
CEC U L  SE REORGANIZEAZĂ

Camera Deputaţilor a adoptat Raportul asupra pro
punerii legislative privind reorganizarea Casei de E- 
conomii şi Consemnaţiuţji în societate pe acţiuni. CE<0 
va rămâne o societate cu. capital integral de stat. dar 
îşi lărgeşte domeniul cu “activităţi Iinanciar-bancare
CEC va acorda credite populaţiei şi întreprinzătorilor 
mici şi mijlocii şi va îi supusă controlului-de stat'şi 
ai Băncii Naţionale a României. Unicul acţionar ăl CEC 
este statul român. Statul garantează sumele depuse 
de populaţie la CEC, precum şi dobânzile şi câştigurile 
cuvenite pentru acestea. Ele pot fi restituite oricând la 
cererea titularilor sau a reprezentanţilor legali ai a- 
cestora.

PREŢUL GRÂULUI —  450 LEI/KG  •
Guvernul a -adoptat zilele trecute o hotărâre prin 

care stabileşte preţul de achiziţie., a grâului la 450 lei/ 
kg, din care 100 lei/kg — primă pentru producător. 
O altă hotărâre iniţiată de. Ministerul .Agriculturii şi 
Alimentaţiei ajnsfinţeşte obligativitatea . şocietăţilo.r co
merciale cu capital majoritar de stat de a preda in
tegral la Agenţia Naţională a Produselor Agricole can
tităţile de produse — în speţă de grâu. - pentru a se 
asigura integral necesarul de consum.

PREŢUL ŢIGĂRILOR ROMÂNEŞTI SE 
PLAFONEAZĂV>:; -• ’v.*'.' A'-; A: ( ../ 'jLţ' o. .

Deoarece, în ultimul; timp, preţul, de vânzare al ţi
gărilor româneşti a crescut -nejustificat in raport cu 
preţul de ridicată al fabricilor, Regia Autonomă a Tu
tunului a decis, cu aprobarea Guvernului, preţuri ma
ximale de desfacere cu amănuntul pentru ţigările ro
mâneşti. -

Aceste preţuri sunt: Coloana — 1170 lei: Bucureşti
— 1150 lei; Record — 1140 lei; Snagtnt carton-— 1140 
leiy Snagov 84 mm — 1140 lei; Snagov *80 mm — 1100 
lei; Vis carton cartuşe (mentolate) — 1150 lei; Vis 
carton (mentolate) — 1150 lei; Vis hârtie (mentolate) — 
I10Q lei; Sega —.950 lei; Amiral 84 mm —-900 lei: A- 
mirâl 80 mm — 85(b»lei; Tim — 950 lei; Dacia 84 mm 
filtru acetat — 800’ lei; Dacia 00 mm filtru hârtie — 
600 lei; Top — 600 lei; Club — 500 lei; Cârpaţi — 580 
lei; Mărăşeşti — 520 lei; Bucegi — 580 lei; Naţionale
— 520 lei. ■ . A: -■ . ş..; ’ '

Preţurile de mai ştis stinţ maxim admisibile şi in
clud: preţul cu ridicata. Taxa pe Valoarea Adăugată 
şi adaosul comercial de 30 la sută;

menea complexitate- a 
vieţii politice, economice 
şi sociale, cetăţeanul, ale
gătorul este cel chemat 
să-şl aleagă conducătorii, 
să-l tragă la .răspundere, 
să le afate cartonaşul gal
ben şl chiar pe cel roşu 
atunel când este tras pe 
sfoară, cânii t se Inşală 
sperănţele, 1 se neglijează 
interesele.

Altfel spus, dincolo de 
alianţele şi înţelegerile po
litice, promisiunile şi op
ţiunile fanteziste ale unor 
candidaţi, VOTUL CON
TEAZĂ.

Turul I al alegerilor lo
cale, din 2 Iunie' 1996, 
a ; relevat - multe conside
raţii referitoare la modul 
de organizare şi desfăşu- 
rare,, a evenimentului, la 
diŞfi^ttea luptei politice, 
pentru câştigarea căreia 
s-au folosit şi o serie de 
căi şi mijloace necinstite, 

. Ilegale. Rezultatele scru
tinului au pus Sn lumină 

. stări de excesivă euforie 
şi prematură automulţu- 
mire ale unora, de teamă 

. şi ijagrijorare ale 'altora.
Toată lumea ştie că 

participarea la vpt a fost 
modestă, promisiunile cam 
didaţilor că. vor -face să 

. curgă lapte şi miere dacă 

.vor fi aleşi neavând da
rul să convingă câtuşi de 

-puţin electoratul că aşa 
va fi. De şase ani tot 

.auzim de la mai marii 

.. naţiunii ' promisiuni, cifre 
care . vorbesc despre creş- 

-tcrea nivelului de trai,
. in,~ timp ce populaţia - o 
duce tot mai greu.

Dar. primul tur a trecut, 
lăsând destul loc pentru 
cel - de al doilea, care va 
avea loc duminică, 46 
iunie. în foarte multe lo
calităţi, urbane şi rurale, 
alegerea consilierilor, -lo
cali şi judeţeni, s-a fina
lizat, în întrecere rămânând 

.primit doi candidaţi pentru 
■ funcţiile de primari. în 
alte localităţi, alegerile se 
repetă, adica o iau de la 
înceout, prefigurând şi un 
al. .doilea-. tur de scrutin 
acolo unde posturile . de 
primari nu vor fi nclju- 

• eterate.
" Ceea ce este foarte.iropor- 
; tairt' ; este prezenţă .cetăţeni

lor la vot. Rezultatele din 
primul tur sperăm să-l 
fl determinat şi pe neho
tărâţi la reflecţie, încât 
duminică să treacă de di
mineaţă pe ia secţiile de 
■votare, apoi să se Îndrepte 
spre treburile zilnice orî 
spre zonele de agremeiit 
Este extrem de' important 
votul fiecăruia, îneftt mâi
ne. să putem pune umă
rul, alături de aleşi, pen
tru a face ca viaţa noas

pentru accederea la ' pu
tere,, şl nu întotdeauna pe 
căile cele mal ortodoxe.

Ca urmare» cetăţeanul de 
«And» pare vrea mai binele 
Iul şi al obştii sale, nu va 
vota un partid sau altul,, 
d  un om. O persoană pe 
care o consideră mai ca
pabilă, mal serioasă, mal 
aplecată spre problemele 
lui diurne. De acum, ale
gătorul — îndeosebi cel 
din mediul rural — îi

DUMITRU GHEONEA

tră, a tuturor, să fie ceva 
mai bună.

La nivelul conducerilor 
de partide, de uniuni şi 
alianţe, s-au încheiat în
ţelegeri protocolare pri
vind susţinerea în alegeri 

, a candidaţilor celor mai 
bine plasaţi. Presa a me- 
diatîzat asemenea conven
ţii. însă în cabina de vot, 
cetăţeanul este singur, cu 
gândurile şi eu speranţele 
lui. Acolo,. ca şi în viaţa 
cotidiană, nu-1. interesează, 
prea mult ce au discutat, 
ce au pus la cale liderii 
partidului său şi ai alia
ţilor. Pentru că. foarte 
adesea, aşa cum viaţa a 
dovedit-o. partidele -r"; fac 
politică, liderii , vizează 
posturi, "aranjează scheme

cunoaşte bine pe candi
daţii la şefia primăriei. 
Ştie ce au făcut unii — 
acolo sau în alte domenii 
în care aii lucrat — şi de 
ce sunt în stare alţii. .Şi. 
atunci va aplica ştampila 
„Votat1* pe numele celui 
care crede că-i va apăra 
mai bine interesele.

Cel, puţin, aşa ar trebui 
să. fie. Pentru că într-o 
ţară în' care guvernanţii 
şi. politicienii se sfâşie 
între ei, în loc să treacă 
peste orgolii, peste - inte
rese personale, şi să pună 
deopotrivă umărul la re
zolvarea problemelor mul
tiple, grave, pe care le 
pune tranziţia şi consoli
darea statului de drept, 
deci intr-o ţară cu o ase

. La Bătrân  ̂ şi 'satele 
aparţinătoare . (Faţa Ro- 
şiej Piatra, Răchiţeaua), 
casele sunt din lemn. 
fntrşş tpble (uşori), pe-' 
geţii sUnl din bârne sau 
lozde din lemn crăpăt. 
Peretele'poate fi terţeuit 
sau lăsat aşa. Uneori

Herciu a strâns şi va mai 
strânge obiecte vechi din 
gospodăria ţărănească, cu 
gândul de a deschide la 
căminul cultural, cea 
mai frumoasă clădire a 
satului, un punct mu
zeistic. In toamnă, a- 
cest' minimuzeu se va

De aproximativ două 
săptămâni în centrul 
municipiului Deva, se 
execută lucrări dc 
schimbare, a unei con
ducte de apă, care vor 
mai dura dacă în ur
nele momente«ale zilei 
»*>e lucrează cu în ima
ginea alăturată. Trei 
cu lopata iar patru 
cu... dintre care doi cu 
staţii dc emisie-reeepţic 
la şold. Dar scuze, 
în termeni tehnici a- 
ceasta se poate numi 
şl acordare dc asis
tentă tehnicăse acoperă cu .şindrilă, 

tăiată -cu- orntfmente. A* 
coperişurile simt tot din 
şindrilă,' dar simplă, fără 
model. Gasele-mal .vechi 
şi-âu păstrat- acoperişu
rile din paie. Gele noi 
au. ţiglă.

®a'orice material, lem
nul şl palele sunt trecă
toare. Pentru a mai păstra 
ceva din Imaginea de 
peste timp a satului de 
munte, învăţătorul Radu

deschide aici, oaspetele 
având posibilitatea să 
întâlnească războiul de 
ţesut şi furca de tors, 
care au îmbrăcat oame
nii, satului, în minunatele 
lor straie pădureneştl, î- 
negalabile prin frumuse
ţea- şi ineditul modelelor 
şi culorilor. Dar, vor mai 
putea fi văzute plugul, 
jugul, bădâiul, blidele, 
oalele 'din ceramică ş.a.

MINEB BODEA

Un creator de costume populare din 
saţul Băţrîna, deopotrivă interpret de 
muzică popidară veche — Cornelia 
Bodea.

învăţătorul Radu Ilcrciu din Uătrina 
nu se sfieşte să îmbrace din când in 
<ând, costumul popular pădurenesc.

•  Deviza paznicului 
«Ic noapte.
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PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA

TRASEE
ca  v o r  f i  a s ig u ra ta  c u  a u to b u z e  fu  z iu a  

a le g e r ilo r  lo c a le  r â i  f f i  iu n ie  1996
ZONA DEVA

— Birsău — Hărăq ■ ' •" • .'v?: •
— Chim india — Banpotoc
— Barbura — Fizeşti — Lunca
— Crăciuneşti — Băiţa — Sălişto — Trestia

Transportai se asigură de S.C. „COBATRANS**' 
Deva, după programul normal de călătorii.
EONA BRAD i

— Baia de Criş — Rişca — Ba Ido vin — RlşcuBţa
— Ckristău — Lunea
_  Podele — Lnncoiu de Jos

1“

-
m
s -

Vaţa de Sus — Vaţa de Jos 
Transportai «e «sigură de S.C. „CRJŞBUS- SA. 
Brad după programul normal de călătorii.
ZONA' HUNEDOARA -  CALAN

— Ruda — Ghclari j
Transportul se asigură de RAIL Hunedoara, după 
un program, stabilit de comun acord cu primarii.

— Lunca Cernii de Jos — Lunca Cernii de Sus
— Nftdăţtia de Jos —  Nădăştia de Sus
— Totia — Petreni — Băeia — Tîmpa

Transportul se asigură de S.C. „CORVINTBANS;* 
Hunedoara, după programul normal d« călătorii. 
ZONA HAŢEG . :

— Silvaşu de Jos — Silvaşu de Sus
— Valea Lupului — Livndia
— Ilăţăgel — Densuş ;
— Băieşti — Ruşor
— Boiţa — Ciula Mare — Vălioara
— Ciula Mici *■ Răcbitova 
_  pturoş — sălaşu de Sus
— Sitaşu de Jos — Ohaba de sub Piatră
— Btu Mte — Kîu AH»
— Mălăieşti — Nucşoara
— Tuş tex» m  Fărcădin — Unirea

Transportul se asigură de S.O. „IIAŢEGTRANS** 
Haţeg, după un program stabilit de comun acord 
cu primorit.
ZONA ORAŞTIE

— Ardeu — Balşa .
— Poiapa — Techereu — Poieniţa

Transportai se asigură de S.C. „CORATRANS" 
S.A. Deva, după un program stabilit de comun a- 
cord cu primarii. ,v.:

— Beriu — Orăştioăra de Jos — Sereca
— Gelmar — Geoagiu ! I

Băcîia — Bozeş :;-f
Turmaş —- Mărtineşti
Transportul sfe asigură de S.C. „ORAŞTIETRANS" 
Orăştle, după un program stabillf de comun a- 
cord cu primarii. *
ZONA ILIA

Dobra — Abucea — Stretea 
Mihăieşti — Roşeai,t 
Cerbia — Ml căneşti — Pogăneşti —
Transportul se asiguri de S.C. ,,CORATRANS“ 
Deva, după programul normal de călătorii.

Ulieş — Gotbatca — Gurasada 
Ctmpuri Surduc — Gurasada 
Boiu de Jos — Carmăzăiieşti ■
Visca —■ Valea Poienii 
Tămăşeşţi — Zam " ’ ‘ /
Valea Lungă Sîrbl •.
Transportul se asigură de S.C. ,JLVOTRANS“ 
Ilia, după programul normal de călătorit (466)

ROMANI A
PREFIGURA JUDEŢULUI HUNEDOARA 

Deva, bdul 1 Decentele, nr. R

O R  D I N
privind convocarea Gonsiliuîui Judeţean 

Hunedoara în şedinţa de constituire • 
Prefectul judeţului Hunedoara;
Pentru* asigurarea desfăşurării în fcRne 

condiţiOni a celui de-al doilea tur de ieratin 
al alegerilor locale ce vor avea tec in data de 
16 iunie 1996;

în temeiul art. 16 şi art. 113 din Legea
- > A - nm gfli  tflAt ira—.auQliniSUaflCK puOtlCf WClUc itr. W j iW tţ «T
publicată, emite prezentul

O R D I N ;
ART. 1. Se convoacă Consiliul judeţean 

• «căinţa flc pofisţiiutre jwuuu 
21 ftttâe-1996, ora 10, în sala de festi*

a-* 2» Pe data prezentul 
al

ţukii Hunedoara.
PREFECT, 

r : v. Castel Alic
Deva, 13 iunie 1996

Of FAC CU M  SUTKÎ
Cu două triTlunl ta  

Urmă. la sugestia citito
rilor noştri, scriam o în
semnare; „Ce lac m  o 
sută?-: De iei, bineînţetas, 
De - data actaste ara ple
cat prin plata din Deva 
cu linii tute d r  lei in bu» 

Ca m  of*#*

m s jn a  w *
si vă servesc?*4 — ne în
treabă un măcelar tânăr, 
cu mastădoarâ. Ceva 

jbm*v ceva testata-* Ara
trecut pe la unele unităţi

m m m  ■ - e a  - 
tgei suta rat ţ§ poţi : a»
jMapy da ua inie cU 
pâine si muştar. Dar mulţi 
oaaaeot m  #ntreba«: până
»«ţp? l̂£gR|ţu»taf, i  ( l i  v

IN URMATORH ANI 
Mulţi gospodari din sa

tul Silvaşu de. Jos ce 
vor bucura de apă pota
bilă la robinetele din

lor. fi» aceeaşi 
ie, sătenii din satul 
aţi vtar beneficia de 

gaz metan la sobe.

CUM ESTE POSIBIL?
Am fost solicitată de 

mai mulţi vecini, locatari 
în blocul E 23, cartierul 
Gojdu, din Deva, să to& 
adresez redacţiei. Blocul 
nostru- este în apropierea 
pieţe». Foarte mulţi din
tre cei cate vfct să-şi 
vândă produsele ta piaţa 
dM Deva, seara, 
uşile pieţei se încuie, 
pe unde apucă. Pe 
verzi, p e e a re  le 
formă şi ţs-.  ̂ . .

•Este un aspect tarat. 
Am mat sesizat. Da#.'

MU#*-

dese că .... ____ .
riîe nu trebuie, transfor
mate ta— (Susan# Bibâu, 
pensionară).

Grupaj realizat de 
Gh. L NBGREA '*f

r t  mm* *

Dezvoltarea economieo- 
sociaiă şi tehnido-edilitară 
a localităţilor trebuie să 
ţină semnă de planul de 
urbanism şi amenajare a 
teritoriului, ta strânsă co
relare cu măsurile de pro
tecţie a mediului înconju
rător, ral necesităţile cre
ării unor spaţii verzi pro
porţional a i  dentităţile 
umane, cu specificul local 
al acestora. Baza ecologică 
pentru stabilirea propor
ţiei adecvate dintre me
diul natural şi cel modifi
cat de om o constituie în 
primul rând necesităţile 
biologice ale omului, apoţ 
continuarea vieţii pe mul
tiple planuri şi raporturi, 

In majoritatea localită
ţilor urbane din judeţ raţ 
portul dintre ariile patu-ţ 
rale şl cele modificate 
scoate in evidenţă faptul 
că* dezvoltările viitoare 
nu mai sunt posibile pe 
baza mediuldi natural, ne- 
cesitându-se. lucrări de 
reconstrucţie ecologică, 
de categorisire a terenu
rilor. de împădurire a u- 
nor terenuri supuse alu
necărilor şi .eroziunilor, de- 
extindere şi mărire a ca
pacităţii Instalaţiilor de 
epurare Udată cu asigura
rea unor volume suplimen
tare de apă potabilă de 
neutralizare a emisiilor 
poluante, de menţinere a

**mm*mm*m

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

A C C 7 f i ) U E  I l U â W  / H \
A b C l A S U l L  I N  i

menţinerea şi dezvoltarea 
spatiilor verzi, pareuri, 
aliniamente de arbori şt

*- de • *

curăţeniei, igienizare, de
portare deşeuri, interzi
cerea temporară sau per
manentă a accesului auto
vehiculelor în zonă • cen
trală etc. - , u

Promovarea Legii nr. 
137/1995 *- legea protec
ţiei raediuiui — asigură 
modalităţile de implemen
tare a principiilor şi ele
mentelor stratifice pentru 
dezvoltarea durabilă a so
cietăţii româneşti, pentru 
asigurarea protecţiei aşe
zărilor -umane, asigurând 
astfel echilibrul necesar 
pentru protecţia mediului.

Principalele obligaţi! ale 
organelor locale, ale persoa
nelor fizice şl juridice pri
vind protecţia ’ aşezărilor 
Umane: - .

— să comunice Organe
lor de mediu informaţiile 
solicitate referitoare la 
aspectele legate de pro
tecţia mediului . pentru 
activităţile desfăşurate;

— să coreleze aplicarea 
planurilor de .urbanism şi 
planificarea în mediu;

*ţ- prevenirea eliminării 
accidentale de poluanţi, de
pozitării iiecontralzte de 
deşeuri, cu sisteme de co

lectare a deşeurilor «fo
losibile;

— adoptarea de pro
grame pentru dezvoltarea 
reţelelor de canalizare, co
lectate ape pluviale, aii- 
mentărf m  apă potabilă, 
stafii de epurare şi des
făşurarea corespunzătoare 
a transportului în comun;

— promovarea unei ati- 
tudini corespunzătoare ~ în 
legătură cu importanţa- pro
tecţiei raediuiui;

— respectarea principii
lor ecologice pentru asi
gurarea unui mediu de 
viaţă sănătos;

— îmbunătăţirea micro', 
climatului urban prin a- 
menajărl corespunzătoare;

amplasarea obiecti
velor industriale şi tehnico- 
edilitare fără a prejudicia . 
salubritatea, ambientul, 
spaţiile de odihnă şi tra
tament .starea de sănătate 
şi de confort a populaţiei;

— respectarea regimului 
de protecţie specială a 
localităţilor balneoclima-

. teriee, zone de agrement 
şi turism, arii protejate şi 
monumente ăle naturii;

— asigurarea elemente
lor arhitecturale adecvate,

— reglementarea 
sulul tutun» tipurilor de 
autovehicule tn zonele ei- 
vke, de tratament, odRi- 
nâ, reereere şl agrement |

— întreţinerea Şl în
frumuseţarea dădlrilor, 
curţilor, plantarea de ar
bori şi arbuşti;

— dezvoltarea canali
zării stradale şi amenaja
rea grupurilor jgieiycâHsa- 
nitare;

— desfăşurarea în con
diţii corespunzătoare a 
activităţilor de coleetare, 
depozitare şi valorificare 
a deşeurilor refolosibBej

— asigurarea dotărilor 
speciale pentru izolarea şl 
protecţia fonică a surselor 
generatoare de zgomot şl 
vibraţii:

— respectarea reglemen
tărilor, standardelor şi 
prevederilor legale privind 
regimul substanţelor şl 
deşeurilor periculoasei

— acţiuni de informare 
şi participare prin dez
batere publică privind 
programele de dezvoltare 
urbanistică şj gospodărie 
comunală.

tar- BITCA TEODOT
Director, A.P.M. Deva

| Copiii — dorinţa noas- 
» tră perpetuă de-a duce 
I mai departe lumea —
* ne-au oferit, în pragul 
|  vacanţei mari, bucura şi
• frtanuseţi noi, legănate 
|  ta cântec. Ei au venit
• la Antaoasa, din aşeză- 
» rile VâU Jiului, spre a 
I <1 participanţi şi martori 
J la cea de-a iv-a ediţie 
I « Festivahilui-concurs de
* muzică uşoară „Vota de 
1 copil*4 — manifestare 1* 
'  niţiată aici. ta 1983. de 
I oameni care înţeleg sen- 
î sul profund al educaţiei

«artistice, ei înşişi fiind 
■ artişti. "

î  Ediţia a IV-a ** orga- 
I nizată de Conducerea Ml- 
J nei, Sindicatul M.T.I, al 
I E.M. Aninoasa, de Con* 
' siliul Local şi Primăria 
| Oraşului Aninoasa^— ft 
•> adus la rampa întrecerii 
I 67 'de concurenţi înscrişi 
! la 4 categorii de vllrstă 

J  (6—7 anj, 8r-10 ani, 11— 
’  13 ani, 14—16 ani).
) $  din nou Aninoasa a

devenit, pentru trei zile.

Capitala cântecului, fe
reastră a bucuriei ce-şi 
rotunjeşte frumuseţea prin 
gingăşia, exuberanţa, can
doarea ţL barul celor 
mici. Un juriu competent, 
constituit ta  majoritara 
din protaşcxi de

„VOCI DE I f

răbdat# Şi ^aofestonaitan, 
evoluţia c

fiara*' a*
pute» reda I»in vorbe 
entuziasmul, ritmul, bu
curia, ropotele de apla
uze ce-au Însoţit concu
renţii? Şi totul a început 
de ta*, taceput, de la ri
dicarea cortinei, când su
perbul decor (care a  dat 
măsura talentului Dani
elei Paşca ta scenografie, 
io arta plastică) a încăl
zit priviri şl tata»*. Şl 
când membrii formaţiei 
„Anena*4 a Clubului sin
dicatelor Aninoasa au 
deschis nşanţfes tarea, u- 
nindu-şl vocile «tt ale 
spectatorilor ta îndrăgi
tul refren ,Jiel, aici l a  
noi, pe acest pământ/

Oameni buni au fost, oa- 
menl buni mai sunt*.

fie «-Ufmat? Un cuvânt 
de suflet al prfeoarului î- 
lie Botgros, de curând 
tastai ta funcţie, un 
raamrait liric al micuţei 
Adela Tudoraşcu, deţină* 
toarta Marelui Premiu 
fia anul trecut, ca, apoi, 
prezentatorii Daniela Paş
ca Şi Vasile Bălan (dl* 
rectorul clubului) să-Şl 
Intre ta rol pentru a 
desfăşura, la lumina ram
pei, de-a lungul celor 
trei zile, salba de inter
preţi. Mulţi dintre ei erau 
cunoscuţi, din ediţiile ante
rioare ,de către publicul 
aninosean, care l-a pri
mit ta ropote de apla
uze.

Pentru a consemna o 
apreciere autorizată asu- 
•pta evoluţiei concuren
ţilor, Ia cea de-a IV-a

ediţie a festivalului. con
curs „Voci de copB44, ara 
apelat Ia dna prof. Teo
dora Jurea, preşedintele 
Juriului. „Consider că, 
dta punct de vedere ca
litativ, dar şi numeric, 
s-a făcut un tatt apre
ciabil faţă de precedenta 
ediţie. De altfel, premi
ile acordate relevă acest 
b a ra  contribuţia for» 
maţiei muzicale, condiae 
de Valentin ÎOniţâ, îa 
reuşita spectacolului, a 
fost' merituoasă şl am 
numai cuvinte elo
gioase privind impri
mările negative, realizate 
pentru concurenţi de
dl. prof. Eugen Mun-
teanu, de la Elubul co
piilor şi elevilor dta Pe
troşani Concurenţii de 
ta Aninoasa, Petrila, Vul
can, Lupeni au fost ne
voiţi să se confrunte eu

„artilerii grea44 a dlul 
prof, Munteanu din Pe- 
troşani. Sugerăm, pentru 
întrecerile viitoare, mai 
tmiftă grija ît

m

vfostei), şi o 
frai ritm şi interj»etare> 
a t*#Mr două piese pre
zentate ta concura, 
un sfat pentru 
„Ai câştigat —
,JW-ai câştigat — conti
nuă!“. „Pregătirea 
matieft este totul44.

Marele Premiu a 
cucerit de loa»
Popescu. Jar primele trei 
locuri (pe categorii de 
vârstă) de: I «— Dorica 
P^caş, Mădălln aifom, 
BCihaela Popa, (fina Mb> 
tor, Aura Risipita] Vt — 
Râul Bocoş, Bobi Risi
pita, Roxâna NJstor, ta» 
ura Zamfircscu, Andreea 
Budlcit i n  — *
©iută. Daniela 
Andreea Bică, 
ban. Premii speciale au 
fost acordate lui Silviu 
«iută, Glaudiâ Gândita,

Rcdipa Nlcoraş, Luminiţa 
Popa, Adina RisipHu. 
S-au acordat 6 mewtainlt 
toate, cu medii peste ft 
' Desbîur. «diţia a XV-a 
a festrâahdui „Voci ta 
copil4* şi-a putut etala 
frumuseţile şi valorile da
torită generozităţii tpea* 
sorilor. Pentru ci a#MI 
alăturat organizatorilor 
(şi sponsori, totodată, ai

Minei, SindftcatMl
I.TJ. al EJMt. An 

fionsjliul tocai şi 
nisţraţia Publică 0

5 â i jiriiWjii finSftsIiiiFra MÎI
sortaţii familiale din Dp. 
troşani şi Aninoasa Lor, 
copiilor taţeipreţl, «forai- 
Iilor lor, părinţilor 

■"'Un "sincer :: 
din partea ,
Care a trăit, ta — 
bucuriei, frumuseţea 
tecului dăruit de cel .
— candidaţii noştri 
fericire.

LUCIA L1CIU
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DIN VALEA H U I
IZAfil LA SPITALUL ©IN FETRfitA

; AgHA cura ne-a relatat 
i H £  Edmund Tecar, di* 

Spitalului i&n Pe*
* m  ţ m m , a ţ

Direcţiei sanda-- 
•ffaisterulul Sănâ- 

»*e&mâ de modemî- 
absolnt necesare prf- 
Imbtfaătăţirea şetlfr 
jwdfwale către na- 
.weftere» calităţii 

şf s  operativiti-

«MM despre luerft- 
hINI efectuat în «an 
medicele şi «de a* 

ude s-au In

stalat telefoane de in te» 
rior, care Vor servi atât 
comunicaţiilor intre per
sonalul spitalului» câţ 0  
sistemului defaformat* l o 
vind starea de sănătate a 
celor internaţi zugrăvirea 
şl vopsirea cabinetelor de 
pediatrie şl medicină ge
nerală la policlinică, Pentru 
perioada următoare se are 
în vedere feetoijarea alei
lor din curtea spitalului şl 
amenajarea rondourilor şl 
a aleilor cu vegetaţie şi 
flori. .

La Simeria Triaj

de vagoane zac pe cafea

EDIŢIA A V-A A VOCILOR DE COPII

La Clubul sindicatelor 
1 din Anfnoasa ,a avut Ioc _ 
selecffa cobiifbr înscrişi la 
cea (ur* V-a ediţii a Peş
ti vafaiui-concu rs de inter

pretai* a muzicii uşoare 
„Voci de copii". Să sperăm 
că din rândurile . acestora 
vor apărea noi solişti de 
muzică uşoară.

SIMPOZION PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

Intr-o frumoasă ambian
ţă, ia Teatrul dramatic „I.D. 

i Sârbu" din Petroşani $-a 
desfăşurat ,, «n simpozion 

: privind proiecţia mediului 
; înconjurător. Pe lângă ex- 
! punerile prezentate de fac- 
. tori din domeniu şi- dis
cuţii s-a prezentat o pro

iecţie- de diapozitive ce a 
avut ca temă „patina şi 
flora din Retezat — Pâ- 
rîng“. Participanţii au au
diat şi un frumos micro- 
recital al corului „Armo
nii tinere**, condus de a- 
preciatul dirijor Horaţiu 
Alexandrescu.

MLEMA ALEGATORILOR

înaintea primului . tur 
al alegerilor — la care ce
tăţenii din Valea Jiului au 
absentat In masă — a a- 

; părut um fapt mai puţin 
prezent în viaţa cotidiană** 
de alei: a fost apă caldă 
in blocuri în care n-a mai 
curs de mult timp! O fi

fost folosită ca „argument 
electoral" ? Acum . dilema 
alegătorilor este dacă va 
fi şi în această săptămâ
nă mult râvnita apă cal
dă în Valea Jiului. Dar, 
Doamne fereşte, după run
dul 3.

PLANTARE DE PUIEŢI IN RETEZAT

Sub îndrumarea specia
liştilor din silvicultură» fa 
Retesat este în plină des
făşurare acţiunea de plan
tare a puieţilor de conife
re, Participanţii sunt mem
bri ai clubului montan

„Floarea Reginei". Ei spe
ră ea până în ziua de 15 
iunie să se încheie aceas
tă acţiune benefică.

__ireallzat de
SABIN CERSU

a
a sute 

SOI l e  vagoane 
an cwka ferată. 

Se pani» cerbi de un ase- 
asctfaleawaaa şi fa Com-
■ 'CI#. Simeria?

r -M  m m  faopuent, În.
Slmcria, mal 

Simeria- 
d e va* 

f&ţam. defecte, la care se 
adaugă *1*  câteva zeci din 
Simeria, căi* ocupă 2—3 li
nii. Aceste vagoane aduo 
un prejudiciu enorm, prin 
obstrucţlonarea activităţii 
economice şi comerciale a 
că» faBifa în general şi a 
nodului de cale ferată Şi- 
meria — SBsaeria Triaj în 
particular. Noi, ifacHcatele, 
am fateat fa conflict cu 
admfnMMdia . CFR, ba 
chiar am făcut mul multe 
invfafţil pentru a analiza 
acest fenomefi. Rezultatele 
sunt insă negativi. Nu mai 
departe» această problemă 
a vagoanelor defecte, care 
zac pe linii» mu ridieat-o 
şi fana trecută ta şedinţa 
Consiliului Naţional al Fe
deraţiei Mecanicilor de Lo
comotivă, care a avut loc 
la Bucureşti, unde a-par
ticipat şl vicepreşedintele 
Societăţii Naţionale a Cai
lor Ferate Romane, dl 
Drăgan.

te  Revenind ta vagoane» 
cum apreciaţi starea aces
tora?

— O parte vin la repâ* 
raţii fa REVA Simeria, iar 
altele (în majoritate) sunt 
scoase din uz. Regretabil 
este faptul că există ce* 
rinţe foarte «nari de va
goane ta obiectivele in
dustriale ţte fa Btrced, Ra
sial, Hunedoara, Căfan ete„ 
în timp ce pfate 3200 de 
Vagpane zac pe linii, blo
când traficul. *

a.c„ deşt acesta a fost pre
lungit de două ori prin 
•rid adtţtonale. V-P# t e  - 
treba dacă fa prezent e- 
xtsfa premise certe pentru 
semnarea noului contract 
de mancă?

— In acest moment nu 
există şansele semnării 
noului contract colectiv de 
muncă, fapt ce va dăuna 
activităţii în calea ferată,

Discuţie ci| dl VOICO SALA» Hderttf sindicatului 
mecanictlsr de locomotivi din Depoul Simeria

întrucât SNCFR-ul nu poa
te să primească de ia or
ganismele internaţionale 
credite maşlve pentm in
frastructurii. Or, nesemna- 
rea noului contract colec
tiv de muncă conduce fa 
o instabilitate şi implicit 
lâ.imposibilitatea acordă
rii acestor credite,

— Iaci de acum 3—4 
ani se vehicula ideea re
formei, a restructurării, 
măsură ce urma să ridice 
la uu nivel superior în
treaga activitate d.ti calea 
ferată — confort, siguran
ţă, promptitudine în ser
vicii ele, Cum apreciaţi 
starea actuală a CFR-uIui?

— In prezent SNCFR-ul 
trebuie să treacă la a doua 
etapă de reformă, însă a- 
cest lucru nu s-a întâm-

— Ce credeţi c | .
.faent fa asemenea situaţie?

— Regionala GFR Ti
mişoara, împreună rit 
SNGFR, trebuie să ga* 
seaseâ soluţii de urgenţă 
pentru ca aceste vagoane 
să fie aduiîate Intr-un triaj, 
unde nu se ®ai Circulă, 
pentru ca acest nod să fie 
deblocat. Facem un apel 
la factorii de decizie din 
CFR pentru rezolvarea pro
blemelor prioritare care 
există fa calea ferată pen
tru a nu se mai ajunge la 
situaţii cdnflictualri care 
pot să evolueze imprevizi
bil şi în defavoarea CFR- 
lllui.

— Ultimul termen al-- 
contractului colectiv - de 
muncă expiră fa 30 iunie

. plat, Dfa păcate, nu s-ar 
promulgat nfaâ Legea căii 
ferate, nu s-a realizat un 
sistem . informatic separat, 
precum şl modificarea or
dinelor şi instrucţiunilor fa 
calmi mată» câteva "dintre 
condiţiile de bază pentru 
derularea procesului do 
reformă. Gu alte cuvinte, 
cred că reforma in SNCFR 
se află Intr-un Impas fa 
această oră, pendulându-se. 
Intre aplicarea modelului 
german sau cel italian.
. — O m  credeţi că s* Ia

ca vinovat de ceea ce se 
Întâmplă fa «alea. ferată? 

Deşi au -trecut trei .
ani de fa marea grevă 

19&, eŞnceferiştilor din 1903, când 
*■>» promis de către guvern 
eă se va promulga Irite» 
văilor ferate, atest lucru 
nu s-a întâmplat,, fără a  
tnăi lua fa discuţie măsu
rile organizatorice ce ur
mau a fi adoptate, Rps* 
unui buget adecvat pentru 
infrastructură etc.

Cred că se impune de 
urgenţă reconsiderarea în
tregii politici faţă de Căite 
Ferate Române, întrucât si, 
guranţa fa circulaţie .sca
de de la zi la zi — e- 
xemple fa acest sens re- 
prezentându-Ie numeroa
sele accidente. Trebuie fă
cut ceva până nu este prea 
târziu.

' CORNEL POENAR
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.Vedere din centrai oraşului Simeria.

A apărut la Editura | 
Helicon din Timişoara, * 
şi în zilele următoare ţ  
se va afla fa librării, » 
volumul MANUALUL I 
COMANDANTULUI de J 
Napoleon Bonaparte. ■  
Cartea cuprinde maxi- I 
rae alese şi prefaţate î  
de istoricul francez § 
Jtjles Bertaut. „Flecar * 
re generaţie — spune I 
acesta — -a fast curi* * 
oasă, încă din urmă I 
ca un secol, să cunoas- * 
că opinia împăratului 2 
(. . .) fie că e vorba de f  
politică, de război, de * 
finanţe, fie de arfa sau { 
moravuri*. Traducerea « 
şi notele lucrării sunt f 
semnate de Lizuca po- ; 
pescu Ciobănit |

foto': FAVEL LAZA ’ —  • —  —  • i

In România' de . după 
.1939, mice specialist tre
buie să aibă cunoştfaţe 
minime despre funcţiona
rea întreprinderii şi despre 
marile ei echilibre. Pro
fesorii şl formatorii care 

• se adresriiză acestor cadre 
trebuie să posede toate 
instrumentele necesare 
penăm a transmite cunoş
tinţele necesare. Pornind 
de ia aceste idei, în mai 
â.e., s-a desfăşurat la Ti
mişoara un stagiu de per
fecţionare pe această te
mă. Gura»! a fost organi
zat de institutul pentru 
Dezvoltarea Formării Pro- 

din acest centru

Form area de... form atori fn dom enlal

care a luat fiin
ţă fn urma înfrăţirii ora- 
şulfa MULHOUSE din 
Frauda cu municipiul Ti
mişoara. ' '

In calitate de cadru di* 
dactio fa catedra de Rra- 
tea franceză a Universită
ţii Ecologice Deva, am par. 
tieipat pentru a treia «şu
ră la un stagiu finanţat 
âe Serviciul de Formare 
Gontinuă al Universităţii

Haute — Alsace din MUL- 
HOUSE, Franţa (SERFA), 
Primăria din Muihouse, cât 
şl de Ministerul francez al 
Afacerilor Externe.

Pentru a anima acest 
stagiu care a eomplefat cu
noştinţele legate de secre
tariatul comercial te lim
ba franceză (stagiu ante
rior pe car» l-sun prezentat 
deja), a fost invitat dl 
MiCHEL PALUW, profesor 
de gestiune la Universita
tea Haute — Alsace. Sta
giul a propus cursanţilor 
câteva cunoştinţe introduc
tive, legate de procesele ce 
au IOc Intr-o întreprindere 
privată» cunoştinţe prezen
tate pe baza metodelor pe
dagogice originale şl ac
tive. S-au avut In vedere 
marile funcţiuni ale unei 
întreprinderii gestiunea.

finanţarea, achiziţionarea, 
eomereialuL

Originalitatea acestui curs 
a constat fa utilizarea cu 
preponderenţă a jocurilor 
pedagogice „Ecofirm" şi 
„Gamme A“. „ECOFIRM" 
a cuprins analiza, înţele
gerea şt Interpretarea con
tului d6 rezultat al între
prinderii şi al bilanţului, 
în timp ce „GAMME A"

. a reprezentat simularea 
conducerii unei întreprin
deri de fa înfiinţarea sa 
şi fa anii care îi urmează.
. Noţiunile au fost abor
date fatr-o manieră sfap 
plă şi creativă, dialogul 
profesor — cursanţi gene
rând adevărate schimburi 
de informaţii privind via
ţa Întreprinderilor dfa Ro
mânia şl Franţa. S-a dis
cutat, aşadar, despre bi

lanţ, inclusiv despre pa
trimoniul fizic, activii!, #• 
riginea resurselor, profitul, 
analiza rezultatele*, a con
turilor, strategia globală a 
întreprinderii: politică co
mercială,, decizii de inves
tiţii, gestiunea mijloacelor 
materiale, gestiunea resur
selor umane. Pentru ca 
totul să fie cât mai veri
dic, calculatorul - a simu
lat reacţiile pieţei de des
facere a produselor în mo
mentul când se iau anu
mite deciziL 

Cursanţii au fost împăr
ţiţi pe 3 grupe, reprezen
tând 3 firme concurente, 
producătoare de calculatoa
re de buzunar şi centrate 
telefonice, care au primit 
şi nume: TECRO, TELT- 
RIGE şi TELRGM. Anima
torul cursului a simulat ex

teriorul i lUreprfaderiior, re
laţiile acestora eu mediul 
în care ele îşi desfăşoară 
activitatea. ' In acrii fel, 
după cum spunea di PA- 
LUT, „s-a pornit într-o a- 
ventură", iar jocurile di
dactice au permis cursan
ţilor să „acţioneze" efec
tiv, sâ „trăiască" meseria 
de Cadru «te conducere, 
prin simularea întregii ac
tivităţi de gestiune.

In acest domeniu este 
foarte important ca- infor
maţiile' să fie corect se
lectate, avându-se ca ©- 
biectiv iuaria unei decizii 
şi diminuarea hazardului. 
Simulările au ţinut cont 
de un „viitor" sigur, dar 
şi nesigur, pentru o ana
liză câţ mai complexă, iar 
în acest Sens inventivita
tea şi talentul dlui profe
sor MICHEL PALUT, a-

flaţ pentru prima oară în 
România, au fost salutare. 
Participanţii fa curs au 
confirmat nivelul intelec
tual şi profesional ridicat 
al specialiştilor români.

La sfârşitul stagiului, di 
ARNAUD HAERINGER, 
directorul .SERFA şi dl 
profesor MICHEL PALUT . 
auinvitat cursanţii la o 
şedinţă de evaluare a ac
tivităţii desfăşurate, jalo- 
nându-se temele care vor 
putea fi, abordate fa ca
drul unor cursuri viitoare. 
Este deja un obicei ca fie
cărui participant să i  se 
ofere o importantă docu
mentaţie necesară . în ac
tivitatea sa ulterioară.

Colaborarea actuală din
tre Franţa şi România con
tinuă o bogată tradiţie în 
domeniul învăţământului 
superior, confirmând do
rinţa ţării noastre de des- 
chidere şi. integrare euro- 
peana. t *

MIOARA TGDOSlN, ‘ 
Universitatea Ecologică !

Deva
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„Scurtcircuit" în sectorul energetic
Tema întâlnirii cu presa a conduce

rii- Sindicatului • Energetic jenilor din
FRE Deva, urmată de mitingul, de pro-- 
test din curtea unităţii, a vizat politica 
faţă de salariaţi şi de restructurare, pro
movată de către conducerea RENEL şi 
preşedintele acestuia, Victor Romerţ.

După cum s-a afirmat la cele: două 
manifestări de către liderii de sindicat, 
sectorul electroenergetie naţional va tra
versa o perioadă deosebit de dificilă, cu 
.consecinţe dezastruoase pentru utiliza
torii de energie electrică, .,1a sugestia şi 
sub înţeleaptă îndrumare a Fondului 
Monetar Internaţional şi Băncii Mon
diale".

Urmare a acordului cu.BIRD, Guver
nul României a comandat un nou stu
diu de restructurare în luna martie a.c., 
care oferă patru variante de reorgani
zare, conducerea RENEL (nu consiliul 
de administraţie al RENEL) susţinând 
ca variantă modelul de cumpărător, unic, 
exercitat de către Compania de electri
citate RENEL, cu acces reglementat la 
reţea. « . .

In afara variantelor de restructura
re, menţionate în studiul Bechtel — mo
nopol integrat vertical cu concurenţă o- 
bligatorie pentru noile capacităţi (va
rianta 1), cumpărător unic având Re- 
nelpl ca singur-cumpărător (varianta 2), 
acces deschis cu negocierea accesului 
terţilor (varianta 3) şi fără COS/PPOOL 
de electricitate (varianta 4), Victor Ro
mert-susţine că „trebuie separate acti
vităţile de transport de cele de distri
buţie,. punct de vedere impus consiliu
lui de administraţie, iar pentru că unii 
membri au avut păreri contrare, au fost 
înlocuiţi din consiliul de administraţie 
cu alţii, care acceptă necondiţionat a- 
cest mod de lucru".

Poziţia Federaţiei Univers faţă de 
varianta propusă pentru restructurare 
de către conducerea RENEL este diferi
tă, având în vedere consecinţele reorga
nizării sectorului energetic din Anglia 
şi Ţara Galilor, unde tariful energiei e-

lectrice a crescut, volumul de investiţii 
şi retehnologizare a fost redus, iar 'cali
tatea serviciilor a scăzut. Se propune ca 
sectorul energetic să rămână organizat 
într-o regie autonomă (după modelul so
cietăţii de electricitate din Franţa), să 
aibă în structura sa activităţile de bază
(producţia, transportul şi distribuţia e-

/ităţinergiei electrice) şi toate activităţile su
port care, în momentul de faţă, nu au 
concurenţă pe. piaţa de produse şi ser
vicii românească).

Nerespectarea.» contractului colectiv 
de muncă şi a legislaţiei de către con
ducerea "RENEL a generat un conflict 
de muncă între Sindicatul Energeticie- 
nilor şi conducerea FRE Deva, problema 
divergentă reprezentând-o programul 
de muncă sub 8 ore a 47 de persoane, 
care îşi . desfăşoară activitatea în condi
ţii deosebite, şi care beneficiază de re
glementările legale şi avizele instituţiilor 
de specialitate. Răspunzând la unele în
trebări privind criza energetică din iar
nă, dl Adolf Mureşan, secretar al Fede
raţiei „Univers”, a precizat că „după 
moţiunea simplă de cenzură care a tre
cut, trebuia găsit un ţap ispăşitor, aceş
tia nefiind alţii decât unii dintre direc
torii de la filialele de reţele electrice 
din ţară şi nicidecum cei care s_au făcut 
vinovaţi de finanţarea importurilor de 
resurse energetice”.

Referindu-se la preţul energiei elec
trice, vorbitorii nu au exclus creşterea 
acesteia cu 80 la sută/kW, din iulie a.c.-, 
cu 50 la sUtă într-o primă etapă şi cu 
alte 30 de procente din luna august, 
într-o a doua etapă.

* Faţă de politica de restructurare a 
sectorului - energetic, promovată de către 
conducerea- RENEL, în zilele de 11—12 
iunie a.c., au fost organizate la sediile 
filialelor de reţele electrice din judeţe 
(inclusiv la Deva) mitinguri de protest, 
iar în 20 iunie , a.c. se va desfăşura un 
miting central, la Bucureşti.

CORNEL POENAR
«seiooce - stiseoeosaM seaoM m M soeaosm osM ves

SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE 
LA DATA DE 11 IUNIE 1996 :

Denumire meserie locuri Denumire meserie locuri Denumire meserie locuri

Agent comercial 3 Inginer in ind. alint.. J Programator 1
Agerit de asigurare 123 Inginer mecanic . 2 Rectificator universal 6
Agent pază şi ordine 3 Inginer mecanic utilaj Revizor contabil i
Arhitect clădiri 4 tehnologic pentru Şofer de autoturisme
Barman 50 construcţii 2 şi camionete 5
Bucătar 7 Inginer minier 4 Strungar la maşini ’
Cioplitor în piatră. Inginer topograf 2 orizontale 1

şi marmură 1 îngrijitor clădiri 1 Strungar la strung
ComisiOner 30 Instalator apă, canal 2 Carusel . 1
Contabil 2 Jurisconsult 2 Strungar universal 31
Croitor 97 Lăcătuş construcţii Sudor autogen 19
Desenator ţehnic 2 metalice 5 Sudor electric 3
Dulgher pentru Lăcătuş mecanic 21 Tehnician proiectant \

construcţii 13 Macaragiu 1 construcţii 4
Economist in industrie 2 Maistru constr. civile, Tâmplar manual 12
Electrician 3 industr. şl agricole ' 1 Tâmplar manual
Electromecanic auto 1 Maistru in industria ajustor montator 9.
Electromecanic lizarea lemnului 1 Tâmplar manual la

electroalimentare 1 Maistru instalator îmbinarea furnire
Electronist 1 în construcţii • 1 lor estetice 2
Farmacist 2 . Maistru lăcătuş mec. 1 • Tâmplar universal 16
Fierar betorilst 1 Maşinist lâ maşini Tinichigiu carosier’
Frezor universal 2 pentru terasamente Topograf 7
Gardian public 20 (IFRONIST) 2 Tractorist . 2 ,
Inginer căi feraje, Mecanic auto 9 Vânzător 63

drumuri şi poduri 
Inginer construcţii 

civile, industriale 
. şi agricole 

Inginer construcţii 
hidrotehnice 

Inginer electronist, 
transporturi, tele
comunicaţii

Mecanic staţie concas. 1
Medic stomatolog 
Miner la suprafaţă 1
Muncitor necallfieat 9
Operator calculator

electronic şi reţele 1 
Ospătar (chelngr)'
Paznic

20

3

Vânzător ambulant de 
produse aliment. 1

Vopsitor auto 1
Vulcanizator de prod. 

industriale din 
cauciuc 2

Zidar rosar'tencuitor 20
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Aşa opresc şi parchează unii conducători auto pc bulevardul 22 Decembrie 
din Deva, blocând ieşirea din parcare si circulaţia în faţa magazinului „FLA
MINGO”. ' Foto : PA VEL LAZA
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Atenţie părinţi!
ATENŢIE 

PĂRINŢI!
In ziua următoare,

Multe, prea multe sunt 
întâmplările nefericite în 
care cad victime copil. 
Vina lor este oarecum 
scuzată ' de inocenţa Vâr
stei, de lipsa deexperien 
ţă, dar mal ales de fap
tul că părinţii se preo
cupă preâ - puţin de  ̂ e- 
ducaţia lor rutieră.

Copiiifljpdături de vârst
nici, constituie catego
ria de participanţi la 
traficul rutier cea mai 
frecvent implicată în ac
cidente de circulaţie. Scu
zele de genul: „Mai bine 
muream eu“; „A fost sin
gurul copil şi ţineam la 
el ca la ochii din cap“ ţ 
„L-am scăpat doar, câteva 
clipe de sub supraveghe
re” ... nu pot fi argu
mente pentru părinţii 
care prea uşor îşi lasă' 
copiii să se expună pe- ■ 
rlcolului <t* ci -c tării nt 
către autovehicule.

Poate puţini realizăm 
că joaca copiilor noştri 
in stradă sau printre 
autovehiculele oprite pe 
carosabil poate duce ori
când la neplăceri. Vă 
redăm doar ultimele trei 
evenimente de circulaţie 
In care au fost implicaţi 
cei mici, în ultima pe- 
rioedă.

Ea data de 6 iunie — 
Roşea Alexandra, de 9 
ani, din Deva, elevă la 
Şcoala Generală Nr. 4 De
va, s-a angajat în tra
versarea străzii. S-a o- 
prit pe „insula” care se
pară cele 'două sensuri de 
circulaţie, după care s-a 
întors brusc, fără a avea 
în atenţie autovehicu
lele de pe artera de cir
culaţie. A fost lovită de 
autoturismul HD-01-JGF, 
condus de Lungu Nicolae 
Simion.

respectiv în -7 iunie, la 
ora 20, Gheorghiţă' Ci- 
prian Florin, de. 11 ani, 
elev în clasa a IV-a lâ 
Şcoala Generală Nr. -6 De
va, în timp ce se juca 
în partea carosabilă a 
unei străzi, a fost acro- 
şat, de autoturismul 
FR-52-JV, condus de 
Gheza Brânduşa Daniela.

In după-amiaza zilei de 
10 iunie 1996, Damian 
Claudiu, de 14 ani, din 
Deva, elev in clasa a VII- 
a la Şcoala „Sabin Dră- 
goi“, circula cu bici
cleta pe contrasensul 
de circulaţie. A' fost lo
vit de autoturismul 4- 

. HD-9774, .condus de Ilea 
Garmen-Maria.

Spre norocul lor, cei 
trei angajaţi în aceste 
evenimente au suferit 

. doar leziuni corporale u- 
şoare. Putea insă' fi şi 
altfel.,

STIMAŢI
PĂRINŢI!

Vacanţă de vară, ' cum 
.este şi firesc, oferă co
piilor multiple posibili
tăţi de joacă,
. Urmăriţi ca aceasta să 

nu se facă în apropie
rea arterelor de circula
ţie.

Pentru copii .„lecţia”
privind deplasarea pe dru
murile publice trebuie
să fie mereu amintită, 
chiar dacă aceştia sunt 
în vacanţă.

Numai aşa puteţi avea 
siguranţa că fiii sau fii-' 
cele dumneavoastră vor 
spune „prezent” în prima 
zi a noului an şcolar.

Maior MIRCEA NEGRU, 
Biroul poliţiei rutiere, 
Poliţia municipiului 

D eva

Mai Ieri, în staţia de 
autobuz „Opera” din De
va, cinci bărbaţi gura
livi şi orgolioşi din 
fire ziceau „că spun 
lucrurilor pe nume” şi se 
contraziceau vehement în 
chestiunea mult contro
versată a acestor zile: 
alegerile locale — turul 
al doilea. ' ;

Ăştia promit mărea 
cu sarea până-i alegi şi 
apoi nu mai fac nimic 

• din ce promit acum, zi
cea unul dintre ei 'cvi 
înflăcărare.

— Cum să facă ceva 
, dacă bugetul ^.local — 
pârghia esenţială — lip
seşte cu desăvârşire —, 
veni replica altuia. Nici 
măcar nu-i aprobat. Aşa 
am auzit. E pur şi Sim
plu la mintea cocoşului 
să te amăgeşti cu vorbe 
goale.

Promisiuni 
deşarte 

sau fapte
concrete?!...

♦

A treia persoană an- ' 
trenată în discuţii era şi 
■mai contrariată de aspec
tul negativ al problemei şi 
se porni săi bickiiască 
slăbiciunea celor puşi să 
ne reprezinte interesele: 
„Nu vedeţi că «toate sunt 
deşertăciuni ?_ Ne-am să
turat de minciunile lor- 
gogonate. Preţurile urcă 
vertiginos, viaţa se ■ în
răutăţeşte pe zi ce trece, 
iar dumnealor se- luptă 
pentru putere.' .  Când a- 
jung In vârful piramidei 
uită repede ce-au pro
mis cu atâta nonşalan
ţă”
' — Eu zic să-l alegem 

pe cutare ..., spunea cu 
glas potolit al patrulea ins, 
din cerc, dar de nu 
va face faţă proble
melor municipiului, aşa - 
cum promite acum, . să 
tăbărâm pe el şl să-l 
dăm jos de-acolo de unde 
s-a cocoţat. Să-l facem 
să se lase singur din 
funcţia pe care a apu
cat-o pe nedrept. '

— Dior, nu vedeţi că 
interesul poartă fesul? 
Cart cum ajunge la cio
lan, om se face, con
chidea întărâtat şi zefle- 
mitci ultimul vorbitor 
din grupul respectiv.

Am ascultat cu interes 
discuţia, care devenea tot' 
mai aprigă şi mai inte
resantă. Se adunaseră în 
jurul lor multe persoane 
curioase din* fire. Unii Ie 
dădeau dreptate, alţii â- 
veau păreri contrare.

Deodată, discuţiile au 
fost brusc întrerupte. So
sise autobuzul local. Sei 
cinci au urcat, lăsând 
linişte în jur.

VALENTIN BRETOTEAN
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bane, mai", „Cucuie, pa
săre grasă“ — corul „Me
los" Braşov (dirijor Ele
na Criveanu); „Ciobăna
şul" — corul din Cluj-Na- 
poca (dirijor Camelia Va
le); ttAcestca zice domnul“ 
— corul „Natural" Giur
giu (dirijor Maria Băiatu), 
piese de mare frumuseţe, 
semnate de compozitorul 
şi profesorul Sabin Dră- 
goi, mentorul spiritual al

K i u M m u  s» '« * u s t w m b m r  "
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Festivalul muzicai-artistic „Sabin Drăgoi"— ediţia a  II-a

Evoluţiile formaţiilor şi 
interpreţilor elevi prezenţi 
la ediţia a doua a Festi
valului a evidenţiat, pe 
lângă talentul, calităţile 
interpreţilor, • deopotrivă 
capacitatea • dirijorilor şi 
instructorilor, cadre didac
tice cu multă experienţă, 
de a alege un repertoriu 
de Calitate, pe măsura 
calităţilor interpretative 
ale elevilor de şcoală nor- 
niolă şi colegiu pedagogic. 
Aproape fiecare formaţie 
a avut in repertoriul ei 
cântece sau prelucrări de

Sabin Drăgoi, mentorul 
spiritual al acestei' mani
festări. Vom evidenţia, cu 
acest prilej, repertoriul’ a- 
bordaţ. de formaţiile cora
le, piesele fiind semnate 
de apreciaţi creatori din 
ţară şi .străinătate.

Am aminti aici „Cânte
cul de leagăn" abordat de

Teodoru Pruteanu); ■ corul 
de fete Botoşani (dirijor 
Gh. Cojocaru); „Măj cio- 

„Cucule, pa- 
corul „Me

leag
lixt

dria (dirijor prof. Nico- 
lae Brănescu); „Trandafir 
de pe răzoare“ — corul 
din Arad (dirijor Petru 
Juriţa); corul de voci ega
le Bacău (dirijor Svetlana

giu
piese

Şcolii Normale din Deva,
In repertoriul prezen

tat au mai fost incluse 
' piese de Ghcorghe Cucu, 
Nicolae Lungu, I. D. Ki- 
rescu, Ion Vidu, Vasile 
Popovici, Radu Paladi, dar 
şi Beethoven, Verdi, Mo- 
zart, Brahms, Hacndel etc.

Remarcabilă .a josţ e- 
voluţia reprezentanţilor 
Şcolii Normale „Sabin 
Drăgoi" din Deva. Amin
tim aici grupul coral „Ma- 
ranata" (dirijor prof. Ioan 
Filip), care a interpretat 
următorul repertoriu: „Ta
tăl nostru" dc Ciprian Po- 
rumbcscu, „Imn . bizantin", 
„Binecuvântează Doamne, 
România" de Gcorge E- 
nescu, „Mathieu“ de K. 
Laferty ş.a. Acestei for
maţii i s-a alăturat orches
tra de m.uzică populară 
dirijată de Ionel Coza şi 
Gh. Bercea, orchestra de 
mandoline (dirijor prof. 
Vădim Chisecv), forma
ţia de dansuri populare 
(îndr. Gh. Mihuţ) şi tul- 
nlcărese (indr. Camelia O- 
prean), precum şi solişti 
Vocali şi instrumentişti.

. ' MINEI; BODEA
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Ce se întâm plă cu film ele rom âneşti?
In ultimii ani televizo

rul a devenit pentru noi 
toţi principalul mijloc de 
distracţie. Putem urmări 
emisiunile mai• multor 
canale străine, au apărtit 
şi la noi mai multe pos
turi private de televiziu
ne. Zilnic, putem vedea 
mai multe filme, în spe

cial seriale cu sute de e- 
pisoade.

Ceea ce vedem rar, chiar 
foarte», rar, sunt filme ro
mâneşti. Şi nu numai îa 
televiziune ei şi în sălile 
de cinematograf. De ce se 
produc atât de puţine fil
me în România, deşi avem 
actori bunii*' regizori apre
ciaţi şi pe alte meridia
ne? Primul lucru care ne 
vine în minte este că nu 
sunt • bani, ştiut fiind că 
sărăcia este cea care în.a- 
ceşti ultimi ani aproape 
paralizează toate activi
tăţile, începând cu cele 
din economie şi continuând 
cu cele sociale şi cultu
rale.

Lipsa de bani e intr-a
devăr, cauza reducerii dra
matice a numărului de 
filme româneşti. Poate 
principala cauză. Dar, mj 
singura, fenomenul fiind 
foarte complex. Condi
ţiilor nefavorabile interne 
li se adaugă regresul ci- . 
nematografiei europene, do
minată în proporţie de 75 
la sută de producţiile a- 
mericane. Regizorul An
drei Blaier, prezent la De
va, cu câtva timp in ur
mă, la un seminar pe te
me ecologice, înţr-o suc-, 
cintă-expunere despre cul
tura noastră actuală a cre
ionat şi situaţia cinemato
grafiei.
, Dl Anţlrei Blaier consi

deră că starea de liberta
te ce a urmat lui decem
brie ’89 i-a surprins pe 
cineaştii români, neobiş
nuiţi să spună ceva liber 
ci doar s trec urând câte-o 
idee printr-o poveste. Des
cătuşarea a adus pe lângă 
avantaje şi multe proble
me. Consiliul. Naţional al 
Cinematografiei, şi-a dobân
dit independenţa, nu mai 
este subordonat Ministe
rului Culturii. Insă func
ţionează şi acum conform 
Decretului-Lege nr. 80/ 
1990, emis de CFSN şi se 
simte încorsetat financiar, 
de la 35. de filme anual, 
ajungându-se acum la 3., 
Cele cinci studiouri abia 
dacă reuşesc să toarne 
un film pe ân, iar docu
mentare artistice nu se 
mai fac. Filmele noastre 
nu pot fi exportate, nici 
măcar" cele realizate în' 
coproducţie. A dispărut 
cenzura ideologicei dar 
prî&intă interes doar ceea 
ce aduce băni. Şi cum 
.filmele nu prea ’ aduc 
bani nici măcar atât cât 
să acopere cheltuielile cu 
producerea lor, firmele 
româneşti nu investesc în 
cinematografie.
• Costul mediu al unui 

film este de un miliard de 
, lei. Iar bugetul' GNG pe 
acest an este de 3 miliar
de de lei. Proiectele de 
film, aprobate în 1996, 
sunt ceva mai multe (vreo 
11) şi e uşor de înţeles că 
nu vor putea fi realizate 
toate cu banii existenţi. 
Investitorii interni, cum 
spuneam, nu se înghesuie 
căci pe piaţa noastră fil
mele nu sunt o afacere 
rentabilă din cauza scăde
rii masive a numărului de

şpectatori. Oamenii prefe
ră să urmărească • filmele 
la - televizor sau pur şi 
simplu nu-şi mai pot per
mite să meargă la cine
matograf. .

Mai există încă un as
pect. Spectatorii, In •-spe
cial ţinerii, sunt mai a- 
traşi de producţiile ame
ricane, pentru spectacu
lozitatea lor. ; In schimb, 
se manifestă o reţinere 
faţă de filmele româneşti, 
chiar şi atunci când a- 
cestea sunt p̂remiate Ia 
festivaluri prestigioase. Se 
consideră că neavând a- 
eeleaşi mijloace financia
re, creaţiile noastre cine* 
matografiee nu pot avea 
„strălucirea" celor ame

ricane ? Sau, dorind atât 
de mult să ne asemănăm 
cu cei de dincolo de o- 
cean, credem că le putem 
imita stilul de viaţă, ur- 
mărindu-le filmele ? Din 
păcate în aceste filme, a - 
bundă scenele de violenţă 
şi sex (ce-i drept acestea 
nu lipsesc nici din uhele 
filme româneşti; mai ales 
de ultimă oră).

Fără bani, fără o legis
laţie corespunzătoare şi cu 
o lipsă de interes din par
tea spectatorilor .este greu 
de prevăzut modalitatea 
ieşirii din această criză şi 
mai ales când- se va pu
tea întâmpla acest lucru.

VIORICA ROMAN

* •  « •  »

!Y1 E N V E T
rac o reverenţă trecutului 
Ceremoniosji întind mâna 
Pleacă revine, pleacă revine 
materializat în amintiri.
• 'urată de imagine 
pictez ideograma unui sărut 
amprentă păstrată peste timp 
transformată în cântec.
Menuet în doi'
Eu şi imaginea ta 
proiectată în punctul meu 
vulnerabil.
Mă detaşez de lume 
alung tristeţile ca pe nişte 
lacrimi fără conţinut 
şi dansez prin cameră 
învăluită în muzică 
In muzică sufletul vorbeşte 
armonizând.

MIOARA CllJHGlU

NOTE DE LECTURA

Ştefan M. Găbrian 
„Pe jos şi pe viu"

Editura,-„Eminescu" a publicat în prima jumătate 
acestui an cea mai bună carte de proză scurtă a... anuU 
lui. Ştefan M. Găbrian este un prozator debutat şi cuf 
tivat cu precădere de revista „Vatra"-din Tg. Mure 
La drept vorbind, publicaţia târgmureşeană a contrj 
buit substanţial la circumscrierea sa în viaţa literară?* 
însă şi el afirmându-se ca unul dintre cei mai talen-î 
taţi, viguroşi şi clar individualizaţi autori de prozăr 
scurtă din deceniul ’80—'90. Cărţile' publicate de el stau* 
mărturie afirmaţiei de mai înainte, iar personajelê  
scrierilor sale sunt reprezentative pentru un anumiţi* 
timp, şi inconfundabil individualizate în literatura de'” 
gen a momentului. ,

In general, tonul grav al prozelor din volum — pe 
măsura întâmplărilor şi situaţiilor descrise ■— solicitări 
cititorul afectiv/efectiv făcându-1 părtaş la dezlegarea* 
unor „încurcături" deseori părând fără ieşire. Dar auA: 
torul rezolvă totul până la urmă, dovedind astfel profe-5?: 
sionalism şi calitatea de... constructor al acestui dificili 
gen de literatură — proza scurtă —, un constructor deij 
excepţie, am putea spune. Aşa se întâmplă în mai toate»; 
prozele, începând chiar cu prima din volum, „Soşma»̂  
cu fântână", şi terminând (forţând puţin lucrurile), cu 
„Intre alfa şi omega** — ultima proză* din carte.

„Pe jos şi pe viu” — unul dintre cele mai adecvate 
titluri de carte, după părerea mea, — este o cuprinr 
zătoare cronică socială, cu substrat politico-economie, » j 
existenţei unei colectivităţi ai cărei reprezentanţi ne ! 
devin foarte repede apropiaţi. Evident, datorită pricepe
rii autorului de a ni-i apropia treptat sau, după Situa- , 
ţie, de-a dreptul brutal. In acest sens sunt notabile şr' 
uşor de reţinut prezenţele personajelor Vasile din „Var i 
sile cel hăituit" (p. 108), Victor V. Gheorghiu din „Vii
toarea termitelor" (p. 54), mama din schiţa cu acelaşi  ̂
titlu (p. 179), Ioana din „Coşmar cu fîntînă" (p. 7), eroi-ţ 
nă la a cărei creionare autorul a folosit procedeul pro
iecţiei personajului în sufletul şi conştiinţa ' altui per-, ■ 
sonaj. Dar nu numai prin procedeele folosite euriŞ-eşte | ' 
Ştefan M. Găbrian cititorul, ci şi prin farmecul său dej 
foarte bun narator care încurcă iţele pentru a-şl evî-J 
denţia apoi calităţile certe de... descureătdr. Alte atuuri 
ale cărţii şi ale autorului sunt mediile diferite En care 
să desfăşoară acţiunile prozelor; spun atuuii gândin-'. 
du-mă şi la această subtilă strategie prin care autorul* j 
se adresează tuturor categoriilor sociale. Insă, ceea 
trebuie remarcat şi subliniat în acelaşi timp, este pre 
zenţa în paginile cărţii a urbei natale — Sibiul. Este 
şi această modalitate de a ancora artisticul, creaţia 
terară; în real, dar şi în actualitate întâmplările cărţi! 
şi destinele personajelor. »

DUMITRU HURUBA p  

» * * * • « • . • ♦ • i i

Un aşezământ de cultură în care s-a investit serios* j
. Este vorba de Căminul 

cultural din Zdrapţi. Dacă 
nu ar fi acolo unde este 
acum, ar putea fi socotit 
foarte bine o adevărată 
casă de cultură. Este o 
clădire masivă, cu o in
trare flancată de coloane. 
A. fost reparată şi acum 
arată îngrijit, frumos.‘S-au 
investit milioane bune In 
această reparaţie capita
lă de către Consiliul lo
cal Crişcior. S-a tencuit, 
zugrăvit, s-au efectuat Ri- 
crări de vopsitorie inte
rioară şi exterioară, la ba
za zidurilor s-a construit 
un soclu de beton... Tot 
respectul pentru ce s-a 
făcut I înăuntru, dezordi
nea este însă la ea acasă. 
Sa după un bal! într-o 
magazie alăturată — scau
ne rupte, mese pentru 
nuntă I (M.B.)

Căminul cultural din Zdrapţi — o adevărată casă de cultură!
Foto PAVEL LAZA
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LUNI, 17 IUNIE 
I V »  I

*3,00 Actualităţi; 13,10 TVR laşi; 14,00
K 1W>0 

hwK *«45 
~ ' ia lb.

11,45 Vot TW f î

P > Aetwaliti 
Fragil

23,40

TV* Ctaj-N.; 14,50 TV*
Actualităţi; IMS De luai 
Turism - ţi a ■ risu»; *' 
maghiară; 18,35 
tactici (d.a); 10,00 Atlas;
20,90 Actualităţi, meteo.
Bayîfeatch (s); 21,45 Vot 
zică pBpM6Nl£v 
Cui tura iu lume

fV B  2
S3.60 Actualităţi; 13,10 Politica latre 

ideal fi reaL Tensiuni în masoneria rom.; 
13,40 Drămui spre Avonlea (r); 14,30 Qmt 

‘ ' 1549 Peria Neagră (rj; - 1
»r albastre (da): t ţ N  Bra-

ti. A u d rS '^ J^ I t Wî
Dvs.; 20,80 Arte vizuale;

„T y b  £  ' ,
7,00 La prima eră; 840 TVR Cluj-N.; 

9,20 Ora de azică; 10,05 Mag. satelit; 
U40 D.a; 12,80 .(Negustori ambulanţi* 
(teatru/r); 13,45 Ritmuri muzicale; 14^0 
Actualităţi; 14,10 Serialul serialelor; 1445 
Secretul apelor albastre (d.a): 15,25 Te- 
leenciclopedia (r); 1640
durerea mea (s); 17,05 23 de milioane 
17,45 Andrea Celeste (s); 18,30 23 de 
Qoane (II); 2<MMH3u cărţile pe faţă; 2140 
TVM Mesager; 21,28 Fotbal € *  *96: Seo- 
ţia — Elveţia (d ) ; ^ 4<̂  Credo.

748 Ora 7. bu..J ttedneaţai; 9,68 Tâ
năr şi neliniştit (r) 9,45 Sport la minut;
10.00 Paradise Beach (r); 10,30 Taxi (r);
11.00 The Five Heartbeats (LrB *2,56 Ştt- 
rile Pro Tv; 13,00 Cheers (fR 1340 Pe- 
rry Mason (f/r); 15,10 Procesul Europe-

13.30 Lecţia americană (r); 16,00 MJV.S.H. 
ir); 1649 Paradise m m  m  *TU» « -  
năr şi neliniştit (s); 18,00 Taxi (s); 18,30 
Bună seara. Bucureşti!; 19,00 Cheers(s);
19.30 ‘Ştirile Pro Tv UW^lăDoşe o vifbă 
B -ţt mai spun._: 2040 Deagăste «Atena 
(f. Anglia, 1991h 22,oo llA.S41. ţgtî «,30

Em în lb. germâttă; 17,30 Pro Patria; 18,30vii' • i'ifiiMif ri tirriiîWnllfw'rulMii • • -iHn» pananpiianif (
Bernardina (ş); 20,00 A- 
Tezaur folcloric; 21,30 
Actualităţi ; 23£5 MTV, 

pe guler (f.
ttro Top 20; 645 

’92, ultima p ).

naşa, Leg# fi N h e  f ;  2346 Procuaul *Uro-
5 ffi; penelor 045 Rătăciţi în franslfie (fidk-
ttfl- Bot»); 049 Sport la mhfib fari spor

tive; 040 Davey

ciul 4).

cel păcătos (1 SUA, 
Finala NBA (d, me-

netor (r); 1646JMASH (r>; *648 Paradise

.. ,v _„„ -•  TV; U t-  ■ ...........
seara, Bucureştii; 1*48 Cheers (s);

JOf, 28 IUNIE 
TVB I

748 ®vii Tetesadănad; L30 La Prima 
oră» 948 Santa Barbara (Bî 1845 U E »  
col de cinema (7); 1348 Ahdrea Ceteşte 
Ch»j-N. (r); 1245 D.a.; 13,10 1001 audiţii; 
14,00 A ctualităţi; 14,10 TVB Iaşi f | TVR

1748 Stlrâe Pro Tv; »MO *M6 J6J# Curtate potrivite; 1645 Mag, metal;
***“ s « e a  c b -« , f«i: 1745 Aventurile şerifilor gateettri J* ~'

ger; 2148 Sfinx (cs); 2248 San
ta); 22,45 Mag. sportiv iater- 

848 Muzica e viaţa m*8l 
PRO TV

■Wm Bună dtaitaeaţat; .«40 Tânăr şi 
Sil (*): 9,45 Sport la minut; 10,00

Beach (r); 1840 Un bărbat şi 
după 20 de ani(f/r); 12,38 Prin- 

âm *  pe Smartl E>; 1888 C3»eem .(r); ■ 
«W* A<»ta*lee (r); 14,20 Verdicte-
rriartl (r); 15,10 Procesul Europenelor; 
45,4® Lsunea rugby-ului (r); 16,00 Lecţia 
■mmiranl <do); 1640 Paradise Beach ţs); 
H m  t ă ă r  şi neliniştit (s>; 1746 Siuş|; 
4648 Taxi <s); 18,30 Bună seara,

. mffit; 4946 Cheers (s); 19,30 Ştirile I‘rO 
Doar o vorbă să-ţi mai spuu...; 

flMf The Five feteârtbeats (£. SUA '94); 
m m  Ştirile Pro TV; 22,15 MASil (s); 
42,45 Procesul Europenelor; 23,15 I’erry 
Mason: The Casă of the Avenging Ace 
(f. SUA 1988); 1,00 Sport fă minut, 

MARTI, 18 IUNIE 
TVR i

7,00 TVM. Telematinal; 8,30 La prima 
•ră; 148 Santa Barbara <f); IO45 Ray- 

1 (8 ;  i m  Modi —. V iaţa lui Ame- 
glhini p.IJ/r); 12,30 Ritmuri 
12,45 Da; 13,10 Muzica pentru 

•aţi; 1448 Actualităţi; 11,10 TVR Iaşi; 
4848 »V* Ciuj-N.; 1545 Aventurile şe- 
rifHer «adactici (d.a); 16,00 Actualităţi: 
M p  HI tu însuţi!; 16,45 Convieţuiri;

partidelor parlamentare; 17,25 
necazuri In dragele ^iv.);

CE *96: Itomânia —• Spania; 
Bulgaria (d, aitemativ); 20.20 

teo, telespert; 21,(fi Mi- 
(f. SUA 1914); 22,45 F*t- 

Olanda — Anglia, fa pauză: 
#48 Mag. notelor blue.

1945 Vreme# — butafin metee; 1948 Şti 
Hke Pr# Tv; 1945 Doer «  veri» să-ţi mai 

26,08 Spitalul de urgenţă (s); 
2146 Secrete de familie (s); Ufi8 Ştirile 
Pro TV. 2248 MAS» (0; 224» Deşteop- 
tă-te,- române/ (td fch w ); 2348 Procesul 
Europenelpr; 848 Ştirile Pro Tv; 0,65 
Sport la minut: ştiri sportive.

' MIERCURI, 19 IUNIE 
T V *  1

748 TVM. Telematinal; 840 La prima 
#ri; 948 Santa Barbara ţs/r); 1045 Moda 

. pe meridiane (do); >045 Videpcaseta mu- 
«ifală; 1040 Vidcolexicon; 1140 Iubiri 
amăgitoare (s, ultimul ep./r); 12,40 D.a.; 
13,10 Muzica pentru toţi; 1446 Actuali
tăţi; 1446 TVR iaşiî 1545 TVB Cluj- 
Napeea; 16,80 Actualităţi; 16,10 Mag. 
taţernaţional; 17,00 Viaţa spirituală; 17,45 
De. ia lume adunate*,; 18,15 Aventurile 
şerifilor galactici (d.a-K 18,45 Sensul 
schimbării; 1845 întâmplări din Flori
da (s. SUA. Î995, ep. 1); 19,45 Actuali
tăţi, meteo, sport; 2040 Cuceritoarisle (s); 
2149 Fbtbai, CE. ’96: Italia , ~  Germa. 
nla; Rusia — Cehia (dY alternativ); 23,20 
Actualităţi; 23,45 Frumoasa şi bestia (s); 
0,25 întâlnirea de la miezul nopţii,

rv  _ t v r  2
748 La prima oră; 840 TVR Timişoa

ra; 948 Ora de muzică; 10,05 Caleidos
cop; 1148 Da.; 12,06 Ministerul, groa
zei (f/r); 1340 Ritmuri muzicale; 1340 
Sângele altora (sjr; 1435 Da . ; 16,10 Dra
gostea mea... (s); 17,05 Natura 2000; 17,35 
Andrea Celeste (sf; 9840 Fotbal. C.E. *96: 
Croaţia — Portugalia; Tnrria -  B»» 
mărea <d); 20,30 Pro Memoria; 294®
TVM Mesager; 21,30 Tradiţii; 2240 San
ta Barbara (s); 22,45 Un secol de cine
ma; 0,00 Jazz-Fan: Jan Garbarek (1).

PRO TV ^
7,08 Bună dimineaţa!; 9,00 Ţănăr şi 

neliniştit (r); 9;45 Spirt; |8,00 Paradise 
Beach (r); 1040 Taxi (r); 11,00 Spîfciul 
de urgenţă (s/r); 11,45 Secrete de fami
lie (r); 1240 Portreţ sportiv; 1340 Cbecrs 
(r); 134 Procesul Eu penelor (r); 14,00 
Tenis „Queen’s Champieuships" — fina
la (rez.); 14,30 Deşteaptă-te, române (r);

17(58 V i»
TragwBe S
pjyŢ. | «>5
diana Jenes ţs); 2«,00 Actualităţi; M40 
gttf şl Sud O); 21ri5 Reflecţii rutiere; 
2246 studioul economic; 2240 tocuri pe* 
rfeutoase; 23,18 Simpozion; 2345 A*tn- 
alităţi; 8,W Călătoriile lui OBver ţs).

748 La prima ori; «48 TVR Cluj-N.; 
948 Muzica pt. toţi; 1645 Mag. de cMă- 
torii; 10,40 întâlnirea de Ia miezul nop
ţii (r); 11,35 Ba ; 12,05 Curcubeu; 13,05 
Frumoasa si bestia (r); 14,00 Actualităţi; 
14,10 Rep. «96; 14,45 Maria-(s); 15,40 Da ; 
16,18 Dragostea, mea. dilrerea mea <s); 
1746 Ceaiul de ia ora 5; 1946 Em. in lb. 
germană; 2048 Cultura in lume (r); 20,30 
Enigma (cs); 2148 TVM Mesager; 2148 
filmoteca de aur; 2248 Modi (f. It, ulti
ma p.); 848 Jazz Alîve Show.

PRO TV '
7,00 Bună dimineaţa!; 940 Tânăr şi ne

liniştit (r); 9,45 Sport la minut; 10,00 Pa
radise Beach (r); 1640 Taxi (r); 11,00 Dra
goste eternă (r); 13,00 Cheers (r); 13,38 
Lege şi Ordine (r); 14,15 Procesul Euro-

(r); 14,45 Gillette — lumea spor
tului; 15,15 Beverly »  MAS1I
(r); 1640 Paradise Beach (s); 17.00 Tânăr 
şi neliniştit (s); 1740 Ştiri; 18,00 Taxi (s); 
1848 Bună seara. Buci i*; 19,00 Cheers 
ţs); 1945 Vremea butuin meteo; 19,30 
Ştirile Pro TV; 1945 Doar o vorbă să-ţi 
mai spun..,; 20,00 Moştenirea* lui Fletch 
(f. SUA ’89); 21,50 Ştirile Pro TV; 22,00 
MASH (s); 2249 Procesul: Kuieponelor; 
2346 Walker, poliţist texan (s); 0,06 Am 
întâlnit şi români fericiţi; 0,35 Siport lă 
minut; 1,05 Submarinul X-l (f. SUA ’68),

. ' -VlNERL 21 TUNSE V
E V * 1

7,90 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (r); 10,50 D.a.; 
11,20 Restituiri din Filmoteca TV; 11,50 
Andrea Celeste (r); 1A40 Lumea operei; 
1340 TVR iaşi; 14.15 TVR Cluj-N.; 1545 
Pompierii vă informează!; 15,25 Din lu- 
mea afacerilor; 16,10 Ieşirea din cerc; 1645

- ’ i', XVR
. 7.00 La prim#
Momea pt. toţi; 104 
D.a.; 1246 TVR Iaşi, Cluj-N., şi Til»S|»*r
cai 1248 Kgpb»Tafnr»l z-y u m  ...
ua I i t e r m ă i S ^ v i ^ i ^ t e t i r t ^  
Dragostea « « te  ţs); 1748 Bursa imren- 
fifior; 17,45 <*ufaeni cam m  fi*st~; 1*19 
Andrea Celest» (sr t t y ţ  Concertul»  ta- 

, -  . FTDlfhestrel Naţional*
im M R lh m  tVM Mesager; 2146

......... parlamentare; 22,88 Hy*
perion; 23,15 Santa Barbara (s); 8,00 . Din 
viaţa romilor.

PRO TV
Bună dimineaţa); 940 Tânăr şi ne- 
«r>: »*5 Sport; . 48  Pacadis*

(r): 1049 Taxi fr)î 1140 Moştenirea 
ta» Pteteh fir); 13,98 Cheers (r)i 1346 
WaMter, poliţist toxa» (r); U48 Procesul 
Europenelor ţrp, 1540 Baschet NBA ţr); 
15.38 Rătăciţi ta tranziţie (r); 1640 MASH 
«tR 964» Paradise Beach <sR 1740 Tâ
năr Şi neliniştit <s); 1748 Ştiri; 1848 Ne- 
muritorul (s); H48 CNews ţs): Bu
letin meteo; 19,38 Ştirii* Pro TV; 2846 
Dosarele X ţs); 21,00 Un fugar Printre 
im  (L SUA *92); 2240 Procesul Europe
nelor; 2340 Aventuri in Casa Morţii (s^ 
0,20 Sport la minut;' 0,50 Erotica (s); 148 
Promontoriul groazei (f. SUA *62); 3,28 
Baschet NBA Aetlon (d); 6,60 Un fugar 
printre noi (r).

SAMBATA, 22 IUNIE 
TVR 1

7.00 Hună dimineaţa.^ de ia Iaşi!; 8,50 
Şapte note fermecate; 9,50 Drumul spre 
Avonlea (S); 18,40 Matineu muz.; 1145 
Pas cu pas (raag. şt.); 1245 Vârstele pe
liculei; 1345 Pleiade; 14,00 Actualităţi; 
14,10 MTV Eure Top 26; 14,40 Ce vrăji 
a mai făcut nevastă-mea, Samantha ? (s); 
15,05 Mag. muzical; 15,30 Expediţia Kon- 
Tiki (s); 16,00 Piinla de răs; 16.10 Uni
versul straniu «8 lui Arthnr C. Clarice ţs); 
1645 Varietăţi jmortivC; 1648 Fotbal. CE 
’se : Primul sfert de finală (d); 1848 Ma
pamond; 19,20 Ritmuri muzicale; 19.38 
Actualităţi; 20,20 Fotbal. CE ’96: Ai doilea 
sfert de finală (d); 22,20 Perla Neagră (s); 
23,25 Petrecţţj cu noi... la „Hanul Mc- 
lodiilor“; 2^$0- ; Coicerţ extraordinar 
Simple Minds. .

TVR 2
7.00 întâlnirea de sâmbătă; 1040 Incur

siuni in necunoscut f (do)); 12,00 MTV'
Disco Dance; 13,00 TVR Timişoara; 1340 
Est Meridian de la Iaşi; 15,50 Secretul a- 
pelor albastre (d.a.); 16,15 Dragostea meă, 
durerea mea (s); 1740 Itincraril spiritu
ale; 17,30 Serata muz. TV; 2040 Pariaţi 
pe campion? (Cs); 21,00 TVM Mesager; 
21,30 Santa Barbara (»); 2245 Orizonturi 
culturale; 22,45 Săptămâna sportivă; 23,15 
Alfa şi Omega; 0,15 Colecţia „Fragil".

i - C 5 i

PERIOADA 15 — 21 IUNIE 1996
B E R B E C

Mu mai amânaţi problemele oasniQe. Qumipică f 
vă tentează o călătorie de divertisment. V-aţi putea 

indemânafea în mici reparaţii. E timpul să 
de ia vorbe la fapte. Atenţia acordată neca

zurilor celorlalţi vă face să Ie uitaţi pe ale dv. J6î, 
să vă surâdă, dar nu forţaţi norocul. A-sansa pare 

teeţie la rerelaţiile cu colegii.
T A U R

Aveţi grijă la echilibrul intre câştiguri şi cliel- 
tetiell. Duminică renunţaţi la ambiţii exagerate şi 
relaxaţi-vă. Mare dorinţă de a comunica, de a găsi 
parteneri de afaceri. Idei sclipitoare în pian comer
cial Joi faceţi o impresie foarte bună. E posibil să 
.fîthnfţî bani de la cineva din familie.

GEM E N 1
, îngrijorarea din cauza copiilor ĉ te nemotivată. 

Ajutorul dat unui prieten vă dezechilibrează finan
ciar. Luni vă Interesează In mod deosebit proble- 

îş Profesionale. Dorinţa unei călătorii de afaceri 
S# împlini cu ajutorul unui prieten. O mică esca- 

sentimentală se îmbină plăcut cu treburUe de, 
serviciu. întâlniri cu oameni importanţi, succese.

R A C  .
O reuniune de. familie lămureşte nişte probleme. 

#  întâlnire amicală vă aduce relaxare duminică. E- 
nergia pentru N noi activităţi vă lipseşte. 0 veste vă 
bucură dar vă şi bulversează, O discuţie pe şteme

fiimnemre cu partaaerul de viaţă. Rudele vă cer sfâ  
tul. joi. Drumuri şi musafiri care vă vor înveseli.

L E U . ' '
Drumuri şi întâlniri. Compania prietenilor vă 

face plăcere, duminică. E Cazul’ să vă finalizaţi lu
crările de serviciu. Marţi veţi avea de-a face cu 
multă lume. ceea ce vă va încânta dar şi obosi Te
nurile se dovedesc neîntemeiate, dar nu vă grăbiţi 
slr răsptîndefl un%i pfopuderi. Energia tiv #ă ajută 
să .faceţi faţă multelor probleme joi. Prietenii vă a-.. 
jntă să vă relaxaţi -ţ :

F E C I O A R A
Popularitatea în creştere vă ajută. încercaţi- să 

fiţi mai conciliant cu persoana iubită. Luni yă pre. 
ocupă doar problemele de ServlcfUi Relaţiile cu pă
rinţii tind să se normalizeze. Puterea de convingere 
vă e maximă, miercuri. înclinaţia Spre speculaţii vă 
poate 'aduce câştiguri. Cunoştinţele dovedite fac să 
vă crească popularitatea. .

' B A  L A N f A
Predispoziţia la dialog, memoria şi inspiraţia vă 

ajută. Duminică e .posibil să se nască o idilă. încer
carea de a vă contesta autoritatea nu reuşeşte. Cu 
sprijinul celor apropiaţi vă rezolvaţi problemele. 
Miercuri găsiţi sponsorul, dorit. Faceţi o bună im
presie şi relaţii folositoare. Inventivitatea vă face 
să4 creşteţi în ochii partenerilor, dar ritr vă grăbiţi 
să Semnaţi Contracte. ■

S C O R P I O N
Cuceriţi o persoană de seX opus. 0  călătorie sau 

o vizită, duminică, vă avantajează material sau spi
ritual. Preocupările artistice vă ajută să vă relaxaţi. 
Starea tensionată începe să dispară. Vă preocupă re
laţia cu persoana iubită; ar fi bine să-i spuneţi care •

vă sunt sentimenteie. Receptivitatea la problemele 
altora face bună impresie.

. S Ă G E T Ă T O R
b Partenerul vă face o surpriză iar’ sfaturile dv 
îl ajuta la serviciu, Duininfcâ fiţi modest pentru a 
ntî stârni invidie. Un incident va avea urmări fa
vorabile asupra dv. Un duel verbal, o călătorie eu 
surprize. Aşteptaţi o schimbare de anvergură, dar 
nu ştiţi când ŝ o ̂ declanşaţi. Vineri e bine să vâ ocu
paţi de bugetul familial '

C. A F B I C O B N
Posibil să primiţi sprijinul părinţilor pentru un 

proiect de amploare. Duminică înclinaţie spre como
ditate. Succes aveţi doar în "'afaceri sentimentale. O 
tranzacţie vă aduce bani, dar nu forţaţi norocul. So
seşte o veste de mult aşteptată, finalizaţi o treabă a- 
bandonată. Conflictele in familie se rezolvă. Vâ ten
tează o călătorie deşi sunteţi Bbdsit.

V Ă R S Ă T O R
Iniţiativele dv au succes. Participaţi la o impor

tantă reuniune de familie, duminică. Sunteţi foarte 
îndemânatic; octtpaţi-vă de aparatura casnică. Ca
lităţile dv vă ajută să vâ lărgiţi cercul de prieteni, 
să primiţi sprijin. Relaţiile cu superiorii sunt bune. 
0 călătorie va împleti plăcutul cu utilul. E posibil 
să primiţi un ajutor important. *< >
V . . " P E Ş T I

Sâmbătă e o zi în care lucrurile se rezolvă sin
gure. Sunteţi invitat intr-un mediu unde vă va prii 
Nu mai amânaţi lămuririle cu persoana iubită mai 
ales că lucrurile vor ieşi cum doriţi dy. In muncă 
apar rezultate sclipitoare, dar aveţi parte şi de co
mentarii. Evitaţi amânările, fiţi atent la sănătate. 
Aveţi bani, deci vă puteţi satisfac# micii* mofturi.

I
î
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EMIL CONSTANTINESCU PLEDEAZĂ PENTRU CANDIDATUL 
UNIC AL OPOZIŢIEI

răsit Convenţia Democra-Preşedintele CDR, ©nil 
Constantinescu, a .declarat, 
miercuri, corespondenta* 
lui MEDIAFAX că opozi
t a  trebuie să desemneze, 
pentru alegerile preziden
ţiale, cel mai bun candi
dat al ei. -

Cdnstantinescu a preci
zat ci este dispus să par
ticipe la caice concurs, în 
orice condiţii, pentnţ de
semnarea candidatului u- 
Bic «1 Opoziţiei pentru 
prezidenţiale.

liderul CDR a lăsat să 
se înţeleagă că PAG şi 
PB *93, partide ce au pa-

Fabriea de ; bere 'Azuga 
mal dispune de malţ 
pentru producţia de bere 
până la sfârşitul lunii 

; Hidîe, Iar această produc- 
; ţie poate asigura livrarea 
j pe piaţă până la KfârşitQl 
I lunii Iulie, â declarat mier
curi postului PRO FI# Plo
ieşti, directorul tehnic al 
SG Bere SA Azuga, Maria 
Bucşa.

Resursele de malţ din
V: ; • y

Fonuul Proprietăţii de 
Stat (FPS) a semnat con
tracte „cu trei instituţii fi
nanciare internaţionale — 
Societe Generale (Franţa), 
Charterhousg (Marea Bri- 
tanie) şi Wasserstein Pe- 
rella (SUA) — pentru con
sultanţă în vederea priva
tizării societăţilor comer
ciale.

' La ora actuală, FPS 
discută cu cele trei com-

tică. pqt reveni oricând, 
dar cu condiţia să respecte 
protocolul acegţei alianţe.

«Principalul ţel al CDK 
este să câştige alierile 
parlamentare şi preziden
ţiale şi să instaleze ~ an 
guvăm credibil, condus 
de către această alianţă 
politică* *!. este de părere 
preşedintele CDR.

Referindu-se la o even
tuală candidaturi A lui 
Ion lliescu pentru, încă un 
mandat, Emil Constanti
nescu a declarat că „în 
această problemă ar ţre-

O CRIZA A BERII?
ţară sunt mici, iar fabri
cile care deţin capacităţi 
de producţie a malţului 
nu-şi permit să-l vândă. 
Importul de mâlţ este im
posibil, taxa vamală fiind 
de 120 1a sută, consideră 
Maria Bucşa. ^
• „Cantitatea de malţ de 

care dispunem nu ne asi
stară continuitate până la 
obţinerea noii recolte de 
orz. Timpul necesar pre-

D-ALE PRIVATIZĂRII
panii listele cu societăţile 
propuse pentru privatizare 
şi pentru care FPS va bene
ficia de consultanţă în Şe
derea vânzării cotei ma
joritare de capital, a de
clarat agenţiei MEDIAFAX 
Viorel Ispas, purtător de 
cuvânt al FPS.

Societe Generale, Char- 
terhouse şi Wasserstein Pe- 
rella, bănci de investiţii, 
au fost desemnate în ur-

aduce în
Casa Dumneavoastră 

tehnica păstrării 
alimentelor în vid 

- Vacuum System -

Piaţa Victoriei nr. 2, parter,
I P 1!- IX'va, tel.: 054/ 21 63.26

iiM tieM M tamtmm. -
aC. PEUTAROM S.R.L. SIBIU 

Vinde din stoc piele blanc vopsit pentru 
hamuri. -

De asemenea, execută Ia comandă curele 
de transmisie, orice dimensiuni.

Calitate excepţională, preţuri convenabile:
Relaţii la tel/fax: 069 — 210422 sau tele

fon: 426355, intre orele 8—16.
S.C.C. IOMCOOP S.A. SlBfU 

Cumpără, la sediul Său din Sibiu, sos. Alba 
Iulia nr. '110. cantităţi nelimitate de :

MIERE POUFLORA
Ia preţul de 3500 Iei/kg, cu piaţa pe loc. Pre
ţurile vor fi negociate in funcţie de evoluţia 
cursului ia dolar.

Informaţii suplinffcntare Ia telefon : 
069/229213, 229214, 229622 şi fax 069/229215.

buî să se pronunţe juriştii 
şi partidele politice".

„Ion îîiescu trebuie în
vins într-o competiţie, prin 
vot, şi eu sunt dispus să 
o fac. Preşedintele Ion 
lliescu va trebui si ex
plice cetăţenilor de ce hu 
şl-a ţinut promisiunile fă
cute acum patru ani, de 
cc a minţit electoratul şi, 
mai ales, de ce nu şl-a în
deplinit atribuţiunife con
stituţionale, permiţând de
teriorarea credibilităţii 
instituţiilor statului", a 
afirmat Emil Constanti
nescu.

lucrării orzului nou face 
ea berea din recolta de 
anul acesta să poată fi 
produsă numai Începând 
cu lima septembrie", a 
pveazat directoarea.

Mjnisie-jai Agriculturii 
51 Abrntruaţiei nu a răs
puns solicitărilor trimise 
In vederea obţinerii de re
duceri (ie taxe vamale 
pentru importul „ de malţ.

ma unei licitaţii organi
zate în baza unui pjrogram 
P1IARE. FPS a organizat, 
în vara anului trecut, o 
licitaţie similară, câştigată 
de un consorţiu interna
ţional condus de grupul 
financiar austriac Creditan- 
stalt, pentru vânzarea co
tei majoritare de capital 
Ia un grup dc 20 de socie
tăţi comerciale.

MEDXAFAX

f S.C. UNIVERSAL IMPORT-EXPORT S.A. DEVA
Hunedoara, 2700 Deva, str. A. Ianeu, Hl/2, 

tcl./fax: (004 054) 22.73.28.

»  c u r s  r a p i d  d e  l i m b a  t -  

•  c o n t a c t e  d e  a f a c e r i  m

*  e x c u r s »  n t f

JwwweVvvwwiAVVvvrwwiri^AfwyvwwvvvvvvvwwvvvyvvvuwwrfwwvvAVwvşfvii-v»

:R C M N T I~ £i-D E P A N A T -O R L

c o m p o n e n te  e le c tro n ic e  
tra n s fo rm a to a re  d e  linii HR şi
t e l e c o m e n z i ,  p t.iţcra 'te tiputTie cie te le v izo a re

sprayuri tşhn ice

• * • * • * • * • • * * * * * *

lei multe-albefetdirrimport direct.lrvrare din stoc
' s c VITACOM ELECTRONICS s R l

ICluj-Nopoco.'Str Postein nn73, tel 06,4/438401' lox 064/438403

>« mm * •

S.C IHCOMEX S.IU.
V I W D I n

•  lOJEVIZQAKK COLO*: 
SANTO,GOLDGtAltflAEWOO (90j»ogxame,tc< 
b caB ad b a A S A  tflrtrxt)

«  mEVIZQASE ALBNEGSU * Buarati
•  fbssbhse a  congelatoare .  &**&
•  ARAGAZ* * SatuMare
•  MAŞINI DE SPĂLAT .
•  BICICLETE PORTOSA-I8 VIDEZ* • Rafia

t t  FAIANTAmodd Raia
#  WOMEA.CWr a  DILUANT AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU FUI DE 
#' M ut FKODUSE ckdmoice ■  efoctPDcaaoiriK

Se a c t ia  Otitei* i * intre 1-S i 
GARANTAT CELE MAI W Gt PRETORI !
RMIhi tott locaBoifl judeţelor Hunedoara H 
Alte r- *1-** K al om

m  r w z  M AI A V A N TA JO A SE 

C O N D rm  DJN TARA. :

»  A raM -D unal ^  %  '

Str, Avram lancu, 81. H1, parter,
Iei, 054 /  21 61 96

CARE VĂ OFERĂ CELE MAI NOI PROOftSF 
ALE ACESTEI FIRME:

•  A S P IR A T O A R E  CU
Ş I  F Ă R Ă  S P Ă L A R E

-  F IL T R E  D E C A F E A
-  M IX E R E  S I  B L E N D E R E  
w F IA R E  D E C Ă L C A T
•  E X T R A C T O A R E  SU C U R I F R U C T E
* F R 1 T E U Z E  Ş l  G R IL L  LURI

«■ Ve n t i l a t o a r e

* I N S T A L A Ţ I I  A E R  C O N D IŢ IO N A T
P O R T A B IL E

PLATA ŞI ÎN RATEI
i

CĂUTĂM DISTRIBUITORI IN 
|J U D E Ţ U L  HUNEDOARA

St iţiţi»

•  ! * • * • *  • a * • *  * * « * » * • * • * I *
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Canicula din ultimele 
zile a determinat, în mod 
firesc, creşterea .bruscă 
St consumului de apă rece 
pe tot traseul conductei 
principale de aducţiune de 
la Sântămăria Orlea până 
Ia Deva.

t E71.C.C.I'.. Deva: ţine
să precizeze că, după ul
tima revizie efectuată cu 
Câteva săptăn^ni în uţ- 
mS, nu există niei un fel 
de defecţiuni tehnice şi 

• în condiţii normale — 
ar trebui să existe apă 
suficientă în toate iocbli-

LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI /

Apel al ILA.G.GL Deva pentru 
un consum raţional de apâ

tf.ţile racordate la această 
aducţiune.

Cu toate acestea, debi
tul apţi a scăzut în mod 
îngrijorător, îndeosebi la 
Deva, ta capătul 'magistru-. 
lei, datorită consumurilor 
exagerate, . din localităţile 
din amonte, în care be
neficiarii aî^ueţiunii utili
zează apa pentru udarea

grădinilor, a platformelor 
betonate, trotuarelor, stră
zilor, balcoanelor ele. Con
sumul este exagerat şi în 
municipiul Deva, unde în 
zonele contorizate s-a în
registrat ieri un consum 
de peste 110 litri pe cap 
de locuitor, în timp ce Ia 
etajele superioare ale u- 
nor blocuri, apa nu ajunge

deloc. S-a recurs şi la 
- soluţia sistării apei calde 
ne timp de noapte pentru 

*. a înmagazina în rezervoa
re apă rece, dar situaţia 
nu s-a îmbunătăţit.'

R.A.G.C.D. face un apel 
călduros tuturor benefi
ciarilor de apâ din aduc- 
ţiunea Râu Mare — din 
Haţeg, Călău, Simeria, De- 

. va, din comune — să u- 

. ; tilizeze raţional apa rece, 
pentru consumul uman în 
’prlknul rând, încât fio*

. care cetăţean , să bene- 
. ficieze de acest serviciu.

FELICITĂRI

, o La mulţi ani dragă 
Uăseuleţ Florin îţi urează 
familia Avram C. si fraţii.

’ ; ' (9887)

VANZAKI — ;,"C, 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă mare, ‘gră
dină, instalaţie a|îâ, baie, 
energie forţă, Căstău, nr. 
1,78. Tel. 611026 sau sâm
bătă la Căstău. (151)

o Vând urgent camion 
Saviem- 7 tone, - Deva, tel.

. 231001. (152)
•  Vând două aparta

mente, două camere, e- 
tajul I, ultracentral, tel 
617575 sau 229455. (9900)

•  Vând talon Audi şi 
Renault 25. tgl 629933.

(9543)
'o  Vând urgent garso
nieră ultracentral în De- 
ya. Informaţii tel 211440.
' : V V ' ' (9545)

• «Vând televizor alb- 
ftegru Diamant! .Tel 628524.

„...v. (9546)
• Vând apartament două 

camere; ţtaj doi, cu îm
bunătăţiri. tel. 213306.

(954)
O Vând sau schimb a-; 

partament două camere, 
central, cu garsonieră plus 
diferenţă, tel. 623118 sau 
229628. (9547)
;■ •: :Vând ■.maşina fabricat 
îngheţată,' tel- 217302, 
212990, /' (9897)
• o Vând Citroen BX 19 
D sau schimb cu, garso
nieră şi unesc Dacia. tel. 
221359.-. (9882)

• Vând tractor 28 CF 
cu toate utilajele agricole 
şi combine de recoltat 
păioase, tel .221279. (9895)

<p (Vând lemn. de foc 
din fag şi lemn gater fag, 
tel. 615027 'sau 730212.

. ;V ! d :: : ! A .'9891)
• Vând cavou două lo

curi .suprapuse, Rejan. 
central, tel 621656 seară.
■■ ' (7198)

• Vând bufet, canapea,
birou, televizor, mobila 
tineret, tel; 221858!' (7196)'

•‘Vând apartament două 
camere, îmbunătăţit, car
tier Dacia, Al. Salcâmilor, 
W.!32 ,sc. 3. ap. 57! Deva.
■:?; ■!' ' * ;!!; - ' :: ! <9873)

• Vând D k i.i 1310, tel
2-ril32. (9894)
JwvywAv.w.* .

•  *Vând camion SR 113.
-  cu acte identitate, în stare

de funcţionare, Şoimu& 
nr. 154, (9858)

• Vând transformator
sudură monofazic, Simeria, 
bl 20, sc. D, ap. 31, după 
ora 16. . (9875)

•  Vând cast cinci ca
mere, dependinţe, două

, garaje, .grădină, Simeria. 
str. N, Bălcescu, nr. 9, 
tel 669488, riupă , ora 17.

(9884)
•  Vând sad schimb a-

partametfrt cu 3 camere, 
tel 223560. (9886>

• ţdte- , robuz VW
Tranşjpbirtef, înmatricu
lat, cu «motor defect, mă
suţă martnurSî Deva, tel 
616862. (9536)
; Vând apartament 4 
camere ultracentral, De-

, va, Decebăl, bl 8, ap. 92, 
deasupra Rankcoopulut 

. ' (9541)
■ • Vând grajd stare bună, 
lângă şosea, preţ avanta
jos, com. Dobrâ, tel 
230489. (9539)

• Vând V-W Passat 1980
benzină, înmatriculat-, 3000 
DM. Tel' 613157. ” , (158)

• Vând TIR DAF 2300,
autotractor cu semiremorcă 
dubă aluminiu. Volum 65 
mc, tone 12 şi trapă- hi
draulică, Vând rochie mi
reasă (Franţă). 120 000 lei. 
Tel. 054/215995. (157)

• Vând casă Simeria,
str. Traian. nr. 64. (159)

• Vând unelte agricole 
şi două combine recoltat 
pă.case, toate în stare de

-funcţionare. Tel. 672162.
' ' ' -(160)
, • Vând apartament 3 
camere, cartier Dacia, preţ 
negociabil, 20 000 000: Tel. 
225490, 225568. , (30051).

• Vând loc de casă, a-
pă, gaz; proiect. ' Fiat 
Croma 1987. Tel. 615957, 
după ora 16. (330503)

• Cumpăr apartament 
cu una sau două 'camere 
(p,arter sau etăj I) In zonă 
centrală, Orăştie. Rog o- 
ferte scrise Orăştie, • str.

' 1 Mai, nr. 48. (9624)
• Vând un trofeu cerb 

carpatin,' preţ avantajos! 
Informaţii tel. 720403. .

. . . (8343)/'
• Vărul chioşc rrîetalic, 

fără probleme, -preţ, con- 
Venabil. Te£ 728370.’

-(8342)

• Vindem locuinţă con
fortabilă în centrul pevei. 
Informaţii strada împărat 
Traian 33, între orele 7--

.15. . — (99543)
v.v.VAvr.v/.v.v.V.v.'

CURSUL VALUTAR
■ 1.4; 35, 16 1UNIF 1996

•  1 d o la r  s l M
• 1 marcă germană
• 100 yeni japonezi
• I liră sterlină
•  1 franc e lv e ţ ian
• 1 franc francez

100 lire italiene
Cursua de re fe r in ţă  

a României -:P
v - , . ■ . - . -  -  -  -  -

Anul VIII •  Nr. 1656

— 2990 
'iV — 1918

— 2734
— 4600
— 2366
— 574

' » —' 193
iile Hăncii X a/ionele

lei :■ 
lei \
lei ţ  
lei î< 
lei f.
lei ■' 
tei ;

•  Vând garsonieră et.
,2 bl. G 1 /25. Dgva, Dacia, 
tel. 623912. . (330523)

•  Vâtrid . casă- (livadă)
Hunedoara. Tel. 716185 
(după 15), 720496 (după 
20). '-ArV- (399736)

•  Vând ţiglă şi olane de 
Bîrcea. Tel. 214519.

-ş DIVERSE -

• RA Activitatea Orăş- 
tie anunţă Intenţia de 
majorare a preţurilor la 
serviciile prestate' către 
populaţie, şi agenţii eco
nomici, cu 1,2 la sută, din

momentul majorării preţuri
lor la combustibil lichid, 
gaze naturale si materiale.

(9623)

• Invitaţie. Hanul „Cer- 
bul“ din iocalitatea Po
dele vă invită sâmbătă,

” 15 iunie 1996, 'oraf 21, 
la bal. Cântă fraţii Prici, 
intrarea gratuită. (9196)

PIERDERI

• Pierdut adeverinţă
handicapat pe numele Ne- 
delcu Elena. Se declară 
nulă. (9549)

• Pierdut carte identi
tate a vehiculului 1 HD 
132. Se declară nulă. (9550)

•  Pierdut carte de i-
dentitate seria A. nr. 
0856279. pe numele Iuga 
Alexandru. Se declară nu
lă.  ̂ (9892)

- OFERTE 
PE SERVICII

Executăm
TRANSPORT MARFA 
cu camioane îrv.b:%e 

de 2.5; 8 şi 14 t 
Tei; 64/529 orele 6-17
• înmatriculări -auto

pe 12 TM cu /fără vamă,' 
700/300 DM. Tel 660576.

(9879);

• SC Rari) confec
ţionează: . acoperiri te
rase, marchize —■•
2200o lei/mp (cu struc
tura nieitalică — opţi
onal), prelate cami
oane — remorci. — 
2300,0 lei /mp, hidroizo- 
Iaţii terase blocuri '—' 
hale — 35000 lei/mp 
(10 «ani garanţie), cu 
materia] textil impreg
nat cu PVC import 
Germania, tel/fax 054/ 
211128,'orele 8—17.
-T! ni::^U pP ' ~ .(9898)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat re
morcă capacitate 500 kg, 
tei. 621135. ! (9889)

: COMEMORĂRI

• A trecut un an de 
durere şt suferinţă „ de 
când a plecat pe drumiil 
fără îr.toarceret cel care 
a fbst

DOREL MORARII

• Şe împlinesc şase
luni de la încetarea 
-dih -viaţă a dragei
noastră"

a l e x a n d r in a
IONESCU

soţie, mamă, soacră
şl bunică. Parastasul 
sâmbătă, 15 iunie,
ora 10, la biserica din 
cimitir Nu te vom 
uita. Familia. (9890)

• Se împlineşte un’ 
an de când . iubitul 
nostru soţ şi tată 
GUEORGHE CREŢU
a trecut în nefiinţă 
dar imaginea lui şi 
amintirile luminoase 
pe care ni le-a dă
ruit de-a lungul vieţii 
ne însoţesc mereu. 
Gu adâncă durere, so
ţia Stela, fiii Radu 

-şi ‘Dan, nora Neli 
anunţă comemorarea 
sâmbătă, 15 iunie, ora 
8,30, la cimitirul Be- 
jan. ; (30053)

•* Soţia Valeriea, fiii, 
nora şi nepoţii anunţă 
împlinirea unui an de Ia 
trecerea in eternitate a 
dragului lor soţ, tată şi 
bunic

COB1.IŞ EMU.
Parastasul sâmbătă .! —

ia cimitirul Bejan,
' (39973̂ )

...DECESE

: • Familia anunţă 
încetarea din viaţă. a 
celui care a fost un 
bun itoţ, iată şi bunic 
ALEXANDRU TUDOR 
Corptil neînsufleţit se 
află depus la Capela 
Cimitirului Catolic De
va. înmormântarea în 
15 iunie, ora 13. (156)

• îmi exprim ■* re
gretul si durgrea su- 
fieiească acum’la tre
cerea pienlahira - in 
eternitate-a celui mai 
bun şi devotat prieten

Dl M1TRU CII C \ 
Sincere ,<% condoleanţe 
familiei îndurerate! 
Doamne. odihneşte-] 
în pace. Pică. (153)

■,»«,v* •?^>v»'/ '̂tv«.-<iuî.'*0©»®0®00€»®000«0e>*>©®00®0«10«00000000000

Parastasul de pomenire 
vă avea loc la Biserica 
Ortodoxă din Mihâieştî, 
în 16 iunie 1996. Familia.

(9540)

MARSCHALL REISEN S.R.L.

Agenţie de turism, intern şi internaţional, 
cu sediul în Hunedoara, str. Libertăţii, or. 8.

Prin filiala Deva, str. Andrei Mureşanu, nr. 
1, în colaborare cu „TOURING-DOUBLET'. 1

' •  Efectuează curse regulate pentru Ger
mania, Franţa Olanda, Belgia, Anglia, Dane
marca, Suedia, Spania, Norvegia. >

•  închirieri de autocare pentru transport 
intern, internaţional şi asigurări medicale pentru 
străinătate.

Informaţii şi rezervări de locuri zilnic în
tre orele 9—12 şi 13—18, Ia: Tel./Fax: 231291 
Deva: Tel./Fax: 717035 Hunedoara. '

■
S.C. COMTOUR LUWE SRL 

D E V A

str. Săntuhahn, nr. 1

ANGAJEAZA DE URGENŢA :

• CONTABIL ŞEF cu studii superioare
• MERCEOLOG (desfacere produse 

carne)
• ŞOFER PROFESIONIST -
• FEMEIE DE SERVICIU.
Salariu deosebit de avantajos.
Relaţii la telefon 62 1113.

(330511)

CHIMICA S.A. ORASTIE

I 
\
\ 
s 
\
\
[t
\
\  ̂ ---------------------

jl CUMPĂRAŢI ŞI CITIŢI „PANORAMA".

Un săptămânal care poate deveni prietenul 
îtys.-' "" (467)

A N U N Ţ A  
✓

In perioada T7. VI. — 31. VII. 1996, la se
diul S.C. CHIMICA. S.A. ORĂŞTIE se vor 
distribui dividendele pentru anul 1995 tutu 
ror acţionarilor care au 'depus CARNETE CU 
CERTIFICATE DE PROPRIETATE în lunile 
martie — aprilie 1995.

Menţionam’ că pentru ridicarea di vi 
depdelor sunt necesare următoarele acte :

— Adeverinţa de acţionar;
— Buletinul de identitate.

(458)

1

%

CASA DE PRESĂ Şl „EDITURA 
CUVÂNTUL L IB E R .- DEVA

Miwtc't pt pţhuîsi n  (»=■#♦
înmatnoilola Io Registrul (omerfulus S)e»a oi nr i/70/6îî/î99î. 
toni: 4 0 /26 l j ) 1 0  i.C.R. De»-, -.ad. iiita i: ZH 6827

CONSIUUI DI ADMINISTRAŢII
n DUMITRU GHfOVfĂ. v̂îtdin'.j (rdoctar » f)
S5 TIBFR'U ISTRATl. -fUejMejedi&l» '-sdmfer adj.)
V, CAIMK CFRBU, MINFI ?-0DFA, Jiî'OUF TSBfOÎ, tseabri

Adresa red a fk i: ?700 -  jf r .  J Diterjbr1», et.
3i iudeiu! Hunedoara. TeWaonş: 7I177S- 7i ?( \ 71 ţ 269;
62S904 (teretfeia). h'.*: fîSCol.
v î.ifreogo răr̂ urder’. .i-riri «sţiauSui * poarli
autorii atfî orc

Redacfia ae ijat • ta* mu nssral pestru grtkolal*
*»*indM* tftnl»-> tioruM <*i* ţi «fia Ujiatlvd a co'iAeraterilar. 

e Manuscrisele (putslicaT. sau nul nu »e inapoiard nuSarilor.
Tiparul eterutat la S.C, „Polsrkus" S.Â. Deva

-• -Programul de lucru cu publicul: zilnic, de 
luni până vineri, între orele 8—18, Ia sediul 
redacţiei si la'telefonul 211275.
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