţi, ca urmare, de 
lip sa  pieţei de 'desfacere,' 
b  <ean se adaugă tehno- 
tog&e *i capacităţile, de 
pnxfttcţio uzate, a s  lest 
industria constructoare da 
nagtoî, urmată de Indus
tria, siameză, a metalur-

' desfacerii'. - pe piaţa % in
ternă".

Dacă situaţia ar îi pu • 
tut părea la un moment 
dat disperată, • in prfizent, 
consideră 'l dl ing. Vi orei 
Coposescu, director ad
junct tehnic, perspective» 
le pentru S.C. - „Sklermet“ 
S.A. Călar» sunt încuraja
toare. Astfel, se preconi
zează ca, în  următoarele 
două-trei lun i, nivelul 
producţiei, per total com- 
blnat. sâ îl dubleze pe 
cel din anul trecut. fia 
producţia de fontă cenu
şie, pe lângă furnalul nu

fhite şl înaintate docu
mentaţiile şi studiile ne
cesare obţinerii unei ga
ranţii guvernamentale ca
re să susţină contracta
rea de către „Sidernjeţ" a 
unor credite bancare vl» 
z&nd achiziţionarea tehno
logiei necesare confecţio
nării fie tuburi din fontă 
rhu tafu In urma primelor 
experimentări în combi
nat, s-a reuşit producerea 
fantei ductile, pretabilâ a  
fi prelucrată în fire sau 
foi sub ţiri Tuburile pro- 
duse d in  ac^st gen de 
fontă, cu ajutorul noilor

S. C. „Sidermef 
S. A. Călan

-1*3-5 I

şi siderurgiei, Vifo- 
- transifii d e  la  

_  centralizată la  
. ..... a  lovit şi .. fostul 

Combinat siderurgic „Vîc- 
ta tfs" C ătea, acttsai* &C. 
. f i l r tm ir r  S.A. iz- ■>.■■■ ■
pfecsm aici *U* -fi» fără 
rezolvare, în câ t v « l pa- 

jwoppvikluiae &tr

1

adevărat că am tre» 
•-o perioadă deo- 
grea, no-â «teri** 

m t rn  ta *  virgil Moro- 
şan, director general al 
&fc ^SidmneV: Ş A . Ou- 
f g  *6, tednstria «onstruc- 
« sa »  de maşini româneas
că ţi-a  diminuat perfor
ata® ţete economice, ««rea 
ce ne-a afectat şi pe noi. 
QMn înainte nu am  avut 
p—Ibfiil-itea să face»  .**- 
p w ţ  •  trebuit să parcur
gem O» stadiu de ; pioni e- 
nS , până ne-am făcut cu- 
nreniŢr produsele peste 
hotare şi ne-am formşt o 
m e a  de parteneri puter- 
fltet ţ i  «te taerefier», care 
sâ compenseze alterarea

m ărul 2, « a  fi pornit şi 
te m alul numărul 1, cu- o 
capacitate de 250 mc şi a 
cărui reparaţie capitală se* 
apropie de final. De ase
menea, se ■ întrezăreşte o 
creştere ş i . l a  cocs şl Ia 
produsele cocsochimice. Si
tuaţia eate similară şi în, 
cazul sectorului furoăto- 

- m  unde, începând cu a- 
aul trecui, o parte din 
produsele turnate purtând 
marca „Siderm ef' au  luat 
drum ul exportului pe re
laţiile Italia, Germania, 
Ungaria, Bufgaria. ■ Gama 

fie  repere este foarte la r
gă, Începând cu capace de 
canalizare şi terminând 
cu cilindri de laminor şi 
diferite subansamble de 
mare complexitate desti
nate construcţiei de ma
şini. O altă doză de opti
mism privind evoluţia 
viitoare a firmei o consti
tuie cuprinderea ei !n su
pravegherea şi sprijinul 
oferit de aplicarea Ordo
nanţei guvernamentale nr. 
13 din 1995.

în  prezent se află întoc-

Repere ale privatizării
Conform datelor stafia- 

i Uoe deţinute de dna fiu- 
Muateanu, funcţio- 

j h v  In  cadrul biroului de 
[ cotaţii cu ţai&ctflt de la 
: Prim ăria «roşului Călan, 

| b prezent sunt înregis-
! tra te  la  această, tocatittte 
1 m  fie societăţi cu capi
te l privat. Dintre acestea,

2L*

cele m ai Impor- 
£rm% «tea M uatea-

■o- pe
„Metaloterm“ SJB.fi., ce 
execută construcţii şi re
paraţii la  puncte termice, 
precum şi lucrări de in^ 
traducere a  gazului me-~ 
tan, .& C. „Civil Com“ 
SJRJfi. (specializată te  con
strucţii etvflg), & C ..,^>anf* 
com“ S.R.L. (cu activi
tăţi de m orărit ş t  panifi
caţie) şi nu in  ultimul 
r in d  & G. „Gospodarul" 
SJi.fi., care are ca obiec
tiv  Întreţinerea şi cură
ţenia oraşului. Din decla
ra ţia  dnei M ua teanu a 
reieşit că te  acest an  şi-au 
început activitatea 17 a- 
sociaţU familiale, având 
ca obiecte de activitate, 
printre altele, reparaţii 
uz casnic, service auto

atlîaje ce vor fi achiziţio
nate, vor înlocui actuala 
tubulatură metalică in  
cazul aducţtuniîor de apă, 
reţehdor de canalizare şi 
de gaz. Faţă- fie tuburile 
clasice. . aceste noi repere 
reprezintă an veritabil 
salt calitativ. Rezistenţă 
lor la coroziune le permi- 
te -o  durată fie viate fie
cea. 100 de ani, la care se 
adaugă facilitatea modu
lui te cam se pet instala' 
îrnbîngrâa lor, de .exem
plu, nemaisoli citând su
dura, ea făcându-se prin 
mufare.
. L-gm întrebat pe «8 
Virgil Moroşan care este, 
în prezent, starea de spi
rit a celor ce muncesc în 
combinat. „Deşi -mai avem 
încă fie contracarat efec
tele unor mentalităţi nesă
nătoase referitoare la man
că,* oamenii noştri simt 
că vântul bate pentru 
.creşterea nivelului produc
ţiei, fapt care îi stimu
lează. şi le dă ' speranţe”,

- în  aceiaşi sens a fost şi 
declaraţia dlui Mihăi Băi, 
liderul sindicatului din 
combinat, care ne-a spus 
eă problema închiderii 

robinetului este . doar 6 
amintire urâtă.

Un pionerat încurajator în sistem privat
început în» ‘ «nul 11903, 

prin metoda MEBO, pro
cesul privatizării a fort 
finalizat la St G. ..Fort- 
coh“ S.A. Deva în ianua
rie 1989, când â fost sem
na t contractul cu F.P.F., 
după ce anterior fusese 
încheiat protocolul eti 
F. P. S. In  prezent 
p o n f i  e r e a  capitalului 
privat la s o c i e t a t e a  
„Foricon" este de 65 de 
procente, ceea ce face ca 
firma să fie eliberată de 
sub tutela statului. 1,-atn 
în trebat pe cB ing. Octa- 
vian Mihâilă, director ge
neral a l firmei, ce a adus 
„Foricon"-ttlu| schimbam» 
de proprietate şi cum sunt 
percepuţi primii paşi ai 
producţiei in sistem pri
vat. ■ ■

„Se poate observa, a spus 
dl Mihâilă, un mai mare 
interes a l oamenilor noş 
tri faţă de actul produc
tiv, dublat de o atenţie, 
mărită faţă «ie utilajele cu 

pe lucrează11.
ste firesc să fie a şa ,, 

din moment ce oamenii 
„Foricon“-ului an deve
nit, de-adefvărateiea, pro
prietari, producători, şi be
neficiari. Reflectarea" a- 
eestei, schimbări de men
talitate sc regăseşte, fi
resc, în rezultatele obţi
nute în acest van, rezulta
te -aflate în evoluţie faţă 
de aceleaşi perioade ale 
anilor trecuţi. înainte fie 
a prezenta,', comparativ. 
Unii indicatori economici 
ai societăţii, trebuie spu
se câteva cuvinte despre 
obiectul sât\.: de activitate. 
APâsta s-a diversificat 
m ult faţă de perioada de 
Ipceput, când ,J'oricon“

executa drumuri forestie
re şi lucrări de .corectare 
a torenţilor pentru K.A. 
„Ramsilva“. în  prezent,

' pe lângă acest gen de lu
crări, şi avându-şi râs- 
pândită' aCtivitateă pe o 
arfe ce .cuprinde patru 
judeţe (Bihor, Arad, Alba 
şi Hunedoara), „poricon“ 
mai execută lucrări de 
canalizare, construieşte mi- 

• crohidrocenteale, ; precum

•  * . * * * * • • * « * » * «

S C  „F O R IC O N " S A  

D E V A

• • • • • •

şi diverse -edificii indus
triale. . -

Revenind ,1a rezultatele 
economice ale . societăţii, 
se pKjate afirm a’ eă o «meş
tere a ratei profitului do 
la 2,2 ,1a sută In 1993, Ia 
7,4 procente în 1994 poa
te fi o probă a  sănătăţii 
economice a firmei. Mai 
mult chiar, în  acest an, 
noua perspectivă oferită 
de privatizare face posi
bilă ridicarea ştachetei la 
10 procente în ceea ce 
priveşte rata ~ profitului. 

.A nul trecut, cifra de-afa 
ceri a societăţii a fost da 
4 miliarde lei, la un be-* 
neficiu net de peste 150 
milioane lei. Anul acesta, 
numai până acum, afa
cerile au însumat un e- 
chivalent a S miliarde Iei, 
fiind preconizata până 
la finele anului o cifră 
de afaceri -ce va depăşi 7 
miliarde de tei. Şi pen- 
trtt, a veni cu încă un 
argument ce subliniază a- 
vantojele privatizării, dl

Mthăilâ ne-a tnai spus că, 
faţă de aceeaşi perioadă 
a  anului trecut, creşte, 
rea 'de producţie 4n. acest 
an â fost dUblă, crescând 
de la 224 milioane Iei la 
507 milioane tei.

Desigur că această pe
rioadă de început al pro- 
ducţiei în  sistem privat 
are greutăţile ei genera
te In  principal de  obliga
ţiile financiare ale firmei 
faţă de F.P.S., până }a
desăvârşirea schimbului 
fie proprietate. După cum 
sptetea dl Mihăiia, priva- 
tizarea nu e deloc ieftină. 
Astfel, după plâtlrea a. 
vansului către F.P.S., a - 
Văns ce a fost în valoare 
de 240 milioane lei şi a 
făcut obiectai unui ere- 
d it bancar contractat de 
„Foricon", rata ce trebuie 
plătită fondului în 
an se ridică la IR) 
oanc lei. Menţionăm 
durata creditului oferii 
de F.P.S. este de nouă anî 
Deci, în arest context, ac 
ţiortarii firmei vor fl ne 
voiţi să suporte o period 
dă de austeritate, ca prir 
direcţionaifea _ dividende 

. lor la care aU dreptul sprt 
plata obligaţiilor firmei 
faţă de FJP.S. să-şi cum 
pere cele 40 de procente 
ce le revin conform con 
tractului încheiat eu aces' 
fond. Această perioadă d« 
austeritate face ca, du  
lipsa fie fonduri, proble
ma retehmAogizăZii, fie 
mei să sufere o amânare 
Oricunţ, ne spune fii Mi 
hâilă, oamenii înţeleg 4 
îşi asumă această ultimi 
Ş tergere  de curea privim 
cu încredere spre viitor.

nouă, bazată pe electronică, pătrunde Ca repeziciune şi in  «&>
v  Foto PAVEL IA 2mtoarete m iniere ale judeţu lu i nostru.

ZILE GRELE ÎN INDUSTRIA UŞOARĂ
Dacă înţelepciunea popu

la r i  ne povâţuieşte că o» 
mul gospodar Iţi cumpără 
vara sanie,1 spusele finei 
ing. Bia Heger, inginer- 
şef a l secţiei, de producţie 
«fia Hunedoara a S. G. 
„Favior“ S A , Orăştte, ne 
asigură că nu  Ia M  ste» 
lucrurile în  ceea ce Pri
veşte blănurile şi cojoa
cele. Şi nu că gospodarul 
român n-ar fi capabil, la 
limită, să-şl achiziţioneze» 
o  blană, dar nevoile -iui 
stringente aruncă la  coi* 
fia listei fie priorităţi cum
părarea finul asemenea o- 
bieet vestimentar, care 
stu&ei când au  este cotat 
ca» căfiect fie lux poate fi 
foarte bine târguit în se

când frigul dă târ-

„fieaiateres" ; es

tival, care-i îndepărtează 
pe români de la cumpă
rarea de obiecte vestimeri- 
t«re mai m ult sau mai 
puţin îmblănite, a  dus şi 
la  actualul val de dispo-

.F 'entru a  ne păstra oa
menii la m uncă tet anul, 
ne spune dna Heger, ar 
trebui să ne subjugăm 
creditelor şi să producem 
pe stoc, ceea ce, din punc-

obiecte vestimentare im*
Mlnfetefblânite p « itru ' Ministerul 

de Interne. Producţia a* 
cestora este preconizată 
să înceapă in trimestrul 
ÎV al acestui an. Sunt a- 

mbilizări ale personalului tul de vedere al #c«»rtomicu- vanşaîe şi negpcjerfie ca
de la  secţia hunedoreană'  lui,; ar fi o  catastrofă. A- o firmă italiană fe vefie- 
a . „Favterului". „i.îpaâ ceasta fluctuaţie de per- rea producţiei, in loiin, a
cererii pe tim p de vară a sonal între vară  şi iarnă unor obiecte vestimepta-
produselor noastre face rămâne singura posibili- re din blana ecologică

tate, în contextul actual, (sintetică). În prezent se
de a  ne adapta produc- execută 1000 de mostre

ca, an «le an, o parte din 
ssalariaţi să intre în şo
maj, urmând ca în sezo
n u l friguros să fie reche
maţi ia lucru". Din luiia 
mâi a.c. până în  prezent 
au  fost disponibiiizate 300 
de persoane. Acest flux 
Şi reflux în şi dinspre şo-’ 
m aj face parte integran
tă  din viaţa secţiei hune

ţia la  cererea scăzută e- 
xistentă1*.;

în  momentul de faţă, 
la secţia ,J7avior“ din Hu
nedoara este în curs de
finalizare o comandă de
şube ş l căciuli îmblănite, 
executate pentru Minis
terul Apărării Naţionale.

fiore ne. Evitarea acestui A fost câştigată, de ase-
negativ fenomen pate, de o- menea, o licitaţie având
camfiKtă, imposibilă, ca obiect producerea ele

din acest m aterial, care 
urmează a testa d acă ' în* 
trunesc calitatea şi pre
tenţiile. partenerului ita 
lian. Veniturile c e te  da 
la  „Favior“ Hunedoara se 
mai rotunjesc şi prin con- 
fecţtertarea de .■■ materiale 
de, protecţie pemteu dife
riţi. agenţi economici filîh 
diverse ram u ri. iafiş*- 
triale. -■'

•  V ineri, 23 Iunie 1995
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Apărarea recoltei împotriva incendiilor

tragem  în văţăm in tele  cu ven ite
In campania agricolă 

de recoltare1 şi depozita
re a cerealelor păioase 
problematica prevenirii şi 
stingerii incendiilor es.te 
o preocupare permanentă 
a organelor agricole şi a 
producătorilor. agricoli, 
sprijiniţi şi îndrumaţi de 
cadrele de specialitate, de 
comisiile tehnice şi res
ponsabili p.s.i. Referitor 
la secerişul din anul , 1994 
estfe de menţionat că s-au 
produs 14 evenimente ca
re au dus la distrugerea, 
prin foc, a aproximativ 6 
ha cu grâu şi orz în coa
cere şi a două combine 
„Gloria11. In 9 cazuri sub
unităţile militare de pom
pieri şi formaţiile Civile 
din zonă. au intervenit 
pgntru stingerea - incendii

lor la peste 69 ha miriş
te şi paie aflate pe sol, 
majoritatea în z*nele O- 
paştie şi Hunedoara.

Din statisticile ce le 
deţinem rezultă că in
cendiile au ( izbucnit din 
cauze care depind de ac
tivitatea umană, cu deo- 

- sebire neglijenţa fumăto
rilor şi .jocul copiilor cu 
focul. '

In ceea ce priveşte la 
nurile de cereale şi cele 
două combine, cauzele 

declanşării incendiilor s-au 
d a to ra t: scânteilor de la 
rampa de  gunoi a munici
piului Deva care au in
cendiat un lan de orz al 
fermei învecinate (a SC 
Horticola SA Deva). şi fu
matului în lanul de grâu

(autor fiind Popa Petru 
din Gelmar). ~v

Cele două combine au 
fost incendiate ca urm a
re a : supraîncălzirii la
gărelor (la Agromec Hu
nedoara), respectiv scurt
circuit la instalaţia elec
trică (SC Agrosim SA Si- 
meria). t

Toate acestea demon
strează că, acolo unde nu 
sunt luate cele mai aten
te măsuri de protecţie îm
potriva incendiilor, aces
tea nu întârzie să se ma
nifeste, în unele situaţii 
având consecinţe deose
bite. De aceea facem a- 
pel la toţi lucrătorii din 
agricultura j udeţului Hu- 
nedoa -a să . nu neglijeze 
sub nici o fermă măsuri
le de prevenire şi stin

gere a incendiilor, a tâ t 
privind cunoaşterea nor» 
melor ce se impun, cât 
,şi organizarea respectă
rii cu rigurozitate a a- 
cestora.

Pentru a  evita aseme
nea situaţii în actuala 

.campanie k seceriş, im 
portant este să fie mai 
bine organizată activi ta- 
tea de supraveghere a 
lânurilor şi a miriştilor, 
să se verifice zilnic sta
rea tehnică a maşinilor, 
să se •“ tru  s 1 cu a- 
tenţie întreg personalul 
care fucrează la recoltat 
si depozitatul recoltei.. , 

Colonel GHEORGIIE 
DIMA,

Comandantul Grupului 
■de Pompieri 

al Judeţului Hunedoara -

R eguli privind  

d ep ozitarea  '
Depozitarea produselor agricole se face .în spaţii şi 

i cm  spi ial amen: ue, cc i; »1 iu r  >t-< s, dirnensă - 
iat< după ' un u i produselor care ,> depoziteazi Vul

nerabilitatea la incendii există atât. la depozitările ce' se 
realizt izt <•» 3< pos âride indivii ua dar ş in epozi- 
tete de paie c< fac în fermele zootehnice

Pentru a evita incendiile,» în spaţiile de înmaga- 
Ki« a •' '» produsele se interzice d poz rea alt r mate
riale, ambalaje sau produse chimice * în jurul spaţiifcşr 
de depozitare este interzisă, depozitarea de materiale 
lemnoase, ' îngrăşăminte chimice, staţionarea, parcarea 
nnşhppipr şi a altor utilaje •  amplasarea clăilor, şirelor 
t e  paie irc ». >*» să vc faci , -..4*a iţ j ca e , 1 m o o
feţă d% clădirile de locuit, bucătăriile de vară, magazii, 
jptlidtţri Şi sub nici o formă în apropierea sau sub li- 
his!» de alimeţitai > i nerg e elect ică # in i> 4 orii de 
depozitare a cerealelor şi în apropierea depozitelor de 
pale sunt interzise fumatul şi iluminatul cu flacără 
deschisă, aprinderea'-său umblatul cu focul deschis •  
instalaţiile electrice din magazii şi depozite şi de ilu
minare a depozitelor de paie şi furaje trebuie să . fie 
protejate la praful combustibil şi să nu prezinte defec
ţiuni •  periodic, să se organizeze verificarea umidităţii.

Pentru depozitele de paie şi furaje se menţin pre
vederile normative de a fi îngrădite şi protejate împo
triva trăsnetelor, precum* şi de realizare a dotării cu 
mijloace necesare unei prime intervenţii eficace.

#  Terenul pentru „amenajarea ariilor se vp alege,
1 xsibil lân ă sur e na tu ra l; is apă la d star e

de sigurar ă fată de inst tc inoiog ce, >b active eco
nomice, căi de circulaţie sau alte sectoare eu pericol 
de incendiu şi se curăţă de resturi vegetale.

#  Şirele de snopi.se amenajează pe grupe ce nu pot 
depăşi 609 mp sau pe subdepozite ce înglobează, fiecare 
cel m ult ,4 grupe, la distanţă de siguranţă de garnitura 
de treierat.

#  Locurile pentru  cântărirea şi încărcarea cereale
lor boabe se amplasează la  distanţă de minim -30 m de 
şire şi garniturile de treierat, iar cele pentru evacuarea 
paielor - - Ja  100 m. '
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9  Intre utilajele care acţionează batoza şi şira se 
îs jură îi-st minimă do 5 m ’ *

$  1,1 ji'"./- îieetrirtcate, nstalaţiile, electrice or < 
etanşe la praf (contoare, .corpuri de iluminat, electro- 
rnotoafe etc) şi, se vor exploata şi revizui numai de că
tre pefsonal autorizat.  ̂ . .

■  Motoarele eleetriee se amplasează pe platforme 
transportabile din lemn şi se protejează, cu cutii din 
lemn căptuşite la- interior cu tablă, având un volum de 
patru ori mai mare decât al motoarelor, fiind prevăzute 
cu orificii de ventilare ; aparatajul motoarelor se mon
tează pe panouri protejate prin cutii metalice.

■  Conductoarele electrice ale liniilor aeriene se 
instalează la cel puţin 6 m înălţime faţă ţfe so l.'

#  Permanent se asigură curăţirea de paie, pleavă 
şi praf combustibil a spaţiilor de siguranţă, instalaţii
lor şi, utilajelor folosite la treierat. I

D o ta rea  ob ligatorie  

cu m ijloace d e  stin g ere
Combinele şi batozele vor avea obligatoriu în  do

tare câte un stingător portabil cu pulberi şi vas cii 00 • 
ipâ. Tractoarele ... iute camioanele Hei «.r* să aibă ât* 

un stingător, iar în cazul când acestea au şi remorci W ţ 
avea necondiţionat câte două stingătoare* portabile.

Punctele de lucru în lanuri se dotează potrivit pre
vederilor Ordinului nr. 15/1987, reactualizat, a l Ministe- 
rului Agriculturi Alimt itaţiei

' '** (tete*.. 11 if" :

T ele fo a n e  u tile
In  caz de nevoie pentru intervenţii în  cam pania de. 

seceriş, ia tă  telefoanele u tile  : Deva >- 614221 şi 981 j 
H unedoara — 712121 şi 981; Petroşani — 541130 şi 9811 
O răştie — '641212 şi 981; Brad — .650717 ; H aţeg —. 
770212 ; Sim cria — 660050 ; Călan — 739401; C ertej — 
667240 ; M intia — 614040; B&u-Mare — 770950; Bălţa, 
Sarm izegetusa şi V aţa de Jos — la  prim ărie.

Cauze şi Împrejurări 
specifice de incendiu
■  Fumatul şi utilizarea focului deschis (contrar nor

melor), în lanuri, mirişti, pe utilaje agricole sau în alte 
locuri cu pericol de incendiu, de către persoanele a n 
grenate în  lucrările agricole sau de către persoane străi
ne care pot circula în sectoarele respective;

■  Scânteile de materiale combustibile de la tobe
le de eşapament defecte sau neourăţate ale mijloacelor 
de transport sau sub contactul tobekjr supraîncălzite OU 
} 1 le, mii ştea sau a pn combustibile ,

■  Scântei la arcuri electrice de is» iraprov « tu ta  şi 
contactele imperfecte aferente maşinilor şi utilajelor *• 
gricole utilizate in campanie^ respectiv de la instalaţi de 
electrice din magazii şi; depozite ;

■  'S â n te i  de natură electrică de la sourtsircuite pro
duse de liniile electrice aeriene ce vin in contact san 
descărcările electrice atmosferice pe tttnp de ploi şi vân ţ 
pu tern ic;

■  Contactul prafului şi al pleyei eu lagărele şi al
te piese supraîncălzite a le  ţnijloaceior de recoltare şi de  . 
transport, ca urmare a neuagprii sau nereglării- cores
punzătoare a pieselor in mişcare, defectării acesta*» 
sau â f in ă r ii  cUretelor, de ţra«smi<rieirale roţilor de an 
grenaj ale combinelor;

■  Scântei mecanice prodUse ca urm are a unor 90-
cidente şi Ir; funcţionarea Utilajelor agricole * *
iatorită pătrunderii in nil angrenajelor în ’*clf-
care a diferitelpr obiecte din metal sau roci d u re j

■  Autoaprinderea paielor, pleyei şi a  prafului com
bustibil îmbibate - cu lubrifianţi sau alte produse petro-
1 t , . 1 < ■ * ît ta r r .

■  Scânteile de la armele şi- muniţia folosite de 
vânători sau de formaţiuni care execută pregătirea m i
litară pe mirişti şi în apropierea lanu rilo r;

■  Suduri executate fără a respecta normele d l  
p.s.i.

MAŞINILE Şl UTILAJELE -  ÎN PERFECTĂ STARE
HlWinftii (tractoarele,.' motoarele sta

bile cai combustie internă, motoarele e- 
iectriCB, combinele, batozele şi celelalte 
maşini aşfricole, precum şi alte autove
hicule ■ t e  transport), care se vor folosi 
la recettbrea cerealelor,' vor fi verifica
te din timp, înlăturându-.se toate defec
ţiunile care a r putea cauză incendii.

înainte de a intra în campania de re
coltare, toate maşinile menţionate vor fi 
verificate de către comisii care vor în
cheia pentru fiecare maşină câte un pro
ces-verbal în -care se va consemna că 
maşina corespunde din puhet de vedere 
al prevenirii incendiilor şi că este do
tată cu mijloacele prevăzute de norme 
pentru combaterea acestora. Un exem
plar din procesul verbal va însoţi ma
şina respectivă în tot timpul campaniei-, 
aflându-se asupra mecanicului care o are 
în primire.

Autovehiculele de transport (atât cele 
proprii, cât şi cele închiriate de la alte 
unităţi) vor .f i  pregătite în mod special 
de către unităţile deţinătoare, întocmin- 
du-se şi un document din care să re 
zulte unitatea şi numele persoanelor 
care au efectuat pregătirea tehnică, in
struirea. din punctul de vedere al preve
nirii şi stingerii incendiilor, precum şi, 
data la eare s-a realizat.

Pentru a fi admise la locurile de, re
coltare, maşinile trebuie să îndeplineas
că următoarele cond iţii: sistemele de a- 
prindere, de alimentare, carburaţie şi 
de distribuţie să fie perfect reglate, pen
tru  a preveni explozii false, Însoţite de 
eliminarea1 de scântei său gaze în stare 
a rzândă; rezervorul de combustibil şi 
îhtreaga instalaţie de alimentare cu car
buranţi să fie etanşe şi fără pierderi de 
carburan ţi; instalaţiile electrice să aibă 
toate conexiunile bine fixate şi izola- 
mentul în perfectă stare, conductorii şi 
siguranţele să fie dimensionate corespun
zător şi bine întreţinute, acumulatorul 
să fie bine fixat, iar fişele montate co
rect, capul delco-ului să fie fără crăpă
turi, iar condensatorul şi conjunctorul- 
disjunetor în perfectă stare de funcţio
nare ; ţevile de eşapament de la trac
toare să fie prevăzute cu dispozitiv de 
captare a scânteilor (parascântei) omo
lo g a t; se va curăţa în mod obligatoriu 
toba de eşapamnet de funingine, speci- 
ficându-se în, documentul "menţionat mai 
sus numele persoanei şi data la care a 
efectuat această lucrare.

în cazul motoarelor electrice, se cere 
ca : rezistenţa de izolaţie a înfăşurării 
motorului să nu fie mai mică de 0,33 
megaohmi, verificarea făeându-se cu

megaohmetru de 5(50 V; jocul axial al 
motorului să nu depăşească limitele ad- 

, mişe; sensul de. rotaţie al motorului să 
fie acelaşi cu cel al maşinii de treierat; 
motoarele noi să fie verificate prin pro
ba de mers în gol tim p de -trei ore.

în  timpul funcţionării .maşinilor, lu
crătorii care nu le au în primire vor res
pecta cu stricteţe următoarele reguli : 
toate maşinile vor fi verificate şi, -după 
caz, unse cu regularitate, potrivit instruc
ţiunilor privind exploatarea lor tehnică; 
înaintea pornirii maşinilor de către con
ducătorii lor, aceştia vor verifica dacă 
există şi funcţionează toate dispozitivele 
care asigură protecţia contra incendii
l o r ; mecanicii vor asigura supraveghe
rea continuă a maşinilor pentru a sesiza 
la tim p . bătăile sau mersul neregulat; la 
pdrnirea pe timp rece a motoarelor cu 
combustie internă, este interzisă încăl
zirea lor cu ajutorul focului deschis; îh 
cazul motoarelor cu combustie internă 
este interzis să se. folosească nastu ri- la 
fişele bujiilor, să se pună scule sau cor
puri metalice pe acumulatori.

La combine se vor respecta, în plus, 
următoarele reguli specifice : zilnic, îna
inte de începerea lucrului, se va veriflte 
fixarea şinelor pe tobă şi întindere» «M* 
relelor de acţionare a tobei ; sie va ve

ghea ca toba să nu se înfunde cu tulpini 
de cereale ; periodic să fie înlăturate în 
făşurările de paie sau ale m ateria le i»  
de pe axele roţilor de transmisie şi de 
pe crucile cardanice; periodic, îh  timpul 
lucrului, imediat după oprirea maşinii 
se va verifjca temperatura lagărelor spre 
a nu depăşi limitele permise ; în timpul 
funcţionării combinelor autopropulsate se 

‘ interzice scoaterea cheii de contact elec
tric, pentru a nu produce scurtcircuite 1 
in alternator şi instalaţia ^electrică; în | 
siţuaţia când combina funcţionează fără1 
baterie de acumulatori, instalaţia elec
trică trebuie protejată cu releu tranzis
torizat ; dispozitivele de siguranţă de la  
transmisiile cu lanţ, curelele trapezoida- \ 
le sau axe cu cuplaje vor fi reglate con
form instrucţiunilor din notiţele tehnice, 
pentru prevenirea încălzirii excesive l a ' 
patinări, care pot conduce la incendii > ■ 
înainte de începerea lucrului cu combî- ; 
nsle autopropulsate se va debloca frâna 
de staţionare pentru  evitarea încălzirii 
excesive a discurilor şi producerea de 
incendii; toate combinele autopropulsate» 
vor fi prevăzute cu lan ţ. pentru scurge-] 
rea pe sol a  electricităţii statice produs» j 
in timpul f»’/ 4  o ie f  i dat rită  numâro* 
lui mare de curele trapezoidale. j
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, ALUATUL FARISEI
L O R .#  Fariseii erau iu
dei, adepţi ai unui cu
rent religios apărut în 
perioada 135—104 îJIs.,

' Care prin ostilitatea sa 
faţă de guvernarea r®- 
mană, avea şi caracter 
politic. Ei apărau cu fa
natism Legea lui Moise,

, păzeau sâmbăta, prac
ticau curăţirile rituale şi 
susţineau cu. străşnicie 
plata obligaţiilor către 
p re o ţi‘şi Templu. Cre
deau in Mesia, în învie-: 
«•-‘şi în judecata viitoa
re, dar acordau o impor
tanţă exagerată aspec
telor formale şi tradiţii
lor rituale, în dauna pu
rităţii şi spontaneităţii ' 
sentimentului religios.
•  Deoarece respectau mai 
m ult litera decât spiritul 
Legii, Iisus s-a aflat în . 
tr-o perm anentă poziţie 
pdigpnîcă faţă de farisei,, 
purtând cu ei multe dis
cuţii, în cursul cărora 
lesă dat în vileag fâţăr- , 
nicia. I-a caracterizat 
foarte exact în Pildă va
meşului ţ i  fariseului

RADU CiOBAHU

ROSTIRI BIBLICE
(Luca, 18,9-14) şi, vor
bind mulţimii, a averti
zat-o să se ferească d® 
„aluatul fariseilor",- me
taforă numind caracte
rul ipocrit al acestora. 
'Din cauza aceasta, fa
riseii l-au devenit cei 
mai aprigi duşmani, ur
mărind anihilarea Sa şi 
reuşind în cele din ur
mă să-L aducă la  jude- 
'cata Sinedriului. •  _ In 
creştinism este numit 
fariseu cel ce practică în 
mod cât se pbate de: 
conştiincios ’ rânduielile 
Bisericii, - lipsindu-i însă 
darurile inimii: adevă
rata  credinţă,' dragostea 
şi milostivirea. •  I’rirt 
extensie, cuvântul e fo
losit şi cu sensul de 
făţarnic, iar exprâsia „a- 
luat ■; fariseic" denumeş
te acea p lăm adă: uma
nă versatilă şi ipocrită, 
pe al cărei caracter şi

-cuvânt nu se poate pune 
temei. ,

„Şi adundndu.se mul
ţime de miţ ţ i  m ii de 
oameni, încât se călcau 
unii pe alţii, lisus a în
ceput să vorbească întâi 
către ucenicii Săi: Fpri- 
ţi.vă  de . aluatul farisei
lor,-care este făţărnicia. 
Că nimic nu este acope
rit care să nu se desco
pere ţ i  nimic ascuns ca
re să nu se cunoască".

Luca, 12,1-2 
AMIN. •  Cuvânt păs

tra t ca atare din ebrai 
căT Are puterea de afir
mare, de {confirmare sau 
de legământ şi înţelesul 
de „aşa să fie" sau „fie 
astfel". •  Se rosteşte pe 
parcursul, slujbelor şi în 
încheierea . rugăciunilor 
individuale ca legământ. 
Rostind „Amin"; recu
noaştem rânduiala divi
nă, ne exprimăm credin

ţa  şi iubirea de Dumne- 
- zeu şi totodată acordul 

intim cu voinţa Sa. •  
Iisus a folosit cuvântul 

. şi cu înţelesul de afir
maţie fermă cu carac
ter definitiv, iar în 
Apocalipsă, Iisus însuşi 
este numit Amin.

„Mai întâi Ezdra a bi
necuvântat pe Domnul, 
marele Dumnezeu, Nfi tot 
poporul, ridicându.şi mâi
nile, a răspuns ; Amin, 
A m in ! Şi plecându-se, 
s-a închinat înaintea 
Domnului până la pă
m ânt", ' ,  '

.Neemia, 8,6 
„Binecuvântat este 

Domnul Dumnezeul lui 
Israel din veac şi păţiă 
în veac; tot poporul să 
zică: Amin, Amin".

Psalmul 105,48 
„Iar îngerului Biseri

cii din Laodiceea scrie-i: 
Acestea zice Cel ce este 
Amin, martorul cel cre
dincios şi . adevărat, în
ceputul zidirii lui Dum
nezeu".

Apocalipsa, 3,14

SĂRAC LIPIT CUVÂNTULUI
Atinge-mi numai tâmpla cu m â n a ta  uşoară 
Ca umbra frunzelor pe ape. Taci.
Numai oftatul ploii să-l auzim în seară 
Şi-hcremenitul foşnet al goilor copaci.-

Dezvaţă-te de mine. Va fi frig 
Şi bezna va pătrunde în cetate.
Cuvinte nu mai a n  să te mai strig 
M-au părăsit şi lacrimile, toate...

'  Ceva esenţial în  mine a murit 
In  toamna asta hâdă şi nătângă.
Alungă-mă — sunt ţărmul părăsit '■
Pe care vor furtunile să-I frângă.

Sărac lipit cuvântului, de-acum 
Zăpada .din colinde mă va ninge,
Voi fi în noapte troienitul drum 
Pe qare paşii tăi nu-l pot atinge...

E-atâta disperare în frunzele ce cad 
Ca un linţoliu veşted peste lume 

-Şi-atâta bucurie în mugurii ce ard 
Sub, de smaralde raze, neştiutori de brume,

încât, iubirea mea, de-o să m-auzi că plâng,
Să ştii că mâi exist şi că mi-e bine 
Şl că sub cerul umărului stâng,
Mai am o aripă şi pentru tine... , r

? IQAN EVU

1

Una dintre cărţile deo
sebit de interesante, utile 
şi necesare tuturor cate
goriilor de cititori este vo
lumul de eseuri etice „în 
cotro, omule ?", de David 
Maniu, apărut în 1995, la 
Editura Fundaţiei Cultu
rale „I.D. Sârbu" diii Pe
troşani. Titlul însuşi este 
cutezant, ipcitativ şi aga
sant. .Interogaţia din, care

nimi de o exemplaritate 
cuceritoare: omul de Ca
racter, omul de principii, 
omul de idei sau de acţiu.

■ n e ; în tre  oei ieşiţi din fur
tunile „răspântiei de dru
muri" se situează cei ce au 
ştrăbăttft focul purificator 
t i  ispitelor şi ratărilor, ă- 
vând tăria („curajul de a 
avea,., curaj") de a se în
toarce la  " adevăr, iubire, 
prietenie, cinste, bunătate,-

C ronică literară

David Maniu

v w y w w wwvvvw v w w w y w f lc w < v w w « v v w v w

e constituit ar vrea parcă, 
să tragă omul de mânecă 
şi să-l întrebe : pe ce drum 
a pornit, spre ce ţintă, spre 
ce -scop, spre ce ideal se 
îndreaptă ? ...Punându-i 
aceste cardinale întrebări 
de conduită existenţială 
individuală şi colectivă, au
torul atrage treptat-treptat 
cititorul într-un generos şi 
benefic dialog CU propria-i 
conştiinţă, situându-1 în 
postura de a medita o- 
nest, responsabil. cu gra
vitate şi eficienţă asupra 
traiectoriei destinului său 
şi al semenilor în mijlocul 
cărora trăieşte.

Lucrarea cuprinde o sui
tă de succinte şi dense e- 
seuri despre diferite ipos
taze ale fiinţei umane, pe 
care autorul le grupează 
în trei mari capitole . cu 
titluri lapidare şi simboli
ce, adevărate sinteze de 
gâpdire, de originală şi 
profundă meditaţie asupra 
condiţiei umane : I. „Statui 
fără soclu" ; II. „La răs
pântie de drumuri" şi XII. 
„Drum cu fântâni 'fără 
cumpănă". Dacă între 
„statuile fără soclu" se cir
cumscriu numeroşii ■ ano-

respect şi demnitate, iar 
pe sinuosul „drum al fântâ
nilor fără cumpănă? rătă
cesc încă In num ăr înfio
rător de mare cei ce au 
rămas robi a i : minciunii, 
trândăviei, rapacităţii, be. 
ţiei, parvenitismului, de
magogiei, duplicităţii, per
vertirii şi ticăloşiei cu toa. 
te formele de manifestare.

Ideile, revărsate cu lim
pezime cuceritoare şi ab
solută loialitate în pagini
le volumului, se succed a- 
semenea undelor limpezi 
şi cristaline pornite din- 
tr-un izvor curat şi puri
ficator —i. care a fost spi
ritul înzestrat al autoru
lui, al magistralului exem
plar David Maniu, care, 
din păcate, s-a stins la 
scurtă vreme după ce a 
încredinţat cu cântului scris 
ideile acestui fascinant „i- 
tlnerar etic" (8. XI. 1994). 
Cartea sa e o oglindă mi
rifică pe. car» o pune cu 
generozitate Şi -dragoste în 
fata cititorilor, invitându-i 
parcă să se privească sin
guri în ea şi să şe între
be cu sinceritate : „înco- 

■ tro ?“... ■
Frefc DUMITRU SUSAN

Ttliniatuxă
„Toate rănesc, ultima ucide",

•spunea un vechi dicton la ţiih -'X ".^  
cugetând la 'clipele ce urcă-*, 
aiuritor în  febra celor vii, /  'V ; :

Sufletele fdculc căuş 
ni s-au Umplut de tristeţe; 
plec, zise bătrânul histrioni 
să cutreier memoria altor <Întâmplări,

dincolo de meandrele lor - ' - /;
doar cântecul orb’, fără ecou, ■* > x
al păsării Phoenix 
întoarsă în ou.

IONEL AMÂRIUŢEI
MUŞCATA* — Desen de DORINA ITUL CRÂNG

•  * •  •  •  * • * • • # * # » • • •  • •  * • •• • •  * •

Din 1993 încoace, Ani- 
noasa a devenit un admi
rabil cadru al speranţei. 
Voci de prim ăvara" s-au 
auzit aici sub semnul biî- 
cUriei, ţăci scânteia ce a 
irum pt la  prim a ediţie a 
unui festival muzical s-a 
transformat în flacără. Ea 
a scăldat în  lumină pre
zenţa a peste 150 de copii 
din grădiniţele şi şcolile 
Văii Jiului, care au hră
nit cu cântec miile de spec
tatori ce au onorat, trei 
ediţii la  rând, festivalul- 
concurs de muzică uşoară 
„Voci .de copii".

Ia tă - i! Trei dintre ei 
sunt posesorii marelui pre
miu, cucerit la  cele trei 
ediţii : Mihaela Gâscă (în 
1993), Gina Nistor (în 1994) 
şi Adela Tudoraşcu (în 
1995). în  deschiderea ga
lei laureaţilor din acest an, 
profesorul ^d rian  D. Să- 
vulea Coroia'n (iniţiatorul 
şi sufletul festivalului) a 
ţinut să înfăţişeze publicu
lui tabloul viu al celor trei 
talente.. Apoi a intervie
vat-o pe Gina Nistor (ele
vă la Şc. gen. nr. 5 Petri- 
la). A dorit să cunoască 
şi publicul drumul parcurs 
de Gina după ce „Voci de 
copii" i-a pus în valoare 
ta len tu l; „<3e ai mai fă-

PRIMĂVARĂ VALORILOR
cut, Gina, după cucerirea, 
în  anul trecut, a marelui 
trofeu ?". „Am mUhcitfoar
te mult. Am patru-cântece 
pe care le-am prezentat la 
diferite festivaluri muzica
le dirt ţară şi în emisiuni 
ale Televiziunii Române, 
iar acum îl pregătesc pe al 
V-Iea. Am mai realizai 4 
imprimări şi două video- 
clipuri". Recitalul pe- ca
re l-a susţinut, apoi, Gina 
a fost, dincolo de încân
tare, o adm irabilă-lecţie 
de conduită scenică' pen
tru  că melodiile s-au ar
monizat impresionant cu 
desenul coregrafic.

Şi acum câţiva deţină
tori ai locului I. Poate ar 
trebui să încep cu Melin- 
da Băluţă (Glubul elevilor 
Petroşani), talentată şi dez

involtă, într-o superbă ţi
nută scenică, care la cei ' 
9 ani ai săi a fost prezen
tă în peste 20 de-spectaco- 
le muzicale. Poate cu Mă- 
dălin Şuhan (8 ani, Şc. 
gen. nr. 5 Petroşani), ocu- 
pant al locului I şi In edi
ţia precedentă â festivalu
lui, care cu cântecul „In. 
tbarce-te tăticulfc ’napoî" a

irosit mărgăritarele’ ochilor 
tuturor spectatorilor, : iar, 
în final, aplauzele au fost 
însoţite de numele rostit 
în cor : Mădălin 1 Poate cu 
Adina Risipitu (Glubul e- 
levilor Petroşani), acea 
voce plăcută, viguroasă, 
de perspectivă. sau cu fră
ţiorul ei, Boby (de 8 ani) 
căruia nu se putea să nu 
i se acorde premiul pentru 
popularitate 1 Mihaela Po
pa (Şc. rir. 4 Petroşani), 
apariţie surprinzătoare prin 
talent şi exuberanţă. Da
niela B raţie' (Grăd. nr. 8 

-Petroşani), JSduard Buday 
(Glubill elevilor Petroşani), 
Anca Burlacu, Arleta şi 
Ariei Latkilic, Alexandra 
Natanticu (toţi din Petro
şani), Amalia Borbely (Şc. 
nr. 2 Lupeni) sunt nume 
care vor avea renume în 
muzica uşoară.

Dar copiii din oraşul gaz-' 
dă a manifestării ? 15 ta 
lente de aici au ejsoluat 
în aplauzele sălii, meritân- 
du-şi pe deplin locurile pe 
podiumul premianţilor, de 
la  preşcolarii de 6 ani
şori la fraţii lor de 13—14 
ani. RodiCa Nicoraş (6 ani)

Â nM  V ÎI % Nr. T4(F§
mm —

locul I şi premiul tinerv- 
ţii, Andreea Predoşan, b lh  
miniţa Popa, RoXaţja Nls^ 
tor, ocupante ale primului 
loc la di ferite categorii de 
vârstă, Mihaela Gâscă, Io
nela Rafira, Oana Tăbâr- 
cea, Luminiţa Sârbu (cu 
medii cuprinse Intre 9,9i—> 
9,72), Diana Predoşan, pre
miul vojnţei (a evoluat, a- 
vând braţul stâng fractu
rat i), ca şi colegele lo t 
Veronica Nistor, Monica 
Stan, G abrida Sârbu, Au
relia Haring sau adorabila 
Giorgiana Codrea, care ia  
primul contact cu scena, 
cu publicul, şi-a etalat ta- 

' lentul.
In grădiniţele' şi şcoala’ 

Aninoasei, dascăli inimoşi, 
ce-şi respectă cu ardoare' 
şi credinţă meseria în tru  
educarea şi împlinirea spi
rituală a vlăstarelor vieţii, 
au descoperit la / aceştia 
şi valori artistice. Şi le-au 
stimulat I G ât au muncit 
dascălii ? Cât au "* muncit 
organizatorii'festivalului — 
oameni de * artă  şi spon
sori ? Cât s-au străduit pă
rinţii ? Cine a evaluat, oa
re,? In inimi a rămas In
să ecoul buctnRei. Bucuria 
pentru prim ăvara valorilor 
artei înflorită lă  Aninoasa.

T/UCIA LICIU

"" vineri. 23 Iunie 199S
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13.00 Actualităţi; t ţ* 0  fBctoriast ’95; 
‘ 10 TVR Iaşi; 14.45 TVR Cluj-Napoca;

TVR Timişoara; tftjoe A criam aţi; 
1,10 A vanprem w rti S685 Turiaa* şl 

« turism ; 17jM Bw iilont t e  ISO* 
maghiară; M U  «foir i» jUrifo l HMT, 

ŞtjOO De luni pftnă luni : retrospectiva e- 
•anim entelor politie* Ir iO T * al» l l ş l i R i  
«di; 19,30 California vfeeeck m  M M  » # ■ 
lealităţi, meteo, spttfc 2M 5 “
SUA); 21,45 Teatru T V ; 23,*#

. « t i :  23,40 Cultura în  lum e.
..

14.00 Actualităţi; t ţ t t  Politica la tre  i- 
#eai şl real; 14.4» Vfafoateca m eiaraam i» 
lui; 15,10 M t t u r i  de ie r i şi de ari (do); 
15.30 Atlas (r); 14*0» Desene animate; 16,30 
|ii bogwţn plâng ţs); t e t e  M- caua #6 
minte tem. pentru tinerei): 1740

de milioane (p. I I ) ; 2080 Cu cărţile pe 
fa ţă ; 21,00 TVM Mnrwpnr; S t e  In tre da 
şi n u ;  22,00 Cred»; 2145 FHm.

M1ERCORL. 28 IUNIE 
,’ f V R  1

7,00 TVM TOiearatinal; 8,30 La prim ă 
• « î ;  9,15 S a t e  Barbara (sfrj; 10,1®

A ur şi nonei (*/r); 10,55 Dese»* m i n a 
te: Povestiri darie* America; 11,20 Vi
deze aseta muzicală; 11,40 Ecran de va» 

" Regele beiter (SUA)f 13,10 1001 
ii — Opera u m ili;  448® Actuali- 

. 14,10 TVR Iaş i; 15,05 TVR Cldj-
Napoca; 1680 A ctualităţi; <1640 Magazin 

tiv; n jto  festivalu l naţional studen

U

fWtroi (s); 18,30 în  ta ţ»  
le  .00 Alge vizuale; te .30  Tribuna noncon- 
/ornt+ştlter; *»80 TVM Mesager; 21,30
ţfoda pe . meridiane (NBC); 22,00 Santa 
Barbar* Ori? 22,45 Repriza a  treia.
?  MARŢI, 27 IUNIE
K  ' T V R  i

780 TVM Telematinai; 8.30 La prima 
o ră ; 9,a  8 *»ta Barbara (S/r); 10,05
lim b i străine; 11,05 Cinematograful de 
artă  (r); 42,45 Bcsmw animate; 13 .»
1001 audiate H M  TVR Ia ş i ; 4585 TVR 
Cluj-Napome « t e  t e  Ţ m uţit; *7t e  
Crnirtaţuirt; f t t e  Caşuri şi necazuri t e

u M t i  I M  
CUo; 19.30 Callîornîa visează; 20,00 Ag

ilităţi, mate», sport; 20,45 Film; 23,15 
j: ilector; î  .45 Actualităţi; 98» Gong !

siune \ le  «ritică şi actualitate tcatra- 
A Stefiri... în paşi de vals. ,

t v r  :«:.v
7,00 La prim a or ă ;  9,15 Ora de n u - 

M că; 10.00 U osum entar, 11.00 Telejurnal 
n worldCteft « t e  T eatru fO ; 14,00 A ctua- 
i « « te  Wa ne tarii. Emisiune pentru
I.A bpll « 8 »  Lim bi străine; franceza, eu» 
i « l e s a  ţ r i i  M R  Desene anim ate; 16.30 
r l $ i  bogaţii f e t e  (s); 1790 23 d e m ilioane 
; B». R Î  t e t e  A tir şi no rei ţs ); 11,30 23

“l i ;  0 ,30*.

..___de musică rodi. Craiova; t e t e  Atfa
«1 ©hiega; 1880 De la  teate adunat* ;

1980 Sensul schlmWt®; 19.30 f iîa if 's e -  
tW  pentru tineret: California v isează; 

A ctualităţi, buletin m eteo, Mo»; 
Film  s«*$al: I k . T fo tab j H ,C

te l despre m agici; 22t e  C s m ia ţ i  ;
888$ A ctualităţi; 23,45 în tâ ln irea  «e te  
« te c u l nopţii; « te  îlw A B ve m agazia. '

T V R  a
7,00 La prim a arii 98» Ora de mu

zică; 10,05 Panoramic european; 11.00 Do
cum entar World net; J I R  Desene anima
le : C artea junglei; t e t e  Gong ţ r ) ;  1280 
Armonii corale; 13,00 Documentar; 1345 
Remember ro c k ; 14.00 Actualităţi; 14,10 
Ecran de vacanţă: Reîntâlnire cu Tip- 
Top, Mini-Top; 154» Mozaic; « t e  Dese 
n e  nnimate; 164» Si 1*481» « ling  (Sîî 
17,00 Zodia balan ţă . Emisiune de educa
ţie Juridică; 1740 Aur şi noroi « 3  18,39 

‘tine în limba maghiară; 2A te PIc- 
21,00 t v m  M esager; g $ M  Tradiţii;

___ Santa B arbara (s ); 28t e  D a sucul
de cinema; 23,4$ Med» pe meridiane;

j o i . a u t H t e
' T V R  I

7,90 TVM TUlcnwtittal; 8,30 La 
u r i ; 9,15 Santa Barbara (s/r); -
Lan»ip& din lumină; 11,20 Videolexîcon; 
t e t e  Ecran de vacante: *34» *##1 au- 
dftH; 14,00 Actualităţi; 14.1» TVR Ia ş i; 
t e t e  T v r  Cluj-Nap»ca; « t e  Actwdi- 
tăţi; 16,10 Festivaţul-concurs de muzică 
uşeară şi populară „Corabia de Aur**, 
799S; 18,40 La orizont economia; 17,4# Mi- 
lemum'; 18,25 Cartea Ţănglei (d.a.); 1849 
'Tragerile Super Loto 5/40 şi Simplă ex 
pres; 10,00 Medicina pentru toţi; M M  
California visează (s); -20,00 Actualităţi» 
btdetin meteo, lelesport; 20,50 Film *e- 
ria l: Valea păpuşilor; 21,50 153 811 k m ; 
22,05 Studioul economic; 22,45 Interpreţi

al muzicii populare; 2345 Simpozion; 
t e t e  A ctualităţi; CAO Seriaţi FamUia
Palliser. \

T V R  8
7.00 L a prim a oră; MO Ora d e  mu

te,98 Mozaic satelit; 114» Docu-
Worldaet; 11,30 Cartea ju n te* : 

1240 MM frontiere (r); M M  VdHKnaHla 
d*^ cwffl. Deeuarantar; 1245 Confluen
te /r); 13,41 RtUnuri eatuicnle; « 0 0  -Ac
tualităţi; 14,10 Magazin social; 1540 Bri
gada specială (s ) ; 16,00 Desene animate ; 
16,30 m  begrtpî p ltng  VI): « t e  Cwiwa 
do la ora 5; 1940 Emisiune în limba ger
mană; 20,00 Muzica e viaţă mea; 20,30 
Orizonturi culturale; 2140 TVM Mesa
ger; 21,30 Enigm a; 22.00 Cinematograful 
de artă: Prea m ult suflet; 23,40 Stadion;

3» IUNIE .
T V R  1

7.00 TVM Telematinai; 8,30 La prima 
oră; 9,28 Santa Barbara ţs/r>; M,55 De- 
sene animat*; 1L20 CSrenbeu; J ÎM  M P ?  
* Grratest Hits; 12,5» “

‘ IO TV * Iaşi',
14t e  TVR Cîuj Napnca; is,45 T T a Â p l 
1645 Actnairtăţi; 16,25

şi n â b M g t» ;  n m  
ţfin m a Z i  1840 'P ro  

P a tria ; t e t e  Serial: B tera ; 28,00 AcRia- 
lifAtU buletin meteo, tetesport; 20,15 Pu
blicitate; t e t e  Tezaur folcloric; 21.38 
-Viaţa parlam entară; 22,00 Film artis tic ; 
Căsnicie in lumea Mafiei; 23 te  Actua
lităţi; 2348 MTV * Bure Top 1); » te  « -  
nemâtogralul 4* noapte:

T V R  *
t M  L a prim a ară; 940 Ora de muzi

că; i s t e  Cal^descep; 1L00 D tenm entar 
YVerldnei; 1140 Cartea junglei; 12,80 Ca
feneaua lite rari; 134# Repere bibliogra
fice; 13.45 Ritmuri muzicale; 14,00 .Ac- 
tuaBtftţi* 1440 Varietăţi intcrnaţtenăte; 
154# Cnnvieţuiri; 16.00 **
1640 $J bogaţii plâng (s> ; » t e  
invenţiilor; 1740 Serial; 17 clipe ale unei 
primăveri; 1840 Transmisiune directă 
de ta Festivalul muzicii de cameră de la 
B raşov; 21,80 TVM Mesager; 21,30 Oa
meni care au fo s t; 2240 Hyperion; 22,30 
Campionatul european d* baschet mas
culin; 2340 Santa Barbara (»M 0,15 Ba- 
•«priite mnrieA- .

, SAMBATĂ, 1 IULIE
, f V R  I

74» La prim a oră; 9,00 Ba da, 
nn l ;  10t e  Serial p e n tn r  aopa: 
n b »  cu Black Beauty; 1A3» Pas cu pas, 

de ştiinţă pentru t in e re t; 1145

Vârstele peliculei; 12,20 S pirale* ' priit- 
timp* 12,40 Cuvinte potrivit* 
audiţii; 14,00 Actualităţi;
25 — Tranzit TV ; 19,00 In ţa ra  
fo it Canada. Documentar; I9,f5 
cîdopedia; t e t e  AcbiallBiti, bulette 

, le*» tctespurfî Ifcso «eibd; TequRa şi 
Boaattl; 2145 Virai unei peri», de-a arii; 
2245 Actualităţi; 2345 Melodii de mmi 
la t; 23,40 serial: Telefonul de la paieaul 
nopţii; 0.35 Concertul speranţei.

T V R 2
'  7,89 în tâln irea de sâ te b î» . Program  
a l studioului TVR din Ciuj-NaţMtca; 12,00 
MTV * Dîsco Dance; 13,00 Est m eridian 
magazin. Program  s t Studioului TVR din 

. Iaşi; 16,00 Draene anim atei 16,38 S tria t: 
Ş» bogaţii plâng; 114» Spectm uM  Înm ii; 
te4 »  Serata m uzknlă T V ; t e t e  P ariaţi 
pe cam pion ! ; M m  TVM M esuger; 21,30 
P laneta cinema — W»; te.00 Cam plena- 
ta l european de bastbel «aasenlin; 28,43 
Serial: Sânta B erbera; 2349 Interferen
ţe  ; 68# Cam pionatul european de bas* 
chet masculin; t,t$  JfUZz A«ve sb**',

DUMINICA. 2 IU U E
f  VR I . ; I  ■

« te  ternă dteiineuţa 5 ; «4# Abraca
dabra t î «0,0# seria l păstra  copii: Srity 
— ■Peri m ării «SUA, & ■  I I ;  t e t e  Lumină 
din taaataă; 114» Din atbwpul celor mal 
frumoase metedii pepriu te; 1 2 te  Viaţa 
satului; 1340 Arim; «44# AetuaRtăţi î 
*41» PuAa T V ; 1446 Vit r i  mug teîn f  
1 7 te  Serial SJF.: Sfor Trefe j IM S A 

m ânie; IM S BoWnge; t e t e  Ac- 
• Agenda europeană * terietin 

meteo; 26^0 Fiim arSuttc : . 0 M b  în 
Ibmen Mafiei (Ultima parte); &Jt5 Trage* 
rHe Late sp e te i 6/49 şi Maroc; 22,35

«M # F teala  Cam-

Fro-
13,00

de hnehet
frepr. a  -doua), T teum ti«teae 
te  Ateu»; 2388 Actualităţi; M M ,
*  Rtsco te n t  e ; t,M  ' S e ria l; M ad 
Da rid .

T V R  2 -r• ■
7.0» 5 x 2 .  S ta g ă te  dum inical, 

gram  al Studioului TVR din Iaşi;
MTV * Greatest Ifits; 414,00 Actualităţi* 
1410 Film artis tic : Năpasta (România); 
IS te  Avanpremieră; 1880 Demne ani- 

1430 Serial: Şi bogaţii plâng; 17,(4 
AS- A frai odată ea niciodată: A- 

*941; Mfi« Oratoriul 
Georg Friedrich Iiaendel —. $el. i « t e  

TVM * Mesager; 21 te  Oraşe şl cirrbra- 
|il; «22.00 Ritmuri muzicale; 22,13 La pu
terea a  doua; «389 Serial; Simtă Bar
bara; 23,45 Şcoala vedetelor (V).

“V-

i<!

anim ate ş t  
K lte Di sney & 

Co. (d.a, jocuri); 1240 
California Dreams (s);
12.45 P rin ţu l din Bel- 
A ir (s); 13,10 te s a  plină 
(s); 13,40 O fam ilie pu
tern ică (s); 1440 O ne e 
şeful aici 7 (s, 2 ep.); 15,00 
AM Robert (s |; „Aplican- 
«ttl*'; 1 5 te  K night Ittder 
#M8; 145» A-Team (s.a);
17.45 Beveriy HUls, 90210
IR ; 48,45 MWrose Place 
A ); te ,45 Ştiri, «port şi 
« e te o ; 2 0 te  S a lu t! —
riiow  CU F. E lstner; 21,15

de t e  (CS): 23,oe 
aţi spuâ7 (show/r); 

Sâmbătă noaptea la 
^ 18» Eliminatorii (ta. 

«BA 86):

CANALE 5
7.30 Ştiri; 10,00 Bonanaa 
(s); 118» Afacere încheia
tă  (mag»; L i te  Comisa
rul Scaii (s.p); 12,45 Fe- 
rum (show), cu Rita Da- 
Ha Chera; 14,00 Ştiri; 

14,25 Cotidiene; 14,40 Prie
teni ftnag.); t e t e  Avan 
premiera; 17,00 D.a.; 19,00 
Ştiri; t e t e  ©K, Preţul e 
cereri ţes), ea Iva *a- 
nicchi; 20,00 Roata noro
cului fc»), cu Mike Bon- 
giorno; M M  Ş tiri; 21,23 
Circulă zvonul (show); 
21,49 Nu uitaţi periuţa de 
dinţi Jshow), cu FSorelleţ 
0,00 Ştiri; 0,30 FHan; 3,25 
Cotidiene (r); 3,30 Reluări 
seriale.^

SAT 1
6,30 La ga

laxiei întorci la stânga 
(s.SF); 7,00 D.a.; 9,10
Baschet L iga NBA; 9,55 
Piaza Hotel (co. SUA *70); 
4.2,00 Superbuman Sa- 
murai (s); 12,30 fop llu l 
d e  aur (Uri; «42# Mr. 
Smtth (s.co. SUA *83); 
l t t e  Cagney şi Lacey

s r « r n i K . ? :
watch (s.a. SUA); 19,00 
Maimnţăreulă ea  Srirfmpy 
N  Pavimd fstom j; *0,30

ra te»  (o r  21,15 
f io r k te  (f.a.
m m  « t e

Mena-O-Maan (sheu);
(t*r. Ger.

•W»; L30 Harry şl Wal- 
ter «perg la New York

. c .

780 Ştiri NBC, cu T4m 
Brokaw; 8 te  Hello Aus
tria» hrilo Viena; 900 
Bwropa Journal; 1080 Vi- 
deomoda; 10,30 Entertatn- 
ment X  Prora; 1180 
Rotonda (talksbow); 13,00 
Magazbml ştirilor NBC; 
I iW  Ari — informaţii; 
15,00 Baschet Capa Buck- 
ter; 4600 Golf. Volvo 
PGA — AngUa; 17,00 Vo

iri măscuit». Câmp. NCAA 
Mo Golf fem. 
austriac;

24,30 B airiim  
m aţii ia  zi; 22,30 TalMn- 
Ja ra ; «380 Show ul ra rii, 
eu Jay Len»; 0,30 L ate
iw -wJUUW W(

__  ___animate;
8,00 Disney A  Co. (r); 
9,2» Seriale ş i  desene a- 
nimate; 1086 Em- reli
gioasă pentru «Copii; 11,09 
Teaca Disney; 42,20 îna 
poi in trecut ptSF, 2 ep.); 
m &  Căldură tropicală 
<»): 1580 Cine e şeful 
t e i ?  <s); 13,25 Dădaca 
gs); «580 Reportajele Dis- 
aey; t e t e  Alarma (rep.)r 
«8,45 Westerdeich (s. Ger. 
i#9i); 19.45 Ştiri, meteo, 
aperi; 20,10 Boris Becher 
Special — interviu; 21,15 
Or. Frank Har dor (s.
Germania 1994/95, ep. pl- 
lot); 23,15 Spiegel TV — 
Magazin; 08» Prime Ti
m e; 080 Eden (s-er); «80 

Playboy Late îîighl (mag ).

7.30 Ştiri: t e t e  Frontle. 
rele spiritului: em. reti-
eioasâ; t e t e  Film ; 1?.® 
Simpsonii (d.a); 1385 Su- 
perclasam ent f  show); 148» 
Ş tiri; t e t e  Duminică plă
cută (ri& w/r); 17,*0 Film ; 
19,30 Duminică plăcută 
(show /r,*pji>; 21,00 Ş tiri; 
2180 Stranam ore (show), 
eu Afoerto Castagna; 
23,40 Target (mag.); o,10 
Nu doar m oda (mag.);
0. 40 Fiecare volum (mag.);
1. »  Ştiri; L25 îngerul
(mag.); 485 îndrăgostiţii 
nebuni (s); 2,25 Avanpre
mieră (r): 580 Chioşori 
de ziare; 880 Fiecare va- 
1um (r). 1'

■ 789 C atw alk ţz/ri; «.30
S tar T rek  (S-SF/rR 9,20 
Clama Maximo* (f.a.
S «A  ’S») CU R. Buttons,
V. F rica ; 11,05 Prigonitul 
ţw .  SUA m o r  *2,40 
Jonglerii A ila rii (show); 
i s te  V ânzătorul de pă
sări (L  m uzical Ger. -53); 
15,15 cari» paradise (f. 
muzical SUA 1966) cu 
P . O T P rie ; 17,80 Vântul 
şi leul (f-a. SUA 1974) cu 
Sena C onnery; 19,15 Roa
ta  nerocului (cs); «o,10
Numai dragostea contea
ză (talksbow ); 2145 îl  iu 
besc pe bărbatu l fiicei 
mele ŞLa. G er. 1995); 23,10 

In  tu ra  ţtalk-. 
880 24 de ore 

(rep); 1,05 M evle, Movle

080 Ş tiri NBC, cu "p isa  
Brokaw; 780 Afaceri in 
ternaţionale; U.00 C roni
ca draoztrrtor fdo); 1*80 
A m intiri ieri, am intiri azi 
(do); 1280 Comerţ TV; 
13,00 Ushuaia (do): «4.00 
Entertainm ent X  — Press;
1480 D estinaţii de 
ţă; 1580 Azi — inform a
ţii; 1680 în tâ ln ire  cu 
p resa ;' 178» G rupai Mc* 
t.«»yţri»tin _  inform aţii;
«78«' Europe 2000 (do);
1Î80 Motociclism claric; 
1980 Kagby. B a» of 
Rame; t e t e  X Kutture 
— sporturi extreme; 20,00 
Ştiri i m  te te  Destina* 

de vacanţă:
t e  V i' ■ ‘

Frontal;

Turcia!

EURpSPOfiT
9,30 M ag.' internaţional 

al sporturiler cu moffir; 
10,30 Auto. Emzma f w d t  
Trial (r); 11,00 Tractor 
Pulling: Rotterdam (r); 
12,00 Moto. Marele Pre
miu al Blândei de 1* 
Assen (d); 1580 Atletism. 
CE Bruno ' Zauli de la 
Villcneuve d’Ascq, Lille, 
Franţa (d); 18,08 Tenis. 
Turneul ATP de la Hallc

(înreg.); 
««80 Moto. M P a l Olan
dei m i  M M  A ri# . Cani

de tu-

Norfering, Ni».

by. 

a la  de

de
ş l cerem e-

9,30 Gimnastică 
că. Finala CE de la  Tel- 
fotd. Marea BrManie (în- 
ret.); 118» Moto. MP 
al m m m  de la  Assen 
(r>; 1289 Box. Meciuri in- 
ternaţhmale; 14 te  Atle
tism. CE Brune Zauli de 
kt ViHeneave d’Asc«, 
Lille, Franţa (d); 1»,M 
Tenis. Finala Turneului 
ATP de la Halte (înreg.); 
S i te  Fotbal. Cupa Mnn- 
diai >95 din Austria: Gcr-

de turisme 
m  de U  Norisria 
burg (înreg.); 23,0 
IndyCar World 
MP de la  Pdrflatid.

ger.
cur*

Nttr-

TV 5 *
7,00 Reflecţ»; 8,30 Lec- 

ţB de limba franceză; 
880 Fforii infe; 985 Jur- 
nai; 985 Bibi şi priete
n ii săi (cri: MUS Mag. e. 
canemic; 10,45 fn obiec
tiv Europa; 11,15 Ce is
torie (es); Il,4o Flash in- 
fo; 13,45 Jurnal F3; 14,40 
Taratata; 17,00 Jurnal 
TVS; I#,4S Campionul; 
19,25 Joc TV5 ; 19,36 Jur-
nai TVS; _ _  ____...
helgtao; 2480 Iubita unui 
haţ (L TV Franţa); 2380 
Jurnal France i ;  . 2380 
Simfonia din Ouebee; 18» 
W eekrari plăcut (enj. de 
umăr); 1,30 Jurnal de 
noapte; 280 Perspective 
asupra Am ericti; 2 ,»  Ta* 
rafoto (r).

700 Sport Africa (1); 
8,00 ' Spaţiu  francofou; 
9,85 Jun ia l canadian; 985 
Bibi şl prietenii săi; 1«J3 
Muzici În inhnă; 11,45 
Lumea e a voastră (var.); 
13,15 Referinţă; 13,45 Ju r
nal canadian: 14.30 Iubi
ta unui hoţ ff/r); t e t e  
Jurnal TV5; l%ţB Week- 
end plăcut; 1945 Cores
pondenţe (r); 1980 ju r 
nal TV5; 208» t e  mU. 
(mag.); MM ju ru r i;  21,00 
7 pe 7 (rep); 2280 S«C%. 
Iul nestra (de); 83 ,«  Va
ra următoare (f. Franţa 
1982); 2,00 Perspective a- 
supra Americil; 285 Iu
bita unui hoţ mm 5,00 
Lumea e a voastră (r).
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Informaţii şi înscrieri ia sediul firm ei fe s  
Deva, str. D. Zamfirescu, bl. C (TCH) et. 4, t e l  
054/627868; 627906, orele 6— 17 (sâmbătă 9— 
I2X preţ informativ 225 dolari si 100 dolari In 
lei. (U F .)

\

. ommmM, ia  srAirrff g h b o r g iie  ,

U n  « x o r n e n  m a r e  p e n t r u

Se apropie ziua mult aşteptată de înflăcăraţi! su
t e i  itee terea i, de conducerea clubului* şi fot

balişti. dar- şi de un mare număr de simpatizanţi ai 
Corvinutui din întregul Judeţ: susţinerea unuia' din. 
tre enameneie grele d%i existenţa clubului; meciul 

i  de baraj pentru promovarea în Divizia Naţională cu 
* p o rta l Studenţesc. -

Xcfe aceste zile ne«am aflat mereu printre bune-, 
doreai, participând la câteva dintre trăirile şi fră- \ 
mântăriîe inerente perioade* de pregătire, când eon- ţ 
«tocători şi antrenori caută să nu. scape nimic în asi- ( 
gwrarea condiţiilor de pregătire a acestei decisive în-, » 
tâiniri. Luni dimineaţa se discuta o ştire difuzată la ţ 
măBo: ..meciurile de baraj se dispută i t M t e k  m *l 
duminică, cum se anunţase încă din luna mai! La ' 
prânz s-a aflat că totuşi meciurile pen tru b arajise  
vor desfăşura duminică dar nu la ora 11, «un» se 
stabilise anterior, ei la ora lffl Şi tot luai după şe
dinţa de la federaţie se află că s-a stabilit ca locul 
<$e disputare* a ateste! partide să fie Ir SFANTU 
GHEGKGHE. Nici vorbă de vreo conciliere intre con- 
dueerile «dor doua cluburi, aşa cum era normal, său 
să se ţină eon» de propunerile ca a t e i  important 
meci să aibă loc la Făgăraş cum a propus Corvinul 
sau Braşod, Vâlcea.

- S e  m u te  Sfânt» Gtaserghe- şi nu tm oraş eu un 
stadion şi teren «mi ca lumea ? Să fie cât mai ocolit 

- d e  spectatori? Şi ca şi când tracasările (altfel, cum 
% r  ţmtea f i numite) nu a r  fi fost -de ajuns, marţ», 

te * *  **»» , s W F d te  p M M »  fa*  clubul Corvtoal 
este anunţat că meciul se dispută duminică, 25 iunie, 
dar t e  l#  «r» MyâO t Deci, « u r  federaţia swhimbâ 
modifică orele «le disputare a meciurilor (11, 10. MD 
dupâ. bunul plac al upora şi neplăcerile alterat fin 
ctoăfe setoelKteiîep făcute t e  presa de spmiaUtate, 
■■0nm »  f o r tu r i lo r .  Spartul Rentereac, t e  prerilfetaare 
eatWBene centrale „Adevărul*'. «Bvenitewtot zilei", 

i t e  aproape întreaga presă şi t e  m ii  comentatori 
sportivi privind jocurile suspeete de frpeaj în 
p io n »  a le  Sportului

«T<nify>rir»Trifvwv^,vnrwTpfvvvvvvvvvwvv>nr «Triir  • ^ v w w w w n v W W W W W ^ M w X W

Privatizarea şi reuşitele sale

. ,  . ..... .... .......................... „ . .  «dneva t e  lu
U"«v* f p n te t e  s* «toa toteere la suspiciuni to  t e  pri

veşte „sprijinul** ce conttnuâ să-l primească studenţii 
bucureşten* în continuare. Vom tră jş»  vom vedea ş t  
«himtoică hr Sfântu Oheorghe cum va fi.

In rândurile lotului. fotbaliştilor* hunedoren! « o 
atmosferă bună. Romtoă Ga bor a  fost gripat la în- 
ceptaă acestei săptămâni, «tor va fi ap t t e  toc. Băieţii, 
to frunte eu antrenorii lor, Neluţu Petcu, V, Stoica 
şi F I Văetuş, află în  cantonament ţa  Cinci?, dar 
antrenamentele le  eteotu«u« la  stadionul Corvinul, 
unde sunt t e t e  condiţiile t e  recuperare după efori 
Se to en teS  cu ambiţie şi dăruire A M  Conducerea 
clubului, antrenorii sau jycâtorij îşi văd cu seriozi- 

! te « ‘te  tem**, n u  fac comenta*» pe marginea prt>- 
iCMteftrii locului de disputare a partidei, a orei de în-

i ■ povi?g SSfîâAsă, -
î ttorinţă de a  dovedi printr-un joc bun că tocu lC or. 
i  vinului est« ba Divizia Naţională. Aven» încredere 
(  î»  experimentaţi* sau tinerii talentaţi a! Hunedoarei, 

că oricare te t e »  cel care te  vor afla  fn teren, Popa,
! Bordean, Haidiner, Bardae, Costărtasseu, Cabor, Te- 
tileanu, Mitrică, Păcurar, Ciorna, Chka, Crăciun,
Dăseălescu, îşi vor face datoria, vor lupta cu o dă
ruire exemplară pentru culorile Oorvînuhri, pentru 

. inimoşii lor suporteri ce li vor susţine din feiffljle lor 
'  pentru Gorvimfl pe întreaga dura»! «  partidei.,

' Intr-un spirit de fair.plajr, pentru ca izbânda din te- 
[ ren a bunedorenilor să fie deplină şi apreciată cum 
.se  cuvine. SABIN

*» P ite  în te in tă  câ în tre  unităţile private din 
municipiu* O răştie. «sare au făcut Progrese sim ţitoare 
în ultimi» «ni, se num ără şl S.C. CARAVANELE A 
BAMIAN COMl’AN’Y S.R.L. Care este' secretul reuşi
telor flrm ei dum neavoastră, die patron ILIR  DAM 1. 
AN ? ' '

— Singurul secret al realizărilor noastre de până
acum este seriozitatea cu care rrwam ocupat de flr- 
mă încâ de la înfiinţarea ei şi interesul permanent 
cu care am urmărit ducerea la  îndeplinire a  proiec
telor propuse, -

Astfel, dacă, în  anul 1990 când am pornit la drum 
doar eu şi soţia mea, lucrând zilnic non.stop, la ora ac
tuală dispunem la  sediul nostru, mal exact pe Q.N. 7, 
la intrarea în Orăştie dinspre Sebeş, de u« Jteal de 
â t e t e j t o  publică,, apreciat de toţi cei carp Mt trec 
pragul, do o terasă dotată cu toate cele necesare, de 
un laborator de carmangerie propriu, precum şi de 
o staţie pentru desfacerea produselor petroliere, do
ta tă  cu pompe moderne şf o parcare corespunzătoare.

Toţf cei 28 de salariaţi case activează în cadrul 
societăţii n o a s te  au u» singur scop, acela a l  servirii 
prompte «* clvilUwte ar clienţilor, m ulţi dintre el *. 
& ţ i  t»  to n * lt prin această zonă.

— Se discută totuşi prin oraş că  recent a ţi fi 
avut probleme cu C e rte  Financiară şi că firma «tom- 
mmv<mtr& s-ar afla în  pragul falimentului. Este a- 
devărat te* ' * e W e D am fen?

—’ A m  auzit şi eu despre acest zvon dar, pentru
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Frieburg
tN â f- Am*te««t tnar^- 

tonle a.e4
fet renăscuta Bază . 
««filmă şî agrem ent. „CS- 

lan to i" . Vreme frumoasă, 
după ploaia eajre a «6- 
zut, CU interm itenţă, fh 
tog cursul dim ineţii. Ljb-

o surpriză plăcvBfe te  
X» bazinele acoperite .; .a 
toşît la soare o bună 'ea- 
noştinţă, a »  fete coleg 
de la ziarul „Matinal* 
i .Z o r t^ n o i^ te »  Petm-

H oftean , este îagtner mi
nier şi a jâeeat t e  vreo 
şase ani, cu familia «- 
soţia şi «ele trte  fiice 
în Germania. Locuieşte 
la Frieburg.

Bucuroşi «te revedere, 
l-am în treb a t: „Cu ce 
«toaate prin România, 
Toni 7“ ,JCU automobilul 
meu Audi. Nu, că glu
mesc. Am 
tâtoirea de

St
au» a

M ine' Bin Petrosa-aî ^zî, • 
D iv ersita tea  Tehnică — I 
un.). Cura ştii, am socrii î  
la Deva, 0  întrucât azi |  
a v e»  puţin Ump liber J 
n u n  dus la Geoagîu sS J 
fac 6 baie". „Şi la Că- « 
lan 71“ Ju a  Geoagiu nu I 
era ap* te  basiu», amei- ! 
«  t e ^ ţ  t e  *tor»i i
Că s-au deschis « ă te  de * 
la Căton şi teflLm* alei 
E superb -** ,# l 'te O te  
mania 1* „Tote-f CBi, Eu » 
sodt asistent sec i»  la un I 
cămin de bătrâni — «topă J 
ce am yrmaţ un «mrs în |  
domeniu —, soţia lu- • 
crează. fllca cea” mare |  
şi soţul ei au servicii, * 
au casa Ier» ml-ai» d * -l  
ruît şi un nepoţel, cea , 
de a dau® fiică Imuează |  
şi ea, mezina este tec i ; 
elevă, e tone, bine". 
„Aufwiederschen, Tcmil** J 
„La revedere. S-ar pu-1  
tea să  mai fee drumul f 
Frieburg — Călan 8 ă i - ‘

absolvirii tostitteuitii de DdâflTHU GHEONEA

I
I
I
I

I

•  Prooosportiştii încă
nu au .vacanţă!' Mulţi 
participă ia  Concursul 
«Un -itLăSr iunie ac., 
pentru Cupa UEFA — 
Intertoto. Succes echipe-, 
tor ^noastre: Ceahlăul 
Piatra Neamţ, F.c. Fa
rul Constanţa şi „D“
Cluj-Napoca, «Hm fiind 
faptul că primelş 4 cla
sate vor primi dreptul 
de a participa în - cupa 
UEFA ’85—r96.

•  Paralel cu isprava
marelui câştigător din 
Călăraşi de aproape 706 
milioane de le» la  Loto
6/49 din II  iunie a.c.,
a crescut substanţial şi 
numărul câştigătorilor din 
judeţul nostru, numai la 
acest concurs fiind de 
peste 2 200 ! Duminică 25

cu 
de

IA

HUNEDOARA
•  Pronosportiştii nu  au vacanţă!

6  Creşte num ărul câştigători Ier şi în  ju - 

deţul nostru

' •  Jucaţi la Toittbofe lozului apartam ent

tulul! 1 ■■

iunie o nouă 
reportul de 190 
lei.

tragere 
3 000 080

0 Numeroase sunt câş
tigurile realizate Ja sis.

temui cei mai atractiv 
—» Lozul în plic şi Instant 
Lotery. După o garsonieră 
şi un apartament cu două 
ca»nere adjudecate de 
judeţul nostru, dl «Sozac 
loan din Haţeg a câştigat 
o excursie Ja Campiona
tu l Mondial de Atletism 
din Suedia, iar Drăguş 
Dorina din Deva 5 mi

lioane de lei, la Lozul 
Tombola Magic.

•  La Roata milionari, 
lpr punct final, cu doi 
câştigători din judeţ a 
câte 10 065106 de lei. 
Negrea Ruxanda din De*

, va şi Fareaş lolanda «Bn 
teUcaB... .. ■

•  Cu nm lt iateres a 
test prim ită noua tom

b a li a lozului
-.;teteteite:':':';cs^ premîî 

constând în
— un autofurim Daewo, 

Baeer; tete— autetm ism e 
Oltena; douăzeci teferi, 
teare  color; douăzeci ra- 
diocasetofoane.

a n e  joacă câştigă!
Cu 100 lei, lozurile ne

câştigătoare t e  1000 t e  
lei pot fi trimise ««na» 
prin agenţiile noastre Ja 
R.A. Loteria Naţională 
pentru a participa la a- 
ceaştă interesantă tom
bolă. SUCCES.

•  Reamintim numero
şilor câştigători că ter
menul de ridicare a su
melor câştigate t e  te 

, agenţiile noastre din ju . 
«feţ sau da te Sucursală 
este de 30 de zile de te 

— te te  concursului sau 
. tragerii respective. După 

această dată, banii pot 
fi ridicaţi de la  RALN 
Bucureşti.

Vă dorim succes! 
Director, lOAN STÂNîLA.

ca persoanele care l-au lansat să fie liniştite, aş vrea 
să informez opinia publică din Orăştie şi nu n u » 3» 
că intr-adevăr unitatea pe care o conduc a fost ve
rificată recent t e  către lucrători âî Gărzi» FtoanteM ^ 
control periodic ce se faqe de altfel la orice firm ă pri
vată, în urma căruia am fost găsiţi în ordine, rest 
pectând legislaţia în  vigoare ,

Întâmplarea face ea 'in tr-tis  anume ziar s ă  a- 
pară cu puţină vreme in urrqâ un anunţ al unei U- 
nităţi bancare care anunţa licitarea imobilului unei 
familii. «Un Orăştie, pe numele Dwnian, care nu « p e  
rusia de a  mea ci are, din coincidenţă doar,

■ nume ca al meu şi locuieşte pe-aeeeaşi 
locuiesc şi eu. Ia tă  dec» motivul pentru care 
s-au grăbit să tragă concluzia că aş fi 
lucru caro nu  corespunde deloc realităţii.

— Ce proiecte imediate aveţi?
— Ju prezent Intenţionăpr» ^  înlocuim pompete 

de benzină ctt altele noi, de jteodueŞe ZSimei»' to p rk : 
mania) de mare precizie şi cu afijaş electramie. Se1 
derutează, t e  asemenea, operaţiunea t e  acoperiw. a 
staţiei t e  benzină cu o copertină utilitară ce va fi 
dotată cu o  iluminare deosebită pe to^ timpul »»v|<Pi. 
Parcarea care a  fost modernizată recent este pătteft- 
p& timpul napţ»», lucru care face ca to i tnai 
turişti să poposească la  noi, apelând la 
noastre.

VASKJrOAN

I

C G PlA lO vR f 11 C atţiaic m «tahthtan- ci
s rvltiri a» « itO jw w 'C d m*i s 

-c»»* pe lo-pi*'1 Primele copiat
, «omr reeirttttotoKQaramir tem »ieri
1 D»'t«b«j*!*»f aul'Hi/ at TOP r E,C H « I  Deva Tetoa v H â B l
s mita
i r

CONTRANSIMEX DEVA 

închiriază 

•  APARTAMENT
mobilat

2—3—4
nemobHat în condiţii

Te!.: 616933 — «26636.

S.G. GAMA PRESTIMPEX S.R.L. DEVA ,(

Organizează cele mai frum oase şi tcmtanle 
excursii de 12 zile în GRECIA. '  i

M »?" U l i i - o u c u g c t , ă«a * • m .w w r .-. . ■■mw*'*'***. ; . ** .. TŢ'T-T r̂" ‘ «• - l

la sjs. Dorina din Deva 5 m i,  ’ ftfst primită noua tom- Directe*, IO AN STANILA |  t
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•  Vând cabană masivui 
Parâng, zona Rusii, 500 
mo Tel. 543304.

(4475)
« Vând teren . csyistrui- 

bil pentru locuinţe situat 
lângă staţia meteo Re
laţii la tel. 617414. între 
orele 17 -19. (4199) : V :
! « Vând negociabil trac
tor U 650. Deva. telefon 
628429. (4209) -

« V â n d  apartam ent 2 
samare, decomandate. 
Qrăstie, tel.» 641712. saa 
618251. -  _ (630)

« Vând talon Fiat. Tel. 
627814.
ţa «  Vând urgent livadă 
pruni, zona Coziu, tel. 
629793. (4235)
• « Vând apartament 4 
•/camere decomandate, etajul 
-IV, zona pieţei, tel. 625043.

(4222)
«. Vând .apartament "trei 

camere sau schimb" cu 
două. Deva, Bejart, nr. 5, 
bl. 06. ap. 2. (4223)

•  Vând VW Transporter 
4,5 tone/90 şi Dacia Brfeuk/

. #5.' Tel. 623841. (4224)
. «  Vând apartam ent 4 

'cam ere central, etaj 2 sau 
schimb la 2, preţ conve
nabil. Stmerla, tel. 660967.

(4212)
•  Vând apartam ent 4

camere, dependinţe, ga
raj, . boxe, autoturism 
Moskvich 408, tel. 613687. 
„ (4216)

« Vând apartament trei 
camere ultracentral, hol 
Central, balcon Închis, 
rdlete, uşi stejar, boxe, 
bicicletă, 'm a ş in ă  cusut 
Electrică. Tel. 648463. (4220)
■ •  SC Confmeţ SRL Si- 
cneria scoate la licitaţie 
strung paralel în stare de 
funcţionare. Simeriă, (fel. 
660052. (4219)

«  Vând apartament două 
camere, preţ avantajos, tel. 
628238. . (4208)
• *  Vând maşină de. pu- 

jfuleţi ş î m otor 7,5 kw^750 
rotaţţi/m inut. Deva, Horea, 
ar. 41, după ora 16, (4234)

•  Vând seleetor cereale
ţi căstâh jţuîcă 100 1, tel. 
623318, după ora 19. (4245) 
l •  Vindem maşini pentru 
tors ,lână ţigaic si ţur- 
cană, garnituri complete, 
tm ring pentru răsucit 
lână în două fire. Şebeş- 
"Alba, ,tel. 058/731386, după 
ora 20. (4206)

.•  Vând garsonieră con
fort I Orăştie,, str. JJriirii, 
445. etaj 2. relaţii la ap.

preţ' convenabil. (4207)
. •  Vând casă, livadă 23 
ari, Almaşu Sec. 107 Lei 
17 010 000.. ; (649)
: «_ Vând casă 4 camere, 
bucătărie, anexe, curte, 
grădină, gaz. apă, vad. bun 

-privatizare, Simeria, str. 
.Gh. Doja, 28. tel. 660714. . 
e . 0123)

•  Vând apartam ent 4
feamere, ipn& centrală. 
Vând autoturispi Talbot, 
lei. 618031. (4146)

•  Vând'Dacia 1410, zero
km, teL 618304. (4139)

•  Vând apartam ent două ;
camere, televizor alb-ne- 
gru. Tel. 620138. ' (4239)

•  Vând baracă tablă,
Deva, str. Mureşului, nr. 
<1. (4246)

•  Vând loc casă, gră
dină intravilan (apă, gard 
beton), satul Fornădia, De
va Brad. km 11. tel. 
623980. (601)

•  Vând apartament două 
feamere decomandate, etaj
1. zona Bălcescu, 12 500 000 
Iei, negociabil. Tel. 622457.

(603)
•  Vând apartament două 

jr-arntere decomandate, etaj
2. central, tel. 617982. /'/;■

V ■ '(4236)
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« Vând apartament două 
camere central, cu im -' 
bunătăţiri (zona ' eatru). 
Informaţii tel. 717881, 
615255. - (4241)

•  Vând urgent Dacia
papuc, an fabricaţie 1995, 
tel. 625074. (4237)

•  Vând Dacia 1300, stare 
bună, pret convenabil. teL 
614293 săli 633300.

•  V ând: casă Lonea —•- 
Cimpa, 15: Tel. 6122157

■c:/J-//; (4258)
- •  Vând VW Pollo 1983,

neînmatriculat, 1300 DM, 
tel. 621028. (528)

•  Vând maşină înghe-
ţată-nouă, producţie Rusia, 
inclusiv locul (faţă,' spital 
cu instalaţia şi toate ane. 
xele. preţ 2 700 000). Re
laţii tel. 617178. (4260)

•  SC Grundel Import-
Export Călan, str. Csişeni, 
nr. ,41, vinde en gros haine 
uzate, sortate, import Ger
mania. '(4253)

•  Vând două rezervoare 
. 3000 litri/buc şi 2 injectoare
automate. Orăştie, tel. 
641016. (9610)

•  Vând microbuz TV,
stare perfeetă, .sau schimb 
cu autoturism Dacia. , Tel. 
641539. ■••- (9611)

•  Vând apartament : 2 
camere Orăştie, . parter, 
zonă centrală, posibilităţi 
privatizare", inf. tel. 641219, 
după ora 18 (sau "schimb 
ei} similar Timişoara).

(9612)
_.« V ând,casă • ‘ Chizid, 

eu gaz, vje; grădină, Hu- 
nedoara Stejarilor 70, îel. 
714726. : ,. (1688)

•  Vând chsă Hunedoara,
strada Roma, nr. 7.- In- 
forîhatii zilnic, după ora 
16. <1687)

« Vând casă, teren 110# 
m. Hunedoara, strada Doi. 
nei, nr. 8. • ~ (1686)
: •  Vând Dacia 1300, a- 
cordeon 120 başi, Taroth, 
tel. 729434. (1683)

«  Vând casă 4 camere, 
^pivniţa, curte, -  grădină, 

16 km de Hunedoara, la 
şosea, posibilităţi privati
zare, negociabil. Govăjdie, 
familia Rjisu. (1664)

« Vând" maşină ’ cusut 
/'Cizmărie, Singer, Hune

doara, tel. 722694; 722770.
V (9670)

•  Vâijd casă, grădină, 
dependinţe, gaz metan, apă, 
Hunedoara, tel. 721455.

(1671)
•  Vând urgent casă, gră

dină, curte. Hunedoara.. In
formaţii Sibiu, tel. 069/ 
4164301 (1674)
• •  Vând urgent, convex 

nabil, motocicletă .Mipsk.
10 000 km. Tel. 62691#, 
după .ora 16, (4244)

« Asociaţie familială 
vinde din stoc 4 . bucăţi s 
monumente din granit ne. . 
gru şi execută la comandă 
diferite modele din mar
mură albă, granit negru şi 

v mozaic." Totodată/ execută

fotografii aplicate Tn por
ţelan pentru monumente,

■ Adresaţi Simeria, str. 1 
Mai, nr. 24, tel. 661108. •=

'  (4269)
« Vând mese. scaune, 

(plastic), umbrele, preţ 
foarte avantajos. Tel. 
622596. , , (151330)

•  Schimb apartament 3
camere, Gojdu, cu 2 gar-- 
soniere, variante. Tel. ’ 
626779: 624562. ' (4243)

•  Schimb apartament 3
camere, Hunedoara, cu 
două camere Deva. Tel. 
728067. (1679)

•  Schimb garsonieră con
fort I Simeria. cu similâr 
Hunedoara. Tel, 716926.

(1685)

•  Schimb aparta
ment .două camere, 
casă, ultracentral. Ti
mişoara, Cu aparta
ment Deva, relaţii

^71243 6 ,^  ___ .(1972)

•  Pierdut ştam pilă so
cietate SG HolHanty SRL 
Deva. Se declară nulă.

", (4214)

•  «Depozit materiale
de construcţii, str. Mi- 
hai Eminescu, nr. 48) 
tel.’ 626149. (1971)

•  LA DEVA — ®ASA v 
DE AMANET ARISTO
CRAT oferă împrumuturi 
imediate, tel. 614570. (1840)
\ •  SC Pepino SNC Deva ' 

anunţă intenţia’ de majo
rare a adaosului" comercial, 
începând cu 25 iunie 1995/

. (4232)
•  SG Muller irrvest SRL 

Deva anunţă intenţia de 
m ajorare a adaosului co
mercial cu 200 la sută. \

(4227) ■

COMEMORĂRI
•  Cu lacrimi şi durere 

se împlinesc 11 ţmi de la 
moartea fulgerătoare, care 
l-a răpit dintre noi pe

io n e l  b u l z
fiu, frate şi un an de- la 
moartea soţului şl tatălui 

, AMOS BULZ 
din Ormindea. Cât vom 
trăi vă yem plânge. Mama • 
şi, respectiv, soţia Florica, 
familia. Dumnezeu să-i 

odihnea&ă în paee! (4225) -

Parastasul duminică la 
Biserica din Mihăieşti. Fa
milia Marinca. (4250)

•  A trecut un an 
de Ia moartea unchiu
lui ; ; /  ■/;

NICOLAE BAIU 
şi cinci ani de la moar
tea mătuşii

ILINA " s 
din; Lonea — Cimpa. 

^Nepoţii colonel ilie 
cu fiul Adrian, rudele .'

(4258)

; D E C E S E
•  Familiile Rotaru, Ba

laş, Cibian şi Ilie sunt 
alături de doamna Vesa 
la greaua pierdere a soţu
lui

MIRCEA VESA 
Dumnezeu să-l odihnească!

(604)

•  Familiile Muntean 
Qctavian şi Emanoil 
anunţă cu durere îm
plinirea unui an cje ia 
trecerea spre " pele- 
veşnice. a  scumpei 
noastre 'mame , ",
FLOAREA MUNTEAN 
Ii vom păstra o veş
nică amintire. (4203)

«  Se împlinesc şase 
săptămâni de când ne-ai 
părăsit pentru - totdeauna, 

la numai 44 an i’ draga noas- 
"tră . ,

VIORICA DAN

SOCIETATEA COMERCIALA INDUSTRIE |
m i c a  ş i  s e r v i c i i  s .a . a l b a  :

Sintim bru, str. Şoseaua Naţională,, nr. 16, J 
tel./fax  058 — 811174. ;

"^Produce şi livrează p rin  mijloacele proprii | 
ale beneficiarului sau prin  C.F.R. la preţuri a- j
vantajoase urm ătoarele m ateriale de construc- I

1. Cărămidă normială — 240 x 115 x
mm — 1771ei/buc. -

2. Cărămidă eficientă — 29© x 14© x 
mm — 271,40 lei/buc.

/ 3. Bloc ceramic — 290 x 240 x 138 mm
507,40lei/buc. v ,

P reţurile d'e mai sus cuprind şi T.V.A.
Plata se face in num erar. (4652) |

I

-------------r
« Soţia Maria, co- 

pifi, ginerii şi nfe- 
'  poţii, cu adâncă - du

rere- anunţă inceta- 
. rea din viaţă a celui 

care a fost un soţ 
bdh, tată şi bunic 

GIIEORGHE 
SANDULESCU '  

înmormântarea-- va a- 
vea loc în ziua de 23. 
06. 1995, ora 15,00, la 

cimitirul Bej an. (4299)

*  Din partea colegi
lor de la  Consiliul Ju . 
deţean Hunedoara — 
Deva, un idtini - oma- 
ghi pentru «*î care a 
fo st■■ „

GUEORGBE .
SANDULESCU • 

şi transm it pe această 
cane -, sincere condo
lean ţe  familiei îndo
liate. -
Fie-i ţărâna u şoară!

(4259)

«i Copiii, fraţii '• şi 
surorile, împreună cu 
familiile, anunţă cu 
durere decesul scum
pului lo r
DUMITRU FLEANCU 

67 ani
înmormântarea va a- 

vea loc sâmbătă, ora 
14,00, de la Casa mor
tuară Deva.' (427#)

. '  •  Colefetivui S.Ot- 
„Cetate" S.A. Morârit 
Panificaţie Deva îşi 
exprimă Întreaga com
pasiune .şi este alături 
de familia îndurerată 
la decesul fulgerător al 
celui care a fost 
* ing. DUÎillTRl 

" FLEANCU n 
Dumnezeu să-l o- 

dihnească. (4264)

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
Abonamentul este calea cea m ai sigu

ră şi mai avantajoasă de procurare a 
ziaru lu i nostru. Costul abonamentului 
pe luna iulie, corelat cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 2 000 lei, 
plus taxele poştalei Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 3 000 — 3 150 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ. 1 000 
de lei, în  funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Z iaru l apare zilnic în  8 p a g in i!
Abonamentele &  pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
iu lie puteţi face abonamente în  tot cursul 
lunii iunie, , :

- ; -Ş.C. CO RVINTRANS
J Cu sed iu l în Hnnddoara, str. Ş tu fit, or. 2, 

distribttle" pe bazâ de ccunandă întreaga gam ă  
de:-.; ': •

^  P lăci de identificare reflectorizante ş i  
fluorescente.

Conform  ord. com un M T s i  M i nr. l f l ^ ’M  
' Şi 358 / 94 publicat în  M.O. nr. 18«/jla lie  199Â.

1

’ P reţu l de livrare este  a l fu n ă to r a id i cu 
prins în tre 49 300^—  69 700 f e i / s e t  (38^|

B R A DC O N SILIU L LOCAL A L  O RAŞULUI
a n u n ţ a

O rganizarea concursului pentru ocuparea  
postului vacant de

•  Inspector de specialitate
în  proM em c de gospodărire com unală din  

cadrul C onsiliu lui local al oraşului Brad.
Concursul v a  avea loc la  C onsiliu l local, 

oraş Brad, în  data de 5 iu lie  1995; ora 10. i 
R elaţii suplim entare la  cam era nr. 15, Con

s iliu l local al oraşului B fad, tel. 650714; 650698.
(393)

" S.C. COMINCO S.A . D E V A
cu sed iu l în  D eva, str. D epozitelor, nr. 2 A , 

tel. 626482, teL /fa x  626381 
AN G A JEA ZA : i

•  conducători auto
•  m ecanici auto şi u t ila je
•  excavatorişti
R elaţii la  Sediul firm ei. (354040)

.

— >----------- ---------------- T "

l  SOCIETATEA DE P r 6 d UCŢIE INDUSTRIALA

' DEV A S.A.

NOTIFICARE r

88

•« . 
63 |

î 
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1

.CARMETAPLAST*'

v;

COOPERATIVA DE CONSUM GEOAGIU

privind intenţia de m ajorare a preţurilor şi tarifelor la producţia indus
trială de agregate de cariere, m ateriale de construcţii; prefabricate din 
beton, repere diff mase plastice, confecţii textile, construcţii metalice şi 
piese de sehinjb auto, ca urm are a m ajorării preţurilor la energia clec- 

§ trică, combustibil, lubrifianţi şi a influenţei acestora în m ateriile prime.

BENEFICIARI:

- agenţi economici eU capital de 
stat şl privat;

.CARMETÂPLAST* DEVAi S.P.I.
, S.A. M
. Forma de proprietate: Capital de stat 
Forma juridică: S.A. : /

! Sediul: Deva, s tr . E. Gojdu, nr. 73 
!înm atriculare: R.C. nr. J /2 0 /103^1991 
'C od fiseal; 213308.

— p erso an e  fizice.
(391)
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