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„Agenda 2000“ fârâ România

European din 
a.c., de la 

eei 20 de re. 
ai Comisiei

în UE să dema- 
numai cinci țări 
Cehia, Ungaria, 
și Estonia), la 

adaugă Cipru. Și

La mai puțin de două 
săptămâni de la întâlnirea 
găzduită de capitala Spa
niei, la care România a 
rămas în afara primului 
val de aderare la NATO, 
fiind invitate la negocieri 
doar Polonia, Cehia și Un 
garia, o nouă pilulă a 
mară ne-a servit occiden 
tul. La reuniunea Paria 
mentului 
C6 iulie 
Bruxelles, 
prezentanți
Uniunii Europene au re. 
comandat ca discuțiile de 
admitere ' 
reze cu 
(Polonia, 
Slovenia 
care se 
pentru acest organism țara 
noastră ca și alte state fost 
comuniste (Bulgaria, Slo„ 
vacia. Letonia, Lituania), 
care au semnate acorduri 
de asociere cu UE, din 
1994, a fost amânată pen- 

y

doreni. (V.R.)

la

a-

| LA SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNĂ
—

elicopter,

r

SERVIREA ÎN

COMERȚ

I

I

tâmplă și astăzi. Și pentru 
această meserie trebuie să 
ai chemare1*. (JCostyal Ma- 
riana — economist).

cisăto- 
doctor.

divor-

cal, 
e- 

din
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TÂRGUI'. DE FETE DE 
LA GĂINA

Târgul do fete de 
Găina își așteaptă, 
acest sfârșit de 
mână, vizitatori:

la 
la 

acest sfârșit de săptă
mână, vizitatorii. Alături 
de hunedorenri iubitori 
de istoric și folclor, ju
dețul Hunedoara va par
ticipa la manifestare cu 
taraful din Vața, soliștii 
Drăgan Muntean, Mariana 
Dcac și Mariana Angliei 
și olarii din Obârșa. 
Inspectoratul Județean 
de Cultură mulțumește 
șî Minexfor Deva pentru 
microbuzul pus Ia dis. 
poziția artiștilor hune.

Vânzătoare
Dacă sunteți amatori 

de puneri la colț în ca
litate de client, locul cel 
mai potrivit este raionul 
de mezeluri al societății 
comerciale „Alimturn" 
SRL, în tura dnei vân
zătoare Truță Lucreția. 
Păcatul dnei Truță este 
câ atunci când clientul 
este mai grăbit, îi place 
să circule în vâjâială pe 
la celelalte raioane. Muș
teriii vin, se uită, vor. 
besc singuri și pleacă. 
Acțiunea se declanșează 
în momentul când vreun 
client mat îndrăzneț în- 

ryfoYg
■ ....

O

tru mai târziu Adică „A- 
genda 2000" nu- cuprinde, 
deocamdată, România.

Nici ACEASTA DECIZIE 
NU A SURPRINS, cum 
nu a surprins nici așa — 

numitul succes de Ta Ma. 
drid al României, de a fi 
.nominalizată, alături de 
Slovenia, pentru aderarea 
la NATO în etapa viitoare, 
în anul 1999. încă în urmă 
cu o lună, la reuniunea 
de la Amsterdam, s-a 
vorbit clar despre viitoa
rele intrate în UE. respec
tiv cele cinci state pre. 
ferate zilele trecute la 
Bruxelles. Este .adevărat 
că decizia finală a noii 
componente a UE va fi 
luată în luna decembrie 
a.c. la întâlnirea la .nivel 
înalt a reprezentanților

CONFERINȚA
Duminică, ora 10, 

Casa de cultură din mu
nicipiul Deva, reprezen
tanții Partidului România 
Mare și-au dat întâlnire 
în cadrul cc-nferințel ju. 
dețene. Vor fi dezbătute 
probi °me ale actualității 
politice și economice din 
țară. (V.N.)

FARMACII DE 
SERVICIU

în Deva, la finele 
cestei săptămâni, 
de gardii farmacia

de azi, purtări de ieri 
treabă dacă mai vinde ci. 
neva mezeluri acolo s-au 
raionul respectiv e dat 
în autoservire. Sărind 
zdravăn peste 
replica dnei Truță 
manată neașteptat
alt colț al magazinului 
nu întârzie, tăios și o- 
braznic, să-1 pună la 
punct pe prea Impru
dentul client. Și chiar 
dacă, părându.t-se că a 
auzit ceva despre suve. 
ranitatea elientului, vân- 
zătoarea se repliază în 
cele din urmă după ga
lantar, gustul lipsei de

Uni- 
va

statelor membre ale 
unii Europene, care 
avea loa la Luxemburg. 
Dar zarurile au fost totuși 
aruncate.

Știrea a făcut valuri în 

țară. Unii politicieni șl gu
vernanți consideră că ne. 
gocierile pentru aderare 
trebuiau începute cu toate 
cele 10 țări și mai speră 
că până la sfârșitul anu. 
lui România va face a- 
semenea pași încât sâ.i 
convingă pe comisarii UE 
că merită invitată Ia dis
cuții, alături de cele cinci 
țări deja anunțate.

Esto greu <je crezut că 
în șase luni se mai poate 
faqe ceva. Mai ales că 
țara noastră nu este pre. 
gătită să adere la UE. 
Să fim realiști. Sunt dis. 

manitas" din strada 22 
Decembrie, bloc 7.

Gei din Hunedoara 
se vor putea adresa 
pentru onorarea rețetelor 
farmaciei „Goldenfarm", 
situată în zona gării. 
(E.S.)

ADUNAREA generala 
A AJF

Sâmbătă, de la ora 10, 
la Deva, are loe adunarea 
generală a Asociației Ju 
dețene de Fotlal. Parti
cipants ia adunare vor a 
naliza activitatea fol 
balistică desfășurată 1 
toate nivelurile Campio
natului județean de fot. 
bal și vor stabili măsurile 
de organizare a noului 
campionat, 1997—1993. 
(S.6.)

respect pentru client 
estompează dorința cum
părării. E păcat de toată 
munca celor de la „A- 
limturn" SRL de a avea 
un magazin model dacă 
la interfața atât de Im
portantă cu cliențil e. 
xistă astfel de scăpări. 
S-ar eere, cred, pentru 
a feri pe viitor alți 
clienți de experiența 
trăită de subsemnatul, 
strângere zdravănă 
șurub.

ADRIAN SALĂGEăN

crepanțe mari între țările 
membre ale UE și noi. 
De natură politică și eco
nomică, în domeniile le. 
gislativ, social, al infra, 
structurii șl turismului etc. 
Produsul intern brut pe 
locuitor, de exemplu, este 
cel mal mic dintre toate 
cele 18 state care au sem. 
nate acorduri de asociere 
cu UE. Reforma încă bate

DUMITRU GIIEONEA

(Continuare în pag. a 7-a}

I Reconfirmare ? 
* * 
« Prin ordinul nr. 324 1 
j din 13 iulie 1997, al [ 
j Ministrului Culturii, | 
I dl. Ion Caratnilru, dl. * 
* prof. Ioan Sicoc. se » 

■ menține în funcția de » 
consilier teritorial șef | 
al Inspectoratului pen- î 
tru Cultură al Judcțu_ f 
lui Hunedoara. Un lu- f 
cru demn de toată la- * 
uda! »

— Pacienta se 
face bine dacă 
căsători.

— Dar este 
rită, domnule

— Alunei să 
teze.-

Aceeași indolență și nepăsare, 
uneori chiar sfidare"

încercat să aflăm 
părerile, impresiile unor 
cumpărători din Deva de
spre felul în care sunt 
serviți în magazine, în 
vitându.i să răspundă la 
întrebarea: „Considerați că 
existența concurenței din 
comerț a schimbat in sens 
pozitiv optica lucrătorilor 
din magazine? Explicați în 
ce fel, referiți vă la un 
exemplu concret".

Consemnăm următoa
rele:

„Omul sfințește locul", 
se spune, și vorba este 
valabilă în orice domeniu. 
Sunt lucrători în magazine 
care și înainte erau ama. 
bili și alții cărora le era 
greu șă.ți dea și o în 
formație. La fel se în

Proiectul de regularizare 
a Râului Cerna așteaptă 
aprobarea...
Sunt câțiva ani buni de 

când Râul Cerna provoacă 
mari stricăciuni, prin re
vărsarea apelor, locuitori
lor din aval de Hune 
doara, până Ja Sântandrei. 
Cauza principală a inun
dațiilor nu o reprezintă 
de cele mai multe 
nivelul foarte ridicat 
apelor, mai cu 
colmatarea albiei 
cu pământ și steril 
amonte.

Regularizarea albiei 
ului Cerna presupune 
turi foarte mi rl — 
ordinul a aci de miliarde 
de lei —, fonduri care, 
deocamdată, așteaptă să

ori 
al 

seamă 
râului 

din

Râ_ 
cos- 

de

Nu legătura dintre sport 
și agricultură sau pretinsa 
pricepere totală a unei a- 
nume categorii d<- - ■
liști" Ia ambele domenii 
vrem să o abordăm în 
rândurile de față. Este a» 
cesta doar un pretext pen 
tru a vedea cum și ce se 
mai întâmplă și pe la alții 
în legătură cu un subiect 
mereu fierbinte, respectiv 
cu agricultura. Pretextul 
de care aminteam este 
nemijlocit legat de Turul 
ciclist al Franței. *' ' 
acum în plină desfășurare

Fie prin intermediul 
transmisiunilor directe do 
pe Eu ro sport sau al re
luărilor pe micul ecran Ia 

să 
un 
că 
fa»

TVR, avem prilejul 
urmărim nu numai 
concurs interesant cu 
deri de inițial dați ca 
voriți sau cu diverse bus. 
culade pe traseu, ci și 
niște peisaje aparte ale 
zonelor străbătute de că. 
tre concurenți (inclusiv 
montane). Unui observator 
atent nu-i pot scăpa, 
desigur, aspectele legato 
de traversarea zonelor a 
grîcole, imaginile filmate 
în timpul deplasării cara. 
vanei cicliste, în specia] 
cele luate din 
înfățișându-ne practicarea 
unei agriculturi ca la carte, 
cum se zice. Prin compa. 
rație cu situația de la noi, 
nu este greu să constatăm 
că până să ajungem la 
nivelul agriculturii fran» 
ceze, avem de traversat o

I

„Consider că nu poate 
fi vorba de o concurență 
reală la ora actuală, a 
tata timp cât producția 
este scăzută, iar cererea 
devansează oferta. Con. 
sider că optica lucrători 
lor din magazine este in
fluențată mai mult de do

Finanțelor
fie promovate. De curând, 
unitatea care patronează 
cursurile de apă — Sis
temul de Gospodărire a 
Apelor Deva — a demarat, 
prin forțe și cu for ' :ri 
proprii, o lucrare 
bilitare a unui 
al râului, în zona 
dreiului. Despre aceste lu
crări, câteva amănunte 
ne-a oferit dl Voicu ?oe- 
nariu, director la institu
ția de mai sus amintită: 
„După cum se știe, cele

de rca- 
tronson 
Sântan-

CORNELI’OENAR

(Conlinuaro în pag. a 2-al

agricultură 
perioadă lungă șj o dis. 
tanță imensă. Este vorba 
aici despre starea recon 
fortantă a culturilor și a 
câmpului, a plantațiilor de 
vii și pomi, care atestă că 
acolo se face cu adevărat, 
agricultură performantă 
Tarlalele de diverse forme 
geometrice arată toarte bine 
încheiate, pământul fiind 
lucrat până la ultima bn 
cățică. Să nu mai vorbim 
că de-a lungul a mii de 
km de șosea asfaltată și 
cu suprafața ca oglinda 
cu marcaje mereu proas
pete nu vezi „mândrețea" 
buruienilor care domină 
peisajul șoselelor românești, 
fie ele și drumuri de cir
culație internaționali. E 
vîdent că acolo sunt 
fel de gospodari și 
administrații locale, 
nu concep să nu-și 
datoria și să lase în scama 
nu știu cui grija față de 
starea drumurilor.

Revenind la agricultură, 
nu poți să nu constați a- 
vantajele lucrării terenu
rilor pe sole mari com
pacte, acestfiled evi
dente și în căzut lermslor 
asociative ■!lucrare a 
pământului in tara noastră. 
Ca urmare, nu este 
mirare că asistăm la a, 
bundență și surplus 
producție agricolă, în si,

nit. 
de 

care 
facă

de

de

NICOL AE TÎRCOO

(Continuare în.pag. a 7-a)
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de 
ce 
de

rința păstrării locului 
muncă, indiferent în 
condiții. Se simte lipsa 
profesionalism a lucrăto 
rului din comerț. Sunt 
foarte multi angajați, fără 
a avea o pregătire cores 
punzătoare în domeniu, iar 
în aceste condiții calitatea 
actului de comerț este 
defectuoasă. Angajarea 
personalului se face pe 
criterii subiective și, în 
cele mal multe cazuri, 
nu se ține cont și de pre. 
găiirea profesională. Acest 
lucru este influențat de 
cererea mare a forței de 
muncă disponibilizată din

ESTERA ȘINA

(Continuare în pag. a 2 .a)
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Proiectul rfe regularizare 
a Râului Cerna așteaptă 
aprobarea... Finanțelor

(Urmar» dm pag 1)

mai afectate localități da 
revărsare a Râului Cerna 
sunt Sântandrei, Bârcea 
Mare și Peștiș. Numai la 
ultima inundație, în Sânt
andrei au fost afectate 89 
de go-pcdării — anexe 
gospodărești, fântâni, siii« 
soluri etc. In prezent, e- 
xistă un proiect regu- 
larizare a râului ne la 
vărsarea In Mureș până 
la Cinci®, 'ucrare execu
tată de către AQUA Pro- 
iect Sibiu, care nu a fost 
promovată din diferite mo 
tive, aceasta fiind în faza 
avizării. Până când va 
fi promovat proiectul oe 
regularizare a râului, prin 
eforturi proprii am început 
o serie de lucrări de în
dreptare a cursuiui apei 
in zona Sântandrei — tă
ierea a două coturi pentru 
îndepărtarea albiei de sat 
ș: realizarea jr»ui d>g pe 
malul drept a! apei. c. . 
va pnre a locanta tea pe 
o distanță df- 1250 m și 
cu o înălțime de lom.

Dl Voiiu Ikcna-iu spune 
că până în prezent s-au 
realizat circa *0 ia sută 
din totalul lucrărilor pen
tru anul în curs, atingerpa 
obiectivelor propuse de
pinzând de fondurile ba 
nești SGA Deva — Sis 
temui de Gospodărie a 
Apelor — are de încasat 
aproximativ J,x 
de lei de la beneficiarii 
săi, intre care, datoriile 
cele mai mari le au 1 L 
Deva, „Siderurgica" h... 
nedoara, „Sidermet" Ca 
lan și regiile de gospo
dărire comunală și loca 
tivă.

Referindu->e la cei care 
poluează Raul Cerna di
rectorul SGA Deva ne-a 
precizat: „Principalul po 
luant al Cernei este SC 
Talc Dolomită SA Zlaști.

Deși aceasta a promovat 
o investiție pentru a re
duce poluarea râului cu ste
ril, din lipsă de bani, lucru
rile se derulează foarte greu. 
In proiectul de regulari
zare sunt prevăzute lu
crări de protejarea halde
lor de steril și de deriva
ție a pârâului Zlaști, dar 
până la deschiderea fi
nanțării acestuia se ră
mâne la stadiul de inten
ție".

Valoarea proiectului de 
regularizare a Cernei în
sumată la nivelul prețurilor 
din decembrie 1996 se 
ridică la un total de 17.4 
miliarde de lei. Dacă re
gularizarea albiei nu se 
execută după un program 
riguros și nu va exista o 
susținere financiară, se 
riscă intrarea într-un cerc 
vicios.,, Când se ajunge 
la Hunedoara cu regulari
zarea râului, o să trebu
iască s-o luăm de la în
ceput, datorită ritmului 
lent al lucrărilor. Datorită 
inexistenței fondurilor o 
să ne învârtim de la un 
capăt la celălalt", ne-a mai 
precizat interlocutorul nos
tru. De asemenea, dl. Voi 
cu Poenariu a ținut să 
mulțumească locuitorilor 
din Sântandrei care asi
gură celor doi lucrători de 
pe utilaje — veniți de la 
Alba Iulia și Tg. Mureș 
—, o masă caldă la prânz.

Promovar.ji proiectului 
și susținerea financiară sunt 
mai mult decât necesare, 
întrucât o mare parte 
dintre gosp idăriile și te- 
r. nurile agricole din a- 
pro.-icrea râului au de 
suferit datorită inunda
țiilor. Un sprijin mai sub
stanțial în promovarea și 
finanțarea proiectului pen
tru regularizarea Cernei 
nu ar fi lipsit de interes 
și din partea Prefecturii 
și a Cosiliului Județean 
Hunedoara.

Prin forțe proprii Sisemul de Gospodărire a Apelor 
Deva a început lucrările de regularizare a Răului Cer 
na, în dreptul localității Să ntandrei.

Foio: CORNEL POENAR

„Aceeași indolență și nepăsare,
uneori chiar sfidareu

(Urmare din pag. 1)

alte sectoare de activitate. 
Optica că în comerț poate 

i lucra oricine este greșită, 
i Legislația în acest domeniu 

ar trebui să fie fermă".
1 (Magdalena Covaci — eco 

nomist).
„Nu. De exemplu la 

| ,-,Ulpia" nu mai vezi nicî 
. un client în magazin, iar 
1 când este nu-1 întreabă 

nimeni ce ar dori să cum
> pere. Mai mult, am reve- 
I nit după 3 săptămâni și 

nici o „mișcare" nu s 
produs în etalarea măr
furilor (confecții). Tot a 
celeași, tot la fel expuse. 
Deci, prin nimic nu te 
atrage". (M.A. — salariată

în domeniul sanitar).
„Nu. Nu se simte că 

s-a schimbat ceva. Lipsă 
de amabilitate peste tot, 
inclusiv la vânzarea pre 
sei. Nu aș putea spune 
că undeva in Deva e ci
neva mai atent și mai 
amabil în magazine". (C.V.)

„Nu. Mai durează până 
să se schimbe mentalita 
tea. Există îmbunătățiri, 
dar sunt departe de a nu 
te lăsa să pleci până nu 
ai cumpărat ceva". (P.N. 
— pensionară).

„Optica lucrătorilor din 
comerț nu s-a schimbat. 
Există aceeași indolență 
și nepăsare, uneori chiar 
sfidare. Nu exisță amabi 
litate și promptitudine în

servire. Un exemplu — la 
solicitarea unei cantități 
de 100 grame de cașcaval, 
vânzătoarea privește sfi
dător clientul și 1 spune 
că nu poate tăia o astfel 
de cantitate". (Sandu B. 
studentă).

O
Surpriză, deci. Speram 

cu toții ca, o dată cu 
schimbările majore petre
cute în comerț, să se fi 
modificat și mentalitățile, 
cu atât mai mult cu cât 
din această îndeletnicire 
trăiesc multi. Cum au a 
firmat interlocutoarele 
noastre, cum am văzut 
și noi. sunt puține maga
zinele în care omul să 
simtă că if luat în seamă.

Grija pentru ținută, pri- 
virea, atitudinea slujbașu • 
lui de la tejghea, chiar 
și aspectul general al vU 
trinelor și spațiilor co
merciale presupun de fap« 
respect pentru potențialul 
cumpărător. Cei care știu 
să facă această muncă' 
nu-și permit — cum se 
întâmplă destul de iree • 
vent — să tragă din țigară 
sau să-și savureze cafeaua 
în fața clientului, să stea 
cu spatele la acesta sau 
să și continue poveștile cU 
colega de alături, ignat 
rându i pe cei care au in
trat fie și numai pentru 
a se informa cu privire, 
la anumite mărfuri și ta 
prețuri.

I

i
I

i
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Sâmbătă, 19. 07. 1997
Polițiști în misiune (*); 
16,25 Viața în trei (s); 
l/,00 Misiune la Chicago 
(s); 18,00 Uragan în „Pa 
radis" (s); 18,55 Nici o 
clipă de plictiseală (s);
19.20 Știri; 19.30 Sirenele 
(s); 20,30 Observator; 21,00 
Vânătorul de recompense 
(f.a.); 22,40 Știri; 22,50 
Dragoste cu năbădăi (s);
23.20 Hollywood Top Ten; 
0,45 Aphrodisia (s).

C TVR 1 D
7,00 Bună dimineața de 

la Timișoara și București!; 
8,30 Lumină din lumină; 
9,05 Micul Yeti 2 — Dru 
mul spre casă (f. pt. copii); 
9,55 Șapte note fermecate;

‘ (f); 12,3010,14 Puntea
Mork & Mindy (sj; 13,00 
America sălbatică (do); 
13,30 Ecranul; 14,15 Ma„ 
pamond; 14,45 Turnul Ba 
bel; 17,00 Universul misie,, 
rios al lui ~
(do); 17,30 
tistică (d);
clopedia;
20.35 Săptămâna sportiva; 
21,00 Savannah (s); 22,00 
Top Model România 1997; 
0.05 Detectivul din L.A 
(s); 1,10 Dans de noapte 
(div.).

Arthur C. Clark 
Gimnastică ar 
19,00 Teleenci,.
20,00 Jurnal;

C TVR 2 J
8.00 Lupii aerului (s); 

9,00 Pas cu pas; 9,30 A 
jută, te singur!; 10.00 Lu 
mea — altfel decât o 
știm; 11,00 TVR Timișoara;

Misterele S.P. (s);

țiiiiif i t,uu ivn • «ii ii juui 

13.00 Actualitatea culturală;
13.30
14.30 Un bunic fericit (sj; 
15,10 - 
16 00
(s); 17,00 Șeicul (s); 18 00 
Serata muzicală; 19,00 Ca 
zuri și necazuri în dra, 
gosle; 20,00 Contract fi 
nai (f); 21,30 Videodiscoteca 
'97; 22,00 Jurnal; 22.10 
Contract final (f); 
Trapez; 0,00 TVM; 
Din viața romilor.

Bursa invențiilor; 
Secretele nisipului

22,40
0,30

[ANTENA 1)
7,00 Știri; 7,15 Alondra 

(r); 8,00 Tele — Dimineața; 
10,00 D.a.; 11,15 Dragă 
profesore (r); 13,00 Wild 
Life (do); 14,00 Știri; 14,20

[PRO - TV)
7,00 D.a.; 8,30 Flipper 

(s); 9,00 Noile aventuri ale 
lui Flipper (s); 10,00 Stan 
și Bran (s); 11,15 Shanghai 
Expres (f/r); 12,55 Știri; 
13,00 Cuvinte din inimă 
(f); 15,05 Gillette — lumea 
sportului; 15,20 Motor Sport 
Mag.; 15,35 Baschet (rez.); 
16,00 Tabăra de vară (r); 
17,30 Walker, polițist te 
xan (s); 18,15 Adevărul 
gol — goluț (s); 18,45 Te 
uiți și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,GO Nadine (co); 
22,00 EZ treets (s); 23,0t 
Știri; 23,20 Burning Zone 
(s); 0,10 Sport la minut; 
0,30 Generația Pro; 1,00 
Night Shade (t. or.).

[DEVASAT+]
7,00 Dulce ispită; 8,00 

Desene animate; 8,30 Ra„ 
dical power; 9,00 Micile 
lecții (do.); 9,30 Farmacia 
de gardă; 10,00 Moon 44 
(f); 11,30 Scările mstitiei 6;
12.30 Kelly; 13,00 Video 
text; 17,00 Profeția 2 )do); 
18,00 Desene animate; 18,30 
Deșertul vorbe ș*c (do); 
19.00 La no-d de paralela 
60; 20,00 Buckeye 
blue (f); 21,30 Scările jus„ 
tiției; 22 30 Brigada 
șoc; 23,00 Deșertul 
bastru (f); 0,30 Film erotic;
1.30 Videotext.

and

de 
al

Duminică, 20. 07. 1997
(do): 12.03 Spirit p ere 
dința; 12,30 Vedete în p» 
puri fo'iv.); 13,05 Ce>e do 
scop taiv.); 14,50 Poliția 
spat'alâ 16,25 Viața In 
trei >s); 17,15 Alertă pa 
plajă (■); 18,55 Muppek 
Show (s); 19,20 Știri; 19.10 
Sandra, prințesa rebelă (sh 
20,30 Observator; 21,00 
Sâmbătă, duminică fi tuni 
(co.); 22,40 Știri sportive; 
Știri; 23,00 Dragoste ev 
năbădăi (s); 23,25 Adio, 
iubito! (f)

C TVR 1 J
7,00 Bună dimineața!; 

8,30 Lumină din lumină; 
9,05 De la Apenini la Anzi 
(s); 9,35 D.a.; 10,00 Lumea 
lui Chiț — Chiț; 11,00 
Viața satului; 12,30 Ce 
vrăji a mai făcut nevasta 
mea, Samantha? (s); 13,00 
National Geographic (do); 
14,15 Atlas; 14,45 Video 
magazin... în doi; 17,00 
Star Trek (s); 1800 7 zile 
în România; 19.00 Robingo 
(cs); 20,00 Jurnal; 
Duminica sportivă; 
Dragoste de mamă (f); 
23,05 Camei Planet Olimp; 
0.05 Arena A.S.

20,35 
21,00

C TVR 2 J

[PRO - TV)

8,00 Lupii aerului (s); 
9,00 Pas cu pas; 9.30 Fet, 
restre deschise; 10,00 Leo 
nard Bernstein (s); 11,00
TVR lași; 13,00 Memiria 
exilului românesc; 
Misterele S.P. (s); 
Un bunic fericit (s);
Bursa invențiilor; 16.30 Se,, 
cretele nisipului (s); 17.09 

Serala 
Sensul

Cum vă 
umor;

13.30
14.30
15,10

Fiica 
Super

Oa 
1230

(s); 
News

7,00 D.a.; 8,15 
oceanj-ui fs); 9,00 
Abracadabra; 10,30 
aura tout vu (co); 
Something So Right 
12,55 Știri; 13,00
Radio (s); 13,30 Detectivi 
de elită (s); 14,50 Lumea 
filmului; 15,20 Tenis; [d);
17.30 Terra 2 (s); 18.30

Beverly Hilis (s); 1(1,31)
Știri; 20,00 Care de faț 
(f); 22,10 Știri; 22,15 Fp 
tornadele (s); 23,10 Știri,
23.30 Drocesul etapei; 1,00 
Spori

Șeicul (s); 18,00 
muzicală; 19,00 
tranziției; 20,00 
place? Muzică și 
21.00 Repriza a treia; 23,00 
Frumoasa și Bestia (s);
0,03 TVM. Mesager; 0,30 
Concert Pink Floyd.

[ANTENA 1)
7,00 Știri /Rev. presei; 

7,10 Misiune în Chicago
(r) ; 8,30 Nici o clipă de 
plictiseală! (r); 9,00 D.a.; 
10 00 Animal Show; 10,30 
Un câine cu imaginație
(s) ; 11 90 Muzică poouiarâ; 
11.30 Cont’o verse istorice

[PEVASAT+j
7,00 Profeția 2 (do); 8 00 

Desene animate; 8,30 De», 
șertul vorbește (do); 9,00 
La nord de paralela 60; 
10,00 Buckeye and blue 
(f); 11,30 Scările justiției;
12.30 Brigada de șoc; 
13,00 Videoiext; 17,00 Tom 
bik & B.B.; 18,00 Desene 
animate; 18,30 Deșertul 
vorbește (do); 19,110 La 
nord de oaralela 6(1; 20,00 
La datorie 'tj; 2i,3G
rile just.t e ; 22,30 Brigada 
de șoc; 23,0'J Shock'em 
dfad (f); 0.10 Film erotic;
1.30 Viden’etl.

I
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5 milioane de dolari pentru 
finanțare în zootehnie

Danish Pedigree Cattle 
Exportes A/S (DPCE) 
este una dintre cele mai 
cunoscute firme expor
tatoare de bovine din 
Europa, care de curând 
și-a deschis reprezentanta 
și în țara noastră. După 
cum am fost informați de 
către dl Teist Wilhelm 
Aurelian, director de mar
keting al firmei respecti
ve. prin intermediul 
DPCE a fost deschisă o 
linie de credit de 5 mi
lioane de dolari în con
diții deosebit de avanta
joase, venind astfel în 
sprijinul dezvoltării zoo
tehniei românești. Pro
iectele daneze pe termen 
lung în țara noastră au 
două direcții principale, 
respectiv furnizarea de 
animale de mare valoare 
biologică (în paralel cu 
activitatea din domeniul 
ameliorării genetice) și 
implementarea modelului 
danez de management al 
fermei zootehnice. Iată în 
ce eonstau prevederile e- 
sențiale ale pachetului de 
facilități cu care se vine 
în întâmpinarea proprie
tarilor de exploatații zo
otehnice, aparținând atât

Accidente, cauze, consecințe
Ultima perioadă, dar 

mai ales în zilele sfâr
șitului de săptămână, pe 
arterele rutiere ale ju
dețului,.., nerespectarea 
regulilor de circulație a 
făcut noi victime. Trei 
persoane au decedat, iar 
.șase persoane se află 
în spitale pentru în
grijiri medicale.

în municipiul Petro
șani, minorul lonuț Val- 
vanesc, de 4 ani, a fost 
lăsat nesupravegheat de 
către părinți. în aceste 
Condiții a traversat stra
da, departe de el fiind

persoanelor fizice, cât șl 
celor juridice. Pornind 
de la cunoașterea situației 
reale a fermierului ro
mân, în spe>al de la 
greutățile sale financiare, 
operatorul liniei de fi
nanțare centru țara noas
tră s-a gândit să dea 
posibilitatea cumpărăto
rului de animale să poată 

Condiții avantajoase pentru consolidarea 
fermelor zootehnice

de muls și de procesare 
a laptelui, oferind faci
lități financiare tot crin 
intermediul unei linii de 
finanțare ex'ernă cu sis
tem de plată în rate pe 
termen de 5 ani.

Având in vedere fap
tul că este vorba despre 
derularea unui program 
pe termen lur.g, firma 
DPCE va ui mări evoluția 

acestor exploatați! zoo
tehnice din tara noastră, 
acordând și asistență de 
specialitate în privința 
creșterii și furajării ani
malelor, precum și în 
privința optimizării pro
ducției de lapte. De men
ționat că toate animalele 
pe care firma Ie vinde 
în România sunt în per
fectă stare de sănătate, 
pentru fiecare animal ex
portat emlțându-se de 
către forurile competente 
din Uniunea Europeană 
certificatul de sănătate, 
cunoscut fiind faptul că 
Danemarca este țara în 
care boli ca leucoza, bru- 

ani, din aceeași locali
tate, care se deplasa cu 
bicicleta. în urma le
ziunilor corporale sufe
rite omul a încetat din 
viață. Tânărul „șofer" 
a fost arestat, dar în 
Bretea Mureșană cazul 
va fi muît discutat. Este 
însă prea târziu.

în municipiul Hune
doara, Alin Marin Ma- 
teescu, de 12 ani, elev 
la Școala Generală nr. 
6, a circulat neatent 
cu bicicleta și în tra
fic s-a lovit de roata din 
spate a unui utilaj tip 

celoza șl tuberculoza bo
vină sunt eradicate iar 
encefalita spongiformă 
(maladia vacii nebune) nu 
a fost semnalată. în altă 
ordine de idei., merită 
subliniat că Danemarca se 
numără printre puținele 
țări care au dreptul să 
exporte vaci din rasa Hol- 
ștein — Ficsian în Ro
mânia.

In privința preocupării 
pentru pregătirea pro
fesională a fermierilor în 
domeniul creșterii ani
malelor, firma DPCE are 
un contract cu Fundația 
Casa Fermierului — U- 
niversitatea Deschisă Fer
mierilor, în cadrul că
reia se organizează cursuri 
de specialitate.

Cei interesați să dez
volte relații și să bene
ficieze de credite fin 
condițiile specificate se pot 
adresa pentru orice alte 
informații și detalii la 
adresa : București, Calea 
Vitan, nr. 106, bL V 40, 
sc. 3, ap. 56, sector 3, 
cod 24349, tel. 3235866, 
3214636; fax 3213944 sau 
telex 10516

N1COLAE TlRCOB
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IFRON. în cădere mi
norul a suferit leziuni 
corporale grave. Dacă 
părinții nu-i permiteau 
intrarea în traficul ru
tier cu o bicicletă, la 
numai 12 ani, acest ac
cident nu s-ar fi produs. 
Și, dacă mai spunem 
că cel care conducea 
IFRONUL a plecat de la 
locul faptei, întregim 
tabloul nerespectării 
normelor rutiere pe dru
murile publice.

Ll. col. MIRCEA NEGRU, ' 

i.P.J. Hunedoara ’ 
____ ______ l i

„Vacanța mare pentru 
voi copii1'

achita contravaloarea a- 
cestora în 6 rate, pe 
timp de 3 ani. După 
semnarea . contractului, 
beneficiarul de credite 
plătește un avans de 15 
la sută din valoarea a-
nimalelor cumpărate, iar 
pentru restul sumei «■{&. 
mase — de 85 la sută — 
el încheie un contract 
de credite cu Banca 
Agricolă.

Extinzându-și domeniul 
de activitate, firma a 
inclus în programele sale 
și posibilitatea de a vin
de fer niei ilor instalații 
necesare în ferme sau 
exploatații. cum ar fi cele 

gândul că trebuie să se 
asigure. A fost surprins 
și accidentat de auto
turismul condus de pen
sionarul I; sif (Guran, 
de 52 de ani Copilul 
a decedat pe loc.

Trageți învățăminte 
dragi părinți !

Pe DJ 706, în locali
tatea Bretea Mureșană, 
Alin Mircea Sava, de 
19 ani, s-a urcat la vo
lanul autoturismului, 
fără a poseda permis. 
Lipsa de experiență a 
făcut să acroșeze po 
Miron Bulz, de 66 de

Sosirea acceleratului 
1971 Timișoara — Galați 
încă nu fusese anunțată. 
Pe peronul doi al Gării 
Deva, Bianca și Diana 
fredonau vesele: „Munte 
sau mare, jocuri, bucu
rii/ Vine vacanța, vine 
vacanța/ Vacanța mare 
pentru voi copii".

Cântecul îl 
în 
mă cu vreo 7 ani. 
în pragul acestei 
l-am auzit pe 
„Vocilor de copii" 
Aninoasa. Acum, 
țele-l fredonau cu chi
purile scăldate în lu
mina dimineții. Dar de 
ce spun „fetite"? Blan
ca e de acum domnișoa
ră. în clasa 
prestigios 
țean, unde 
printre cei 
limba engleză. Venise la 
Deva să-și însoțească 
surioara spre casă, pen
tru a-și petrece, împreu
nă, vacanța mare. Su
rioara. Diana Ursu, 
dictase pe locul 
doilea (cu media 
clasa a V-a, la 
sportiv devean 
posesoarea primului loc 
pe județ, la olimpiada 
de limba și literatura ro
mână 
clasa 
șl în 
vești 
de <

adusese 
județ Bianca în ur- 

lar 
veri, 

scena 
de la 

feti-

a XI-a la un 
liceu golă- 
s-a dovedit 

mai buni la

In. 
al 

9,90) 
Liceul

: era

l (pentru elevii din 
a V-a).

; acest
bune

acasă!
Stil că

an va 
celor

Așadar, 
duce 

dragi

avem 
E 

tie" 
oa- 

cănd 
primit 
„Elena 
în 11- 

corală, 
religios. Și

acum 
un imn al liceului? 
intitulat „Glorie, 
L-am cântat prima 
ră. la 21 mai, 
liceul nostru a 
denumirea de 
Doamna". Avem 
ceu și o formație 
eu caracter i 
Bianca fredonează im
nul, apoi, la insisten
tele mătușii, șt câteva 
înălțătoare piese, din 
repertoriul corului

— Și noi avem „Imnul 
Școlii Sportive". Dl pra- 
fesor llie Spineanu l-a 
compus. L-am învățat 
și noi în clasa a V-a. 
Dar câte cântece și co
linzi nu ne-a învățat dl 
prof. Spineanu?! Și ce 
spectacole frumoase n-a

f 1pregătit?
Acee . ’.raiul de Galati î 

a sosit în. ritmul Im-f 
nului Școlii Sportive. Și.f 
poate... glasul roților 
tren s-a îngemănat 
cântecul jt tițelor 
duceau spre Galați 
bânzile i 
Si speranțele 
mari Desigur, 
surorile Daniela, 
și Diana Ursu 
te motivele să 
joaca și lectura 
torul dat bunicilor 
qospodărie sau la câmp ț 
șl — de ce nu? — c_ * 
cântece. Pentru că Dum-

•- I 
f cu j. 

careF 
iz I 

unui un școlar |
* *> vacantei * 

acum. I 
Bianca | 

au toa-1 
îmbine j 

cu aju- * 
îne

cul

daf 
îm- ♦ 
Dai

PÎ 
Bălan (

Nr. 1 Deva, »
al

nezeu le-a înzestrat 
cu acest har.

Grădina Zenoviei 
la Șoimuș s-a mal 
plinit cu o floare, 
cum a sosit vacanța J 
mare casa, curtea 
grădina familiei 1 
s-au însuflețit de zbur- j 
dălniciile, frumusețea si * 
gingășia 1
mono. < 
bastrul cerului de 
dau o lumină 
plăcutei sale 
iar bucuria vacanței o 1 
înseninează și mai mult. J. 
Joaca se împletește cu I 
lectura cărților primite f 
în dar și la încheierea * 
clasei a IV-a A (cu me
dia 9,87), de la Școala ț 
Generală Nr. 1 '
unde Ramona Farca 
fost mereu printre cei | 
mai buni. Dar joaca | 
se mai îngemănează și * 
cu niște întrebări, al ♦ 
căror răspuns Ramona 1- 
îl va afla doar în toam- 
nă, pentru că vacanța 
mare din acest an este £ 
recreația dintre ciclul i 
primar și cel gimnazial, ț 
Va fi mai greu? Va fiț 
ușor? Cu siguranță car-J. 
tea pe care a îndrăgit-o J, 
din clasa l, când * 1 s-aț 
așezat coronița cu flori I 
pe creștet îi va fi și j 
prieten șl povățuitor, | 
chiar și acum când va- * 
canța 
prin 
cântă frumoasă, ____ _
na, cu ochi senini / ,

nepoțicăi Ba.; 
Ochii ei, ca al- ( 

’ ‘ vară, I 
aparte * 

înfățișări. *

buni. Dar joaca |

mare tentează * 
atâtea jocuri. Va-j, 

Ramo-1

LUCIA LICIU I 
r

Declarație - apel
Conștienți că o mare 

parte a populației este 
profund dezamăgită de 
climatul politic din Ro
mânia;

Convinși de nevoia 
construirii unei alternative 
politice in care să-și re
găsească așteptările toți 
cei care nu se consideră 
reprezentați conform • in
tereselor lor;

întăriți în convingeri de 
valul de oameni care a 
venit spre noi cu încrederea 
șl speranța că ideile, prin
cipiile și valorile noastre 
yor conduce la nașterea 
unul mod de a face po
litică;

Cunoscând drumul trans
formării telului în reali
tate din experiența con
cretă acumulată în acești 
*»lî

Convinși aj «accesul 

procesului de reformare a 
societății se va obține nu
mai cu angajarea tuturor 
cotățenilor țării motivați 
de interesul rtațional!

Am hotărât crearea par
tidului de centru stânga

ALIANȚA PENTRU 
ROMANIA

Principiile noastre funda
mentale sunt:

— moralitate în viața 
politică;

— responsabilitate față 
de promisiunile făcute a- 
legătorilor;

— realism șl pragma
tism în abjT-darea proble
melor ecop-emiee șl so
cialei

—• o nouă relație Putere 
— Opoziție, astfel ca 
actul guvernării să se 
exercite strict în folosul 
populației) 

— eonsecvcnța față de 
toate valorile social — 
democrației și, mai ales, 
de principiul redistribuirii 
bogăției naționale, care 
trebuie în primul' rând 
creată, pentru a nu avea 
de împărțit doar sărăcia.

Toți cei care cred în 
principiile noastre și sunt 
convinși că se pot angaja, 
împreună «u noi, pentru 
a le pune în practică, sunt 
bine veniți în

ALIANȚA PENTRU 
ROMANIA

ALIANȚA PENTRU RO
MANIA este ALTERNA
TIVA de care are nevoie 
societatea românească.

In numele Comitetului de 
inițiativă, 

Ec. REMUS MARIȘ, 
primarul municipiului 

Hunedoara

CP VIITOR WWIN05
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R.K.O. - Radio Pictures « I
Un întreprinzător pro» 

prietar de sală de cinema, 
MARTIN B. ORPHEUM, 
în cooperare cu BENJA» 
MIN F. KEITH, fondează 
în 1928 societatea de pro» 
ducție și distribuție „Keith 
—' Âlbee — Orpheum". 
Foarte curând, se asociază

plină de stele bine dirijate 
de „baghetele" unor pro
fesioniști, a creat un șir 
de pelicule de mare răsu» 
net. Din producția Casei 
am reținut comedia mu. 
zicală de mare succes 
„Top Hat" (Jobenul) — 
1935, regia Mark Sandrich,

CLIl’A DE PURITATE 
din frumusețea și înțelepciunea 

Bibliei —

„Nu lua seama nici•
tu la toate vorbele care 
se spun, ca nu cumva 
să auzi pe sluga ta 
vorbindu-te de răul".

mea 
bă".

UN SECOL DE CINEMA

cu RCA (Radio Corporation 
of America) și noua so_ 
cietate devine R.K.O. — 
RADIO (Radio — Keith 
— Orpheum) ultima socie» 
tate din grupul „Celor Opt 
Mari".

Emblema societății a 
fost globul terestru ro_ 
tindu»se în jurul axei sale, 
cu o antenă de emisie ra» 
dio. In 1948 studiourile au 
fost achiziționate de o»
mul de afaceri și regizor 
HOWARD HUGHES, iar
în 1957, își încetează acti»
vitatea. întreg stocul de
filme a fost preluat de 
rețeaua de televiziune NBG 
(National Broadcasting 
Company).

Deși nu a fost de talia 
celorlalte „surori", dispu» 
nând de o „bocceluță"

cu Fred Astaire și Ginger 
Rogers și filmul de aven» 
turi de mare montare, 
„Gunga Din" — 1939, în 
regia lui George Stevens, 
cu Cary Grant și Joan 
Fontaine.

Melodrama „Kitty Foyle' 
— 1940, regia Sam Wood, 
cu Ginger Rogers și Den 
nis Morgan și „Suspicion" 
(Suspiciune) — 1941, regia 
Alfred Hitchoock, cu Joan 
Fontaine au fost realizări 
de prestigiu. în sfârșit, 
western»ul „Tall in the 
Saddle" (împușcături în 
noapte) — 1941, în regia 
lui Edward L. Marin, cu 
John Wayne și Ella Rai 
nes a fost bine primit de 
publicul spectator.

ADRIAN CRUPENSCIII

• „M-am apucat și am 
cercetat toate lucrurile, 
cu gând să înțeleg, să 
adâncesc și să 
înțelepciunea și 
lucrurilor și să 
nebunia răutății 
tăcirea prostiei".

caut 
rostul 
pricep 

Și ră-

că• „Și am găsit 
mai amară decât moartea 
este femeia, a cărei 
inimă este 
un laț, și 

mâini sunt 
cel plăcut 
zeu scapă de ea, 
cel păcătos 
ea".

o cursă și 
ale cărei 

niște lanțuri: 
lui Dumne- 

dar 
este prins de

• „Gine 
înțelept, și 
rostul lucrurilor? 
lepciunea omului 
minează fața, și

este 
cine

ca cel 
pricepe 

înțe- 
îi lu- 
aspri-

'•1

I

I

feței i se schim- j■' *I♦
„Omul nu este stă-1 
pe suflarea lui ca ț 

și n-are
•

pân 
s-o poată opri, și n-are î 
nici o putere peste ziua | 
morții; în lupta aceasta • 
nu este izbăvire, și rău_» 
tatea nu poate scăpa 1 
pe cei răi". 1

I
• „Toate acestea le-am * 

văzut, și mi-am îndrep- * 
tat inima spre tot ce ♦ 
se face : 
o vreme 
stăpânește peste alt om, 
ca să-l facă nenorocit".

sub soare. Este J. 
j când un om » I

l
I
I♦
I
*

• „Atunci am văzut 
pe cei răi îngropați ri 
ducându-se la odihna, 
lor, iar pe cei ce lucra-1 
seră cu neprihănire de-1 
părtându»se de locul sfânt | 
și uitați în cetate. Și j 
aceasta este o deșertă- • 
ciune!".

Selecție de 
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• „Dacă trupul ar 
chema sufletul la jude
cată pentru durerile 
maltratările suferite și 
dacă aș fi chemat 
judecător, aș condamna 
sufletul că a provocat 
ruina trupului prin ne
glijență, că l-a istovit 
prin beție, că 1 a nirni,. 
cit prin voluptate, tot 
așa cum aș face răs
punzător pe acela care, 
slujindu-sc 
ment sau 
le„ar lăsa 
mai rea".

Și
ca

de un instru- 
de-o unealtă, 
în starea cea

DEMOCRIT
• „Trăiești numai o 

datăm lume".
GOETHE

Umorul conduce 
deasupra pră

și îl face să 
eu propria lui

• 
sufletul 
păstiilor 
se joace 
durere".

face 
meni".

fericiți
<:

pe alți oa-ij

CICERO ;! 
lucru arc ■; 

frumusețea lui. dar nu J • 
oricine o vede".

CONFUCIUS i

„Orice I

a
,Să nu invidiem pe '

LABI
• Dacă lenea ar ucide, 

în multe puncte din 
acest spațiu carpato — 
danubiano — pontic ar 
fi doliu... • Plină de 
ifose, cucoana accentuea
ză că are oră la psi„ 
hiatru. Repetă cuvântul 
„ștres" (!), care în gura 
ei sună ca scârțâitul u- 
nei uși neunse —. e 
toată numai angoase, de 
parcă ar fi traversat cele 
două războaie mondiale și 
se pregătește pentru al 
treilea. Nu a fost nici o 
oră în serviciu în viața 
ei, nu a făcut nici un 
copil. Nu i.a plăcut să 
citească, „pentru că strică 
ochii". Se vede de de 
parte că marile între
bări existențiale nu-1
traversează ființa. Dar
acum se grăbește la psi
hiatru. Ga și când psihia» 
tria ar vindeca prostia...

R I N T
• Posomorâților, notați 
cu majuscule în agenda 
personală vorbele lui Jack 
Nicholson: „Umorul și
dragostea conservă spe
cia umană". • Recent, 
la TV, Ștefan Cazimlr 
a spus câteva memora
bile vorbe în legătură cu 
alianțele politice. Prin ex
tensie, orice alianță „im
pură" conduce — impla
cabil — la maculare. 
Domnul Cazimir a zis 
așa: „Dacă te-ai mânjit 
printr-o alianță impură, 
nu te mai spală toate 
apele din lune !“. • In 
ultimii ani am auzit foarte 
des cuvântul „manipu
lare". Spus cu rost și 
fără rost. Ca și când 
n-ar avea cap propriu, 
multă lume se simte ma
nipulată foarte la propriu, 
se simte un fel de me
canism în mâna unui

diabolic manipulator. Când 
de fapt el, biet perso
naj, e manipulat Je pro
pria lui limită... • Se sare 
dintr»un partid în altul 
cu o nonșalanță care 
sfidează bunul — simi. 
înregimentarea ideologică, 
implicit cea ideatică nu-i 
rodul unei adânci și sfinte 
convingeri ci un tmer- 
cenariat care-i la mii de 
leghe de bunul—simț. în
tăresc cele de mai sus 
cu cuvintele lui Bernard 
Henry Levy: „O prosti
tuată care schimbă tro
tuarul nu-și schimbă me
seria". • Te aștept — 
să ne închinăm, să a- 
prindem o lumânare și să 
depunem o floare — sub 
zidurile Templului co
piilor nenăscuți... • în
țelepciunea antică spune 
că cel mai mare rău pe 
care îl pot face zeii 
muritorilor este să-i facă 
mari în ambiții și slabi 
în resurse.

ILIE LEAIIU

EXPRESII 
LATINEȘTI 

folosite în vorbire
• AB OVO — „de la 

ou", „de la început";
• AD HOG — „pentru 

aceasta", „special";
• AD INTERIM — „în

tre timp" ;
• DE FACTO — „de 

fapt", „prin însuși fap
tul că există";

• DE JURE — „de 
drept", „sub aspect ju
ridic";

• GROSSO MODO — 
„în linii mari";

• HONORIS CAUSA — 
„în scopul cinstirii", „pen
tru merite excepționale";

• IPSO FACTO — „prin 
însuși faptul", „chiar prin 
aceasta";

• MUTATIS MUTAN
DIS — „schimbând cele 
care trebuie schimbate", 
„introducând modificări
le necesare";

Grupaj de 
ILIE LEAIIU

Cabana turistică Pietrele, 
situată la 1480 m altitudi
ne, poartă de intrare în 
zona de protecție a par
cului, cu mari posibilități 
de cazare, completată cu 
căsuțe camping amplasate 
intre molizii din poiană și 
refugiul Gentiana din a- 
propiere, oferă largi per
spective de dezvoltare a 
turismului în muntele 
Retezat, atât vara, cât și 
iarna. Astfel :

— de la cabana Pietrele 
se poate merge, timp de 
7—8 ore, pe Valea Pietrele 
la lacul Bucura, șaua 
Plaiul Mic, la cabana 
Bulta ; apoi, la cabana 
Baleia, prin muntele Lăn- 
cița și vârful Mare Ia 
lacul Galeș, în același 
interval de timp; de a- 
semenca, la cabana Gura 
Apei, prin valea Pietre
le, lacul Bucura, muntele 
Judele și lacul Zănoaga,

• .»• _ 
nimeni; căci cei buni J 
nu merită invidie, iar i 
cei răi, cu cât prosperă J 
mai mult, cu atât își ] 
grăbesc ruina".

epicur ;
• „A auzi cu ochii este I

Un atribut al subtilității ■ 
iubirii". !

SHAKESPEARE;
• „Pentru un om 

adevărat inteligent, 
minți este o 
pe care și o 
penibil, minciuna 
trazicând 
reale 
clare 
minții

cu« 
a; 

sforțare, J 
impune ■ 

con-J 
raporturile J 

lume, prea ■) 
impuse !■

I
I
I

din 
și tiranic 

inteligente".
G. IBRATLEANU

FEUERBACH 
„Nimic nu apropie 
mult pe oameni de 
decât faptul de aI
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Parcul National Retezat (XI)
în 10—11 ore.

— de la cabana Pietrele 
se poate drumeți, timp de 
vreo 10 orc, pe Valea 
Stănișoarei. custura Re
tezatului, Tăul Porții, mun
tele Judele, șaua Bârlea, 
muntele Șesele și Zănoa
ga, la Gura Zlata; apoi 
prin muntele Strugari, 
șaua Capul Dealului, va
lea Râușorului la cetatea 
de Colț; precum și pe 
alte trasee mai scurte.

— iarna, se poate schia 
în bune condiții pe1 va
lea Stănișoarei și pe 
alte locuri în apropie
rea cabanei Pietrele.

Muntele' constituie un 
factor terapeutic natural 
de o mare importanță 
pentru întărirea organis

mului uman prin activa
rea circulației sancvine, 
inspirării unui aer de O 
deosebită puritate, ultra
violetelor și ionilor nega
tivi, devenind astfel un 
adevărat sanatoriu na
tural. Muntele însă 
reprezintă și un loo 
ideal pentru mișcare, prin 
mersul pe jos, îmbunătă
țind buna funcționare a 
inimii, plămânilor și în
tărirea mușchilor, asigu
rând o speranță de viață 
îndelungată în deplină 
sănătate. Mișcarea, re
prezentată prin mersul 
pe jos, accelerează și 
procesele psihice. Ritmul 
ancestral al pașilor faci
litează decompresiunea 
psihică, determinând acea

senzație de calm și de 
liniște, stimulează crea
tivitatea intelectuală și 
artistică, întărește prie
tenia între oameni și dra
gostea pentru natură. Dru
mețiile pe munte îi fac 
pe turiști mai joviali și 
mai veseli ca o dovadă 
de sănătate și de învio
rare spirituală.

Hoinarul muntelui Re» 
tezat, turistul înarmat 
doar cu bastonul de pele
rin, își dă seama cât de 
puțin cunoaște plantele 
și animalele ee trăiesc 
pe aceste întinderi săl
batice și ce multă plă
cere poate să aibă des
coperind câte un crâm
pei din felul de viața a 
necuvântătoarelor. Rodul

observației vii, al contem
plării îndelungi, al dra» 
gostei nobile pentru 
lumea viețuitoarelor de 
pe aceste meleaguri se 
reflectă în emoția adânc 
umană în fața unei păr
ticele din marele uni
vers. al naturii, în bucuria 
de a-i pătrunde secretele. 
Aici și acum, în singu
rătatea muntelui sălbatic, 
în poezia priveliștilor în
cântătoare și în simfonia 
abia auzită, în care cântă 
milioane de vieți nevăzu
te în această natură o- 
riginală, simțim mal mult 
ca oriunde decorul fer
mecător al scurtei noastre 
treceri pe pământ.

Porniți la drum, în do
rința de a cunoaște la

fața locului fenomenele 
geologice, cu urmele gla- 
ciației de odinioară, plan
tele și animalele, în spe
cial cele rare și ocroti
te, neasemuitele peisaje 
încântătoare prin sălbă
ticia și originalitatea lor, 
trebuie să încercăm un 
sentiment de dragoste 
pentru natură și să ne 
întărim convingerea că 
trebuie să o apărăm. Pen
tru a dovedi acest lu
cru. este necesar să apli
căm toate regulile silvi
ce și de ocrotire a natu
rii (respectarea traseelor 
turistice, asigurarea liniș
tii animalelor sălbati 
ce, nevătămarea vegetației, 
interzicerea aprinderii fo
cului în apropierea pă
durilor, păstrarea cură
țeniei și strângerea -estu- 
»rilor nefolositoare ș.a.).

Ing. IACOB TRAIAN,
Orășfie
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din 
toți

• Directorul unei firme 
Franța își convoacă 
colaboratorii: 
Domnilor! Peste câ. 
zile vom sărbătoriteva

25 de ani de la înființa
rea firmei noastre. Vă 
rog să veniți cu idei! 
însă trebuie să aveți în 
vedere câteva lucruri: 
jubileu] să nu coste ni. 
mic, deși e de dorit ca 
toată țara să vorbească 
de el. în afară de asta 
el trebuie să vă aducă 
dumneavoastră, tuturor, 
o mare bucurie;

După câteva clipe se 
auzi o voce'

CUMOR)
— Am o idee!
— Vă ascultăm!
— Domnule, vă propun 

să săriți de pe turnul 
Eiffel. în acest caz ne 
va costa numai un bilet 
pentru lift. Gestul va fi 
comentat de întreaga 
Franță, iar cât privește 
bucuria noastră — ea va 
fi nemărginită!

• Aflat la Roma, dom
nul Popescu îi 'trimite

soției o ilustrată cu ur
mătorul conținut: „Când 
am vizitat Golisseum-ul 
și am contemplat la lu
mina lunii ruinele sale 
antice, mi-am amintit 
de tine, iubito!".

• Lângă cascada Nia
gara, ghidul se adresează 
unui turist indiferent:

— în fiecare secundă 
pe aici curg milioane de 
litri de apăl Oare aici 
asta nu vă impresionează? 

altceva ar fi 
fost dacă toată această 
apă ar fi curs în sus, 
ca la o fântână artezi
ană...

Nu,

DIN „JURNALUL UNEI ȚIGĂRI" 
de Tudor Mușatescu

----„Sunt o mare sentimentală. D-aîa mă consum 
pentru toată lumea".

— „Nu confundați fumul, cu fumurile".
— „Când țigara dă în mintea copiilor, se numește 

chiștoc".
— „Scrumiera: cavoul familiei"
— „Până și brichetelor de aur le scapără ochii 

după o țigară".
— „Toate țigările sfârșesc incinerate".
— „Trage în piept dacă vrei’ să-ți meargă la 

inimă".
— „Cel mai mare domnitor român a fost Radu 

de la A — fumați'*»
— „Sunt împrejurări în care femeile fumează 

numai ca să-și valorifice buzele, dinții și eventual 
nările. Și, bărbații, ca să-și ardă degetele cu țigara 
uitându-se la ele, ca oile la barieră, când trece ra
pidul".

I 
I 
I 
I

în

MERIDIANE LIRICE 
mă poate cunoaște 
tine.
care dormim

luminilor mele — omenești 
mai bună decât nopțile lunii, 
în care călătoresc

„Nimeni nu 
Mai bine ca 
Ochii tăi 
Amândoi
Au făurit 
O soartă 
Ochii tăi
Au dat gesturilor făcute de drumuri 
Un sens desprins de pământ.
în ochii tăi — cei ce ne arată 
Nesfârșita noastră singurătate 
Nu mai sunt ce credeam că sunt. 
Nimeni nu te poate cunoaște 
Mai bine ca mine".

I PAUL ELUARD
„Nimeni nu mă poate cunoaște

I»
I
In
I w
I*
I*
I*
I*
Iw
I*
I*
I* k

Intre țărână și
Rădăcinile mele sunt 

adânc înfipte în pămân- 
tul copilăriei, o simt asta 
ori de câte , ori rămân 
prea mult timp cu tălpile 
lipite de asfaltul orașului

Mi^e dor să umblu des
culță prin iarba ce-mi 
mângâie moale și mătă
soasă gleznele. Mi_e dor 
să culeg flori șl fructe 
din locul în care s-au 
născut și au crescut pen
tru a-mi desfăta 
privirile și cerul 
Mi-e dor să privesc 
rul înstelat noaptea 
în liniștea satului 
mai aud un câine 
trând și dăruindu_m! 
fel siguranța că cineva 
mă apără. Mi-e dor, în 
zori să ascult trilul pă
sărelelor șl apoi să-mi

Iau câinele și să umblu 
pe dealuri, prin păduri. 
Mi-e dor să pescuieso 
la baltă ascultând ultima 
simfonie â broaștelor, să 
urmăresc rățuște făcând

Eiepsidrâ)

mie 
gurii.

te
și 
să

Iă- 
ast-

fața 
să-mi 

dor 
fânului 

mi-e

roate — roate pe 
apei. Mi-e dor 
alint pisicile, mi-e 
de mireasma 
proaspăt cosit șl 
dor de lanuri unduin. 
du.se sub vântul și 
rele verii.

Dar când stau 
mult în sat mi se 
Iarăși dor..

Dor de asfaltul încins 
al străzilor, de zgomotul

Soa.

mai 
face

asfalt
și trepidația 
Mi-e dor să. mă 
pe o bancă în 
să hrănesc
Mi_e dor să văd acope
rișurile îngrămădite ale 
caselor din zona blocului 
meu. Mi-e dor de înghe
țata de la colțul străzii 
și semnalul mașinei po
liției în liniștea foșnitoare 
a nopții. Mi-e dor 
teatru, filarmonica șl 
bliotecă, de librării 
site eu cărți, dor de 
rabele cu jurnale și 
de liniștea bisericilor 
înalte. Mije dor de piața 
aglomerată, dor de afișe, 
reclame, praf și îmbâc- 
seală. Ața dorului mă 
trage din nou spre oraș.

orașului, 
odihnesc 
parc și 

porumbeii.

de 
bl- 
tlc— 
ta_ 
dor

INA DELEANU

TINEREȚEA în înțelepciunea spaniolă

• „Nu-i bătălie mai sân
geroasă, nici mai încleștată 
decât aceea pe care O 
poartă tinerețea cu sine".

M. Aleman

• „Pentru cei tineri 
moartea e un naufragiu) 
pentru cei bătrâni — so
sirea în port".

B. Gracian

• „Cine doarme pe trânti 
dafiri când e 
dormi pe urzici 
fi bătrân".

tânăr, va’ 
efind va

Proverb

• „Nu ne naștem tineri. 
Tinerețea trebuie dobân
dită. Și numai un ideal 
ne face s-o dobândim".

J. Ingenieros

• „Viciul răpește pros, 
pețimea tinereții".

J. de Torres

bine să 
în vârstă

• „Tânărul e 
știe că oamenii 
se împart în două cate.) 
gorii: cei al căror păr alîj 
înseamnă înțelepciune, șf 
cei al «îroT- păr alb nW 
înseamnă decât bătrânețe*^

A. de Trueba

Selecție de ILIE LEAHU
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ÎN UNIVERSUL POEZIEI

Un minut eu
RABE’E

cea mai cunoscută poctă din întreaga 
poezie clasică persană

IUBIRE
„Iubirea e o mare, țărmurile 

sărmane, oare O poți treee înot ?"•
ei nevăzute ;

MODERAȚIE
„Ceea ce a zis înțeleptul nu 

acela care se mândrește măcar o 
josirea după ce-a căpătat respectul". 
PREVEDERE

„M'aro avântat ea un cal 
că lațul se strânge mai tare 

I ternic". 
ț PRUDENȚA 
ț „Trebuie privit la lucrul
' frumos ; trebuie gustată otrava și socotită zahăr".. 
I Selecție de ILIE LEA1IU

e 
zi

minciună, 
va vedea în'

că

nărăvaș și n-am știut 
cu cât tragi mai pu-

l 
( 
)
1

1

I
urât și să-| socotești '

l

ESTIVALA

ORIZONTAL: 1) Estivale pete purpurii 
pe o mare aurie — Vrabie soprană într„un 
concert lacustru estival; 2) Fluture in
vizibil cu aripi de răcoare estivală — 
Oraș în Zair, la granița cu Uganda; 3) 
Cuvânt de plecare pentru cerberii zilelor

noastre — • Litoralul plin de viață în se
zonul estival; 4) Rezultat strâns în urma 
campaniei de treieriș — Apelativ deper
sonalizat cu atributele impoliteții) 5) 
Local estival cu clientelă vegetarianâ — 
Dormitoare single ’ pentru vilegiaturiști 
solitari; 6) Estrada estivală pentru soliștii 
unui concert campestru — Declarat ne
vinovat la o judecată pentru abuz de 
încredere; 7) Tratament liniștitor pentru 
crăpăturile buzelor — Ademenitoare esti
vale la vraja mării (sg.); 8) Clișeu estival 
pe litoral, de dincolo de tabu-uri—Orii 
de pescuit în ape tulburi; 9) Mod vetust 
de a consolida constituția — Zvelt loca
tar estival în preajma apelor stătătoare; 
10) Avatar evocator al aromelor estivale 
— Mirificele tentații ale concediilor esti
vale.

VERTICAL: 1) Drumuri fără pulbere 
pentru vilegiaturiste mereu noi — Popa
sul estival al boabelor pe drumul cald 
al pâinii; 2) Dulce dezmierdare în mij
locul grădinii — Expresie definitorie pen
tru măteile verilor (sg.); 3) Staționar la 
munte în sezonul estival — Glasîo sem
nal de demara:* patrupedă; 4' Efecte

estivale de largă circulație rustică (sg.)
— Portbagaje indigene în drumețiile la 
munte; 5) Manifestare sQnoră la un coș 
nevalabil pe litoral! — Suplinitoare a„ 
nonime la lecția de gramatică; 6) Nefe
ricit ce nu cunoaște bucuria vacanței — 
Infinitivul caracteristic al unui pierde- 
vară; 7) Gazde primitoare într-un sejur 
montan — Scurte marginalii din istoria 
neamului!; 8) Evaluare lexicală în con
dițiile incertitudinii — Piramida estivală 
a unui furgon agrar; 9) Fardate vara la 
logodna soarelui cu marea — Estivalul 
cântec de greier al picăturilor; 10) Că
lăuză sui_generis pentru unii vilegiaturiști
— Truditori estivali pe terasele Iui Ba- 
clius.

VASILE MOLODEȚ
DEZLEGARîA CAREULUI 

„FRUNZĂRELI" 
APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU 

de sâmbăta trecută:
1) ANALFABEȚI; 2) DATA — TIFON) 
3) ARAGI — SOBE; 4) MAGARA - RAS) 
51 AV — TIP AT — H; 6) N — RETOR — 
SI) 7) TEU — ARATAT; 8) ITIT — 
TRATA; 9) NANAS — AVUT; 10) A- 
NECDOTICE.

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziției:
Alb: Rf6, Dg6, Th5, Nf7, 6118. 
Negru: Rf8, Dh7.
Soluția problemei din nr frccut:

1. Tg3 Rd4 1. ------- Rf4
2. Dd6 mat 2 DfP mat

.... ■■ V
7TT T ............. ■ TT . . . î1.".1
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Arestarea lui Răzvan Temeșan
/ Arestarea lui Răzvan 
temeșan, fost președinta 
Bl Bancorex, este „o ven. 
detă politică a actualei
Iiuteri", a declarat avocatul 

Sogdan Ionescu. Avocatul 
Bogdan Ionescu și Silvia 
(Temeșan, soția fostului 
președinte al Bancorex, 
bu afirmat că „acuzațiile 
ce i se aduc lui Răzvan Te- 
neșan nu sunt susținute prin 
probe și că s.a vrut doar 
distrugerea acestuia". A. 
Kocatul Ionescu a expli
cat că Temeșan nu poate 
fi acuzat de abuz în* ser 
viciu contra intereselor 
publice, deoarece Banco, 
cex este o bancă cu ca • 
pital mixt, atât de stat, 
cât și privat. Totodată 
Ionescu a invocat și de. 
elarația Consiliului de 
Administrație al BNR, 
In care se susține că a 
cordul încheiat între BNR 
și Bancorex, în 2 iunie

1992, pe baza căruia s.a 
decis onorarea cererilor 
de valută ale unor societăți 
comerciale, la un curs de 
schimb mai mic decât cel 
oficial, este perfect legaL 
Răzvan ~ 
citat ca 
încheiat 
anexele 
BNR și 
admise ca probe în apă - 
rarea sa în dosarul As ■ 
trai

La 14 martie a.c., IGP 
a început urmărirea penală 
Împotriva lui Temeșan, 
acuzânduj că! a preju 
diciat Bancorex cu apro 
ximativ 240 de miliarde 
de lei, in urma unor 
schimburi valutara la un 
curs mai mie decât cel 
oficial.

Ionescu susține că schim
bul valutar efectuat a • 
tunci. în cazul mai mul. 
tor societăți comerciale, 
printre care se numără

Temeșan a soli, 
acordul stand by 
în 1992, inclusiv 
și acordul dintre 
Bancorex, să fie

de 
eco

da 
acea

și Astral, a avut la bază 
acordul dintre BNR și 
Bancorex, care, la rândul 
lui, a constituit o condiție 
urmată de FMI pentru 
rezolvarea cererilor 
valută ale agenților 
nomici, cereri vechi 
peste șase luni la
dată'. Toate documentele 
au avut semnătura și a 
lui Dan Pascariu. fost 
președinte al Bancorex. și 
a lui Vlad Soare, vice, 
guvernator al BNP

Ancheta poliției a fost 
declanșată în urma rapor 
tului Curții de Conturi, 
care a constatat că Gheor. 
ghe Vultur era și admi 
nistrator al societății Rom. 
plast, unde pe lista de 
acționari figura și numele 
lui Răzvan Temeșan. Con 
form legii, un reprezentant 
al băncii nu poate fi ac. 
ționar la o firmă care a 
obținut credit de la so ■ 
cietatca bancară unde lu.

de.
34 

fost 
Apă 

Gene. 
Co

crează. Avocatul Ionescu 
afirmă că Temeșan nici 
nu a știut că figurează 
pe lista de acționari Ia 
firma Romplast și nici 
nu a semnat vreun docu 
ment în acest sens.

Avocatul Ionescu a 
clarat. luni, că cele 
de autoturisme au 
alocate Ministerului 
rării, Secretariatului 
ral al Guvernului,
misiei de Luptă împotriva 
Totalitarismului. Patriar. 
hiei Române etc., La ce 
rerea acestor instituții, 
„pentru diferite vizite ale 
unor prim .miniștri". E 
xistă protocoale încheiate 
între Bancorex șl Secre 
«tariatul General al Gu 
vernului privind alocarea 
autoturismelor. „Aceste ma
șini au fost folosite și la 
forumul Crans Montana", 
a spus avocatul Ionescu.

1
I «
I
I*
I

Specialiștii Inspectară, 
tului General al Poliției au 
început urmărirea penală 
împotriva 
Constantin 
tr un nou dosar, în care 
omul de afaceri este acu. 
zat de înșelăciune în con 
ventil, au declarat, agen. 
ției MEDIAFAX, surse din 
IGP. Cercetările au 
bilit că, în luna iulie 
«George Constantin 
Unescu, în calitate de 
ședințe al firmei 
Consulting 
ment" SA („GCP“

lui George 
Păunescu în.

sta ■
1994, 
Pă. 
pre ■ 

.General 
and Procure.

SA),

ii

GEORGE TAUNESCU CERCETAT ÎNTR-UN
NOU DOSAR

a obținut de la sucursala 
„Lipscani11 a Bancorex un 
credit în valoare de 1,9 
milioane delari pentru a 
achiziționa utilaje din 
import necesare investiției 
„Rețea Parking Terminal" 
din cadrul terminalului 
vamal din Bechet, județul 
Dolj. Polițiștii au stabilit 
că, în realitate, din dis 
poziția lui George Pă. 
unescu, valuta nu a fost

folosită pentru cumpăr:, 
rea utilajelor din import, 
ci a fost scair
care, ulterior, au fost folo
siți pentru a achita datorii 
ale „GCP“ SA către alte fir
me, la care 
acționar.

Specialiștii din IGP au 
constatat că, ‘ ~~
unescu ar fi luat credit în 
lei, dobânda pe care or fi 
trebuit să o plătească ar

acesta era

dacă Pă ■

fi fost cu aproape patru 
miliarde de lei mai mare. 
Păunescu este cercetat în 
stare de libertate, iar noul 
său dosar a fost înaintat 
Parchetului General. Pre. 
ședințele SC „GCP" SA 
mai este acuzat, într un 
alt dosar, pentru că ar fi 
declarat, în mod fals, la 
BNR, că sursa fondurilor 
utilizate pentru obținerea 
participației la capitalul 
social al Bankcoop, rcs. 
pectiv zece milioane de 
dolari, provine din veni 
turi proprii.

Iw
I*
I*
I*
I
J

O PERSOANĂ Șl UN AUTOTURISM 
DISPĂRUTE FĂRĂ URMĂ

O persoană și un auto
turism au dispărut în 
urmă cu câteva săptă. 
mâni în zona Cheile OL. 
tețului (Gorj), iar 
cetările poliției i 
ajuns, până în 
Ia nici un 
transmite corespondentul 
MEDIAFAX, citând surse 
ale poliției locale. Ilori a 
Ionescu a dispărut într-o 
zonă unde 
anterior Ia 
familia șl 
acea ocazie 
tat că le-au 
o Iadă de bere pusă la 
rece într-un pârâu, gră

cer 
nu au 

prezent, 
rezultat,

mai fusese 
picnic cu 

prietenii. Cu 
ei au consta.

dispărut

tarul și carnea pusă la 
prăjit și chiar urma ve. 
trei în care fusese făcut 
focul, relatează un coti 
dian local. Localnicii ci
tați de presa locală a ■ 
firmă că asemenea fe
nomene s» au mai înre 
gistrat în urmă cu 30. • _ . .. a 

ca- 
un 

mai

de ani. Presa locală 
mai relatat și alte 
zuri de dispariții: 
pădurar nu și-a 
găsit motocicleta spriji 
nită de un copac, unui 
țăran î-a dispărut vaca, 
iar un cioban a rămas 
fără mai multe oi. Ger. 
cetările poliției conți • 

nuă.

Comisia Europeană 
avertizează

vor 
în • 
de 

vor

Comisia Europeană ur. 
mează a comunica statelor 
est — europene care 
fi nominalizate pentru 
ceperea negocierilor 
aderare la UE că
trebui să depună mai multe 
eforturi în vederea into, 
grării în cadrtu Uniunii, 
informează REUTER. Un. 
garia, Cehia, Polonia, Slo
venia și Estonia vor fi 
anunțate că dificultățile

economice cu care ele 
se confruntă, se află în 
prim — plan atunci când 
e vorba de extinderea 
UE. „Nici una dintre cele 
zece candidate la admite, 
rea în UE nu îndeplinește 
în prezent cele două con
diții necesare aderălrii, 
dar o parte din ele vor 
putea întruni aceste con ■ 
diții peste câțiva ani", 
se arată într-un proiect 
al documentului.

MEDIAFAN
• W» • «MB» • W • - .... i. ■ . ■ ■ ! ■ .......... i — l —

Păreri în legătură cu
a

divizarea Hebronulut
Ministrul egiptean de 

Externe. Amr Moussa, a 
declarat, luni, că Israe. 
Iul încalcă prevederile 
acordurilor de 
cheiate cu 
pentru Eliberarea 
lestinei (OEP) 
cercarea de a 
rașul Hebron, 
REUTER, 
este considerată o 
călcare a acordurilor de 
pace“, a afirmat Moussa. 
Autoritățile palestiniene 
au acuzat Israelul pen 
tru impunerea unei pe 
depse colective prin I 
zoi acea celcr 20000 do 
cetățeni palestinieni care

pace în- 
Organizatia 

Pa. 
prin în • 
diviza o. 
relatează 

„Divizarea 
în

locuiesa în partea Ha ■ 
bronului controlată do 
către avlcritățilc israa 
liene.

Hebronul a fost în 
ultimele două săptămâni 
scena unor numeroase 
violente delcanșate între 
forțele de securitate is
raeliene și cetățenii pa
lestinieni. care s-au sol 
dat cu rănirea unui maro 
număr de palestinienii 
Comandantul israelian 
al zonei centrale a He. 
bronului, general maior 
Uzi Dayan, a amenințat 
că va acționa în conti
nuare împotriva mani • 
festanților palestinieni

care vor ataca forțele 
armate israeliene cu sti
cle incendiare șl pietre 
„Cel mai important lucru 
sunt eforturile depuse 
pentru instaurarea păcii 
în Orientul Mijlociu, șl 
nu construirea unor ba • 
riere șl luarea de mă
suri care ver provoca 
mai multe frustrări po. 
porului palestinian", a 
declarat Moussa, după 
întrevederea avută cu 
Mordechai Bar-On, unul 
dintre liderii mișcării 
israeliene „Pace Acum", 

BarjDn a afirmat că 
nu este optimist In ceea 
ce privește rezolvarea

impasului în care se 
află negocierile de pace 
din Orientul Mijlociu, 
după decizia autorități • 
lor israeliene de a 
Qonsbrui un cartier e. 
vreiesc în Ierusalimul 
de Est, locuit în majo
ritate de arabi. „încer
căm să mobilizăm opinia 
publică israeliană pentru 
desfășurarea de alegeri 
anticipate, care ar putea 
rezulta în venirea ia 
putere a uaui nou gu. 
vern care ar depune 
mai multe eforturi pen
tru instaurarea păcii", a 
mai declarat Bar-On,

I

H
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De „Ziua energeticianului“ ;
Marcată de festivitatea Jurca, purtător de cu. i 

de premiere a câștigăto, 
rilor fazei naționale 
pe filială a concursului 
„Trofeul 
lui". Ziua energeticianu- 
lui din acest an a fost 
un moment de respiro 
binemeritat pentru în. 
cununarea unor rezultate 
profesionale deosebite. La 
festivități, pe lângă re. 
prezentanții administra
ției și sindicatului din 
cadrul F.T.D.E.E. Deva, 
au luat parte persona, 
lități la vârf ale admi. 
nistrației publice locale, 
precum și un numeros 
grup de ziariști. Din cele 
declarate de dl. Ovidiu

Și
energeticianu-

cu. I 
e- ’ 

din î
re.

vânt al Sindicatului 
nergeticienilor 
F.T.D.E.E. Deva, am 
ținut că au fost premiați ’ 
19 lucrători ai acestei *1 
filiale ce au obținut re. 
zultate deosebite. La faza 
națională a concursului 
rezultatele hunedorenilor 
au fost deosebit de bune 
premiile obținute fiind 
următoarele: Nicolae
Gros, premiul II, loan 
Coif, premiul III, Nico. | 
lae Pursue, mențiune și . 
loan Ursa, mențiune. A- ’ 
dresam pe această cale I 
felicitări tuturor celor 1 
premiați, gândindu-ne la ’ 
noi performanțe în viitor. 
(A S.)

1 l
„Ziua drumarului

cinci ani încoace.

.u

De 
ziua de 20 iulie este o 
sărbătoare șl pentru 
drumari, Sfântul Ilie 
fiind patronul acestora. 
Ea a fost stabilită de 
Federația Sindicatelor 
Libere a Drumarilor și 
este sărbătorită acum de 
toți drumarii din Româ. 
nia.

Să ne amintim că re. 
cent ministrul transpor. 
turilor a inaugurat în 
județul nostru una dintre 
cele mai moderne șosele 
din țară. Este vorba de

w

I*
DN7. Jreabilitarea de pe

La felicitările adresate ■ 
de ministrul transporta. I 
rilor pentru această 
crare de excepție, 
și pentru eforturile 
care le depun, le adău
găm și pe ale noastre 
la ace moment sărbă 
toresc. Celor de la Con 
transimex, CCCF, Direcția 
județeană de drumuri și 
poduri, tuturor dru
marilor le spunem sănă
tate si spor la treabă. 
(V.N.)

Dl senator Valeriu 
Tabără, la Orăștie

Astăzi, 19 iulie 
dl senator Valeriu 

bără, președintele P.U.N.R., 
se află în județul IIu. 
nedoara. Domnia sa va 
participa la o întâlnire 
cu membri și simpati. 
zanți ai P.U.N.R. 
Municipiul Orăștie. 
zita are în program șl 
o analiză de lucru cu 
primari P.U.N.R. și con
ducerile organizațiilor 
din zonă ale acestei 
formațiuni politice. Pre-

a.c.. 
Ta.

din 
Vi-

lu- 
dar 

pe
I
I
I
i
•>

I*
I«k

ședințele P.U.N.R. se va 
întâlni și cu reprezen. 
tanții administrației și 
sindicatului din unele 
unități economice din 
sfera industriei de arma, 
ment. Vor fi analizate 
problemele economico, 
financiare și ntai ales 
cele sociale eu «are se 
confruntă induitria ro. 
mânească de apărare. In 
finalul întâlnirii este 
preconizată a conferință 
de presă. ,A.S )

AW.7A’.V.'.,^AWAWA,//A’AW,VAVAV.,/AW

Expoziție
La Secția de artă a 

Muzeului Civilizației Da
cice și Romane din Deva 
(Palatul Prefecturii) s.a 
deschis vineri expoziția 
de artă „Dialog croma. 
tic". Expoziția cuprinde 
lucrări de pictară și 
artă decorativă, cu pre
cădere peisaje și naturi 
statice cu flori. Dintre 
semnatarii lucrărilor 
amintim pe artiștii E. 
lena Blanu, Ion Pîrvan, 
Ion Cârjoi, Tiron Bu- 
diui Adalbert Szlamka,

Silvester, Aurel ?
Henri Catargi 4 

Nedel, Constantin c 
Dumitru Ghiață, J
Demetrescu — 5

Victor 
Ciupe, 
Aurel
Dipșe,
Vasile 
Duval.

Arta 
prinde 
secolelor XIX—XX, 
Franța, Germania, 
glia, Cehia, 
China.

Expoziția este deschisă 
in perioada 18 iulie — 
31 august a.c. (M.B.)

decorativă cu- 
piese aparținând 

----- —1, din 
An. 

Japonia,

-»<

RONDUL DE NOAPTE ÎN... DUPLEX
După o serie de zece 

apariții la „Dcvasat ’ 
plus", emisiunea „Ron. 
dul de noapte" a rede- 
butat recent (sâmbătă, 
5 Iulie), de această dată 
la Antena 1 ȚV Deva. Nou
tatea constă în faptul 
•ă emisiunea se difuzează

în duplex cu Radio 1 
Deva, la fieearo sfârșit 
de săptămână 
de noapte" . 
așadar, deopotrivă, 
telespectatori și : 
ascultători la 
ment, muzică, 
șl concursuri 
mil.( (G.B.)

i ,Rondul 
lnvitându-1,

. Pe 
radio, 

diverlis. 
dedicații 

cu pre-
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J Sfânta noastră Biserică 
consacră ziua de azi (du

I minicăl unui mare profet 
î și trăitor al legii lui 
I Moise, pedepsitorul pro» 
J feților mincinoși, pe ma 
l rele făcător de minuni 
• ILIE, care s-a învredni 
| cit să vorbească cu Duna 

nezeu pe Muntele Ha- 
| reb și cu Iisus HrtAas 
J pe Tobau și căruia sti 
Ihiile naturii 1 s-au su 

pus
Î Profetul este trimisul 

Iui Dumnezeu între oa
' meni. El este glas ce 
I vorbește în numelș lui 
< Dumnezeu, mână ce 
I scrie tot ce-i insuflă 
, Dumnezeu. Profetul vede 
I cu precizie și claritate 
J răul ce domnește

Sfântul Profet ILIE
astăzi, osânda ce va veni 
mâine, împărțirea feri 
cită ce-i va urma osân
dei și îndreptării.

Profetul Ilie a trăit 
și predicat în regatul Is 
rael, pe vremea regelui 
AHAB, ee a întrecut în 
fărădelegi pe ceilalți îna
intași ai iui de la lent 
salim. Din pricina nu
meroaselor nelegiuiri ale 
lui Ahab și ale soției sale 
Isabela, Dumnezeu a 
pedepsit țara cu secetă, 
timp de trei ani și ju 
mătate, lucru pe care

Profetul Ilie l-a adus la 
cunoștința regelui, ce 
rândui curmarea răută
ților, dar în zadar

Nici după ce a făcut 
dovada că este crainicul 
cerului, trimițându i-ss 
foc din cer pentru aprin
derea jertfei, Ahab și 
Isabela n,.au contenit 
în fărădelegi.

Sfârșitul lor a fost nă 
prasnic. Intr-un război, 
Ahab a lost rănit greu 
și câinii it lingeau ră 
nile d? pe carul de răz
boi în care era adus.

Iar Tsiteia a fost arun ' 
cată de dușmanii lui A- | 
hab pe iercastra palatu » 
lui și câinii i-au mâncat j 
nelegiuitul ei trup.

Pentru noi creștinii. 1 
profețiile, alături de mi 
nuni, sunt semnele des- l 
coperirii Dumnezeiești, 
mijlocul întăririi credin > 
ței noastre în Dumnezeu 
și valoarea mântuitoare J 
a învățăturii sale Cerești. |

Să-I rugăm pe Sf. Pro • 
fet Ilie să mijlocească | 
înaintea lui Dumnezeu, « 
pentru noi și pentru I 
toată lumea, ca să ne 
dea Domnul pace, ploaie ț 
timpurie și târzie, să * 
sporească credința și fap î 
tele noast'» eele bune. |
Pr. dr. IO RT’DEANU *

77: : ........... ~~:l
2,5 mm; 3,25 mm și 1 mm. «ț

Relații la S.C. METALOTEX S.A. DEVA.
22 Decembrie, bl. 4, parter. telefoanele

(6960) *>;
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STAREA 
MEDIULUI

In județul Hunedoara 
în perioada 6—13 iulie, po- 
luanțiî gazași (dioxidul de 
iot, dioxidul de sulf, 
noniac și fenoli) au avut 

valori medii și maxime 
care s-au încadrat în li
mitele de calitate a aeru
lui prevăzute. Valori ma
xime au fos* înregistrate 
în zona Hunedoara in 
ziua de 7 iulie la dioxidul 
de sulf.

— Pulberile în suspensie 
au avut de asemenea va
lori medii și maxime ce 
s-au încadrat în limita de 
0,15 mg/mc aer/24 h. 
Valori maxime au fost 
înregistrate în zona Călan 
1 de 10 iulie și în
zona Hunedoara in ziua 
de 9 iulie.

— Pulberile sedimenta- 
bile continuă să aibă de
pășiri ale limitei admise 
de 17 gr /mp pe lună, în 
zona Chișcădaga de 10,6 
ori și în zona Teliuc de 

’ ori.
— Valorile radioactivi

tății beta globale și ale

dozei absorbite au fost în 
limitele de variație a 
fondului natural pentru 
factorii de mediu analizați.

— Materiile în suspensie 
pe râul Jiu provenite în 
principal de la unitățile 
de extracție și prelucrare 
a cărbunelui au pentru 
perioada menționată O 
valoare medie de 2284 mg/1 
și o valoare maximă de 
4277 mg/1 identificată la 
data de 12 iulie. Față de 
perioada anterioară se e— 
vidențiază c creștere a 
materiilor în suspensie 
cu 636,0 mg/1 la valoarea 
medie.

Și unitățile economice din 
bazinul hidrotehnic Crișuri 
cuprinse in județul Hune
doara au fost verificate 
de către BA Române — 
Filiala 9 adea privind mo
dul cum s„> >espectă va
lorile indicatorilor de ca
litate a apelor uzate la 
evacuarea în râul Crișul 
Alb. Astfel în perioada 1 
ianuarie — 3(. mai 199’’
au fost aplicat? penalități, 
în vioare Ce 8’2 mii. 
lei din care 8,135 mii. Iei 
ia EM Brad și 0,104 mii. 
lei pentru RÂGCL Brad.

AGENȚIA DE PROTECȚIE
A MEDIULUI DEVA

Ciclism și...
’Urmare din oag. I)

tuația fermierilor francezi, 
ca și în cazul altor țări 
din Uniunea Europeană, 
având de a face cu 
randamente duble șt triple 
față de rezultatele din a. 
gricultura românească. Să 
ne mai mirăm atunci că 
suntem Jăsați mereu pe lista 
de așteptare când este vorba 
de intrarea în Uniunea E-

agricultură
uropeană, deoarece nu 
suntem competitivi în do
meniul agriculturii? Dar 
în care alt domeniu am 
putea emite oarece pre
tenții că ne putem com
para cu țările occidentale 
cu economie stabilă și 
performantă? Mai avem 
multe de învățat și prin 
intermediu) 'maginilor te
levizate, fie ele chiar și 
cu caracter sportiv.
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Unic importator! S.C. „SCORPION** E». 1

* XIM COMPANY S.R.L., cu sediul în Hune 1
* doara, bdul Dacia, nr. 39, bl. 47, vinde Ia PRE- «i1 
jȚURI FARA CONCURENTA produse import: Ji
* ouă. pui, pulpe, ficat, tacâmuri (Un»ara) «i

La o cantitate mai mare de 200 kg se a»«>i 
J sigură transport. 1)1
| Printre aceste produse mai vinde și făină ț11 

albă ambalată la 1 kg. Țț
J Relații suplimentare Ia sediul firmei sau Ț; 
|la .el. 717439; 232181. Ț
*
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CINEMA
• „PATRIA* DEVA: 

Striptease (18—24); o
„FLACARA" HUNE 
DOARA: Din jungiă-n 
junglă (18—20); Puterea 
(21—24); • „PARANG-:
PETROȘANI: Ace Ven 
tura — Un nebun în A- 
frica (18—21); Eraser (22 — 
24); • „CULTURAL" LU 
PENI: Ace ventura — Un 
nebun în Africa (18—21); 
Evita (22—24); • „ZA. 
RAND" BRAD: Twister 
(18—21); Soluții extreme

«ț 
(22—24); o „PATRIA"’ 
ORAȘTIE: Soluții extre • 
me (18—21); Ace Ventura . 
— Un nebun în Africa ’ 
(22—24); • „LUCEAFĂ
RUL" VULCAN: Be j 
veriy Hills — Ninja (18— î 
21). Solo (22—24); • <
„DACIA" HAȚEG: Evita ? 
(17—20); întiarcerea lui 
Jedi (21—23) • „LUMI. >.
NA" ILIA: Dracul, un •; 
mort iubăret (18—20) oț 
„MUREȘUL"' SIMERIA: < 
Războiul stelelor (18—20);
• „RETEZAT" URICANI: ? 
Polițist la San Francisco *’ 
(18—20); o CASA DE < 
CULTURA GEOAGIU :> 
BAI: Risc maxim (18— ț 
20). î)
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Cu ocazia ZILEI GOSPODARULUI (20 ' 
iulie), conducerea RAGCL DEVA și SINDI- ’ 
CATUL DREPTATEA felicită toți salariații ' 
care prin contribuția lor asigură condiții de 
trai decente locuitorilor din municipiul DEVA ' 
și le doresc multă sănătate și putere de muncă. J 

Duminică, 20 iulie 1997, BAZA SPOR- ’ 
TIV A RAGCL ii așteaptă pe toți -ei ce doresc 
(împreună cu familiile) să petreacă un wee ' 
kend plăcut, incepâhd cu ora 9.

Intrarea la ștrand pe bază de legitimație, ' 
gratuită. \
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„Agenda 2000“ 
fârâ România

{Urmare din pag. I)

pasul pe loc, economia are 
structuri greoaie, mamuți 
industriali ineficienți. pro
ductivitatea este redusă, 
consumurile de materii 
prime și materiale sunt 
excesive, iar calitatea nu 
prea ne recomandă prin 
Europa. De fapt, Europa 
ne cunoaște de acum 
bine și în pofida imaginii 
externe a României, îm
bunătățite sensibil după 
noiembrie 1996, nu ne iartă 
imaginea internă și pașii 
timizi ai reformei.

Oricum, amânarea in
trării în UE ca și a ade
rării la NATO nu ne fao 
mai bogațl ori mai săraci. 
Trebuie să aspirăm la in
trarea în aceste organisme, 
în primul rând, prin noi 
înșine, apoi cu sprijin ex
tern. Important este să ne 
apucăm serios de treabă, 
să impulsionăm procesul 
reformei, cu toate dure
rile lui, să ne racordăm la 
exigențele europene de 
calitate și competitivitate, 
ale democrației și libertă
ților umane, și atunci nu 
vom mai avea emoții 
că Europa nu ne vrea.
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INTERNET 
prin RECEP PLUS 
DEVA Bd. DECEBAL Bl. P

Tel. 212726 218205

VOPSELE Pp IETANICE 
AUTO

S.C. REC PROD IMP EXP SRL DEVA

achiziționează toată gama de materiale re- 
folosibîle Ia cele mai avantajoase prețuri și 
totodată vinde Ia agențî economici și persoane 
fizice toată gama de laminate produse de S.C. 
SIDERURGICA S A. HUNEDOARA, fără adaos 
comercial.
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i Se pot face și comenzi anticipat.. tcle- 
j toanele : 231483, 231484 și 233318.

metalizate și icmetoli- 
, zale, executarea la coman

dă după oaie -ir de culori^ 
î într-o gamă diversificată de
* nuanfe.
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* sau le tel. : 717439.♦
I-------------------------------------------------

I CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
DEVA

l organizează
<! LICITAȚIE
*! fără preselecție pentru executarea lucrării: 
ț reabilitare sistem rutier la lucrarea continuare 
*DN 7 in municipiul Dev*. pe Calea Zarandului. 
ț între km 387 și km 394, cu straturi bituminoase
* foarte subțiri.

Licitația va avea loc Ia sediul primăriei
* municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, în data
Ide 6. 08. 1997, ora 10-00. 1

Documentațiile de licitație se pot ridica J.
* de la sediul Primăriei Deva, camera 38, înce-1
î pând cu data de 23. 07. 1997, cu plata unei J. 
| taxe de 250 000 lei. i:

Ofertele se pot depune la aceeași adresă i, 
jpână la data de 5. 08. 1997, ora 15,00, cu plata», 
^unei garanții de participare la licitație de i 
12 000 000 lei. ♦
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materii prime import 
Italia

rezistentă sporită 
agenți atmosferici 
calitate garantată.

la
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PIAȚA 
— promptitudine 

în execuție
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li!
sediul in Hunedoara, str. Bdul Dacia, nr. 41 •

găsiți la

MAGAZINUL VALENTIN,
Deva, zona Casei de Cultură, tel. 216160. 

program zilnic 8-19, sâmbăta 9-13.
(74)
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Informații suplimentare Ia sediul firmei,^,- _----- ,
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VINDE bA
PRETURI FARA CONCURENȚA, 

următoarele produse :
• țigări import, indigene;
• cafea;
• dulciuri;
• sucuri (nectar — Santal);
• băuturi alcoolice;
• vinuri : Podgoria, Cotnari, Murfatlar,
• zahăr;
• ulei;
• oțet.

*

Sâmbătă. 19 — Duminică, 20-iulie



jbPWBLICITATe
VĂNZARi —
CUMPĂRĂRI

• vând apartament 2 
camere în Simeria. In
formații la tel. 661852.

(6720)
• Vând casă ultracen

tral, două camere, utili' 
tați, 13000 l)M. Telefon 
616001.

(6710)
• Vând apartament 2

camere, etaj 3, lângă gara 
Hunedoara. Informații — 
Deva. tel. 621137, după ora 
19, (6369)

• Vând (eventual schimb 
cu Cluj) apartament 2 
camere, N. Bălcescu, bloc 
3, ap. 6. informații telefon 
620526, vizibil 27—31 iu
lie, Cluj — 051/162312.

(186238)
• Vând porumb floricc" 

le, pungi la kg sau saci 
40—50 kg, 5 000 lei/kg. 
Garantăm calitate deose
bită. Tel. 216780, după 21.

(186237)
• Vând apartament 3 

camere și 2 camere, tele
foane 231910 ■. 211260.

(0186236)
• Vând apartament 2

camere, preț 60 milioane 
— negociabil. Relații tele* 
fon 033/210280. (0186234)

• Vând apartament 2 
camere, zona I.ido, 69 mi
lioane. telefon 220703.

(0186235)
• Vând apartament do

uă camere, Micro 15, bl. 
66, ap. 105, Deva, preț 
negociabil. (8226)

■ Vând convenabil mo
bilă , combinată și două 
sobe teracotă. Tel. 221431.

(6773)
• Vând teren garaje, 

250 mp. Tel. 230954.
(6763)

• land vitrină produ

se alimentare. cofetărie,
patiserie, dulap frigorific, 
congelator tip alimenta
ție publică, mașină înghe
țată nemțească, Dacia 1310. 
informații tel. 621762, 
216963. (6771)

• Vând casă cu gaz me
tan, două camere, baie, 
garaj, grădină cu pomi și 
viță de vie, beci, preț ne
gociabil. Simeria, Șoseaua 
Națională, nr. 23 A, in
formații în curte, sau la 
vecini. (6760)

• Vând 1500 mp intra
vilan, str. Zambilei, toat- 
te utilitățile. 7 DM/inp.
Tel. 226816. (6769)

. • Vând Citroen 1,6,
1989, înmatriculat 1997, 
vama neplăntă, 3000 DM. 
Tel. 227669. (6759)

• Vând tractor U 650,
funcționabil, plug. Iane 
Remus, sat Rovina, Bră- 
nișca. (6758)

• Vând apartament do
uă camere, bl. E 5, sc. 4, 
ap. 79, Gojdu, preț nego
ciabil, informații la do mi,, 
ciliu, între orele 17—21 
sau tel. 218902. (6995)

• Vând autobasculantă,
5 t, motor Saviem, sau 
schimb ARO Diesel. Vând 
(schimb) apartament 2 ca
mere, Micro 15. Informa
ții 617134. (6377)

• Vând cazan fiert țui
că, 70 1, cu acționare la
terală, mașină uscat rufe, 
germană. TeJ. 626442.

(6711)
• Vând casă, Zam ■ nr.

203, sau schimb cu apar
tament, Deva. (6747)

• Vând camionetă Bar- 
kas 1000, cu prelată și 
CI, an fabricație 1987, 
tel. 661930, Simeria. (6716?

• Vând grup motor
generator, nou, 220 V, cu 
rent alternativ, ipe benzi
nă. fabricație româiio*

americană. Tel. 218447.
(6385)

• Vând teren intravi
lan, sat Gothatea, preț ne 
gociabil. Tel. 221871, De
va. (6386)

• Vând imprimantă Ep
son FX 1050, A3, stare 
ireproșabilă. Tel. 224050.

(6387)
• Vând apartament trei 

camere, Al. Saturn, zonă 
liniștită. Tel. 626085.

(6388)
• Vând, sau schimb cu 

casă, apartament 2 came
re. zona pieței. Tel. 231656.

(6389) 
Ford Escort 

an fabricație 
227717. (6390)

convenabil ca-
să, 
teren 
râmh, 166.

• Vând 
aur", 
28.02.

• Vând 
Automatic. 
1980. Tel.

• Vând
6 camere, dependințe,

intravilan. Săcă* 
(6775) 

loz „Vila de 
perioada 22.02 — 

Vând mașină uni
versală tâinpiărie lemn 
Tel. 051/232162, orele 20— 
22. (6980)

• Vând apartament do
uă camere, oraș 
doara. Informații 
215746, 720074.

• Vând Skoda 
stare de funcționare, preț 
negociabil. Tel. 218386.

(6378)
• Vând sintetizator ’ pro

fesional Casio, CT — 360. 
Informații, tel. 213670.

(6385)
• Vând apartament ul

tracentral, trei camere, e- 
taj 1. cărămidă. Deva, 
611757. (6391)

• Vând garsonieră, Mă
răști, sau schimb cu apar
tament două camere, ul
tracentral, parter. Telefon 
211118. (6392)

Vând combină rccol- 
cereale. Geoagiu Sat 
113. Curut Nicolae.

(6999) 
Vând apartament trei 

m Deva, 
bl.

ia

Hune- 
telefon

(6383)
S 100,

tat 
tel.

•
camere, 
Eminescu,
ap. 37, 
68 000 000 lei. 
Relații zilnic.

M. 
C. 
de

str.
A, sc. 

prețul 
negociabil, 

după ora

19, la nr. 624627. (6777)
• Vând apartament trei 

camere. Deva, bl. 1*, sc. 
C, ap .31, lângă Devasat.

(6785)
• Vând, sau schimb cu

garsonieră, apartament do
uă camere, ultracentral și 
dubă frigorifică. Telefon 
224433. (6997)

• Vând mașină de în
ghețată, motor Dacia 1310, 
vibroclier R1, canapea și 
două fotolii, preț nego
ciabil. Tel. 712821. (7127)

• S.C. „Piscicola" S.A. 
Sibiu vinde en-gros pește 
viu și proaspăt, la prețul 
de 7000 lei/kg. Informații 
tel./fax: 069/229297. (OP)

• Vând Dacia 1310, ne
rulată, 45 000 km. Telefon 
712570, după ora 15. (6116)

• Vând casă, anexe baie, 
gaz, 7 000 mp, curte, gră
dină. Pestisu Marc, 285.

(6133)

PIERDERI
• Pierdut carnet dc 

muncă cu seria Bl 0018859, 
pe numele Sînteanu Ma
rius. II declar nul. (61340)

• Pierdut pașaport pe 
numele Dobrică Alexan
dru. îl declar nul.

(186239)
• Pie-dut pașaport pe 

numele Duma Victoria, 
eliberat de IPJ Hunedoara. 
Se declară nul. (6768)

• Pierdut pașaport pe 
numele Mirea Sanda- 
Dia, eliberat de IPJ Hu„ 
nedoara. Se declară nul.

(6767)
• Pierdut pașaport e„

liberat dc IPJ Hunedoara, 
pe numele Chirica Dio„ 
meda-Miruna. Se declară 
nul. (6761)

DIVERSE

• Casa dc Amanet 
„Lakris" Hunedoara, str. 
Dragoș Vodă, nr. 4, tel. 
718641, oferă sume mari 
pe apartamente, magazine, 
case, electronice, și altele. 
Pentru aur, oferim 35 000 
lei/g, fără procent înainte.

(6121)

• Vând două apar,, 
tamente, a două ca„ 
mere fiecare, zonă 
ultracentrală, Deva, 
cu posibilități de cu
plare și multiple fo
losințe (locuință, sediu 
firmă etc.). Tel. 092/ 
258116. (6717)

• Nou!!! Centrale 
termice automatizate, 
HERMANN SICO etc. 
Italia, Germania, orice 
combustibil, capaci,. 
tate. Distribuitor a- 
utorizat — IMPERIAL 
ORASTIE. 051/642580.

(5146)

ÎNCHIRIERI
• Societate comercială

caufa pentru închiriat spa. 
|iu, 100—150 mp, pentru 
depozit en gros. Relații 
ta tel. 092 / 294320, per- 
tnanent, 054/620880, 7—9, 
21—23. (6629)

• Ofer spre închiriere
spațiu pentru en gros, 
ultracentral, 87 mp și piv
niță. Tel. 213572. (6776)

Shell Gas Romania S.A
CAUTĂ

Distribuitor GPL în butelii în județul HUNEDOARA 1
___L—a____________ sa__________________________'

4cesta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
0 Experiența în domeniul transportului sau în activitate de 

distribuție en-gros a produselor de larg consum. Activitatea de 
distribuție pentru o altă societate multinațională constituie un 
avantaj.

0 Garanții financiare solide.
0 Buna integrare în comunitatea de afaceri locală.
0 Interesul de a investi într-Aafacere profitabilă pe termen lung, 
0 Dorința de a dezxolta o activitate nouă într-un sistem occidental.

□

OFERTE 
DE SERVICII

• SC Coralis Prod- 
comex organizează în

cepând cu 20. 07. 1997 
inițiere utilizarea PC, 
secretariat compute,, 
rizat, contabilitate a- 
sistată de calculator, 
cursurile sunt avizate 
de Ministerul învăță,, 
mântului. La absolvire 
so acordă diplomă, re
ducere 30 Ia sută pen„ 
tru elevi și șomeri. 
Informații la tel. 231951, 
625110.' (6731)

»—»

• Ofer servicii de con
tabilitate. Informații tel. 
220898, după ora 16. (6751)

COMEMORĂRI
• S-au scurs șase săp„ 

tămâni de lacrimi, de Ia 
dispariția scumpului nos
tru soț șî tată,

LUCIAN GHEARA 
Parastasul are foc la 
Lăpușnlc Familia. (6770)

• în ziua dc 18 iulie 
ț997 se împlinesc doi ani 
de la trecerea în neființă 
a celui care a fost un 
deosebit soț, tată, socru 
si bunic

IOSIF MAGDA, 
decedat la numai 56 ani. 
Parastasul se oficiază la 
Biserica din Rapolt, du„ 
minică, 20 iulie 1997. So
ția, fiicele, ginerii și ne„ 
poții. (6757J

• Amintim celor 
care l-au cunoscut 
că astăzi se împlinesc 
șase săptămâni dc 
când dragul nostru 

GIIEORGHE 
FARCAȘ, 

la numai 28 de ani, 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna, într-un 
tragic accident dc 
muncă. Te vom plân
ge mereu. Familia.

(6791)

♦ •
{INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI î

HUNEDOARA 1
Organizează concurs pentru ocuparea pos-1

1 tului de INGINER CONSTRUCTOR, în data 1 
1 de 5 august 1997. >

Relații suplimentare Ia sediul Inspectora- !
I tului Școlar din Deva, str. Gh. Baritiu, nr. 2, 1 
Isau la’tel.: 213315. 215755, 217345. ' i

COMAT DEVA S.A.
J Invită acționarii să-și încaseze dividendele
• pentru exercițiul financiar 1996 Ia ca '» 
J sieria societății, conform următorului program
|conceput după inițiala numelui persoanei;^ 

literele Z, V, U, T în 28. 07. 1997; literele S, •.
Ir, O, în 29. 07. 1997; literele P, O, N, în 30. I 
l 07. 1997; literele M, L, R. J, I, în 31. 07. 1997; j 
•literele TI. G, E, F, D, în 1. 08. 1997, litera C. •
• in 4. 08. 1997; literele B, A, în 5. 08. 1997. '

I(--------------------------------------------------------------------*
REGIA AUTONOMĂ DE INTERES LOCAL » 

HUNEDOARA f
ANUNȚĂ• ;

4 Se sistează furnizarea apei potabile reci ; 
I în municipiul Hunedoara, începând cu data dc l 
J 23 iulie 1997, ora 0,00- până în data dc 24 l 
I iulie 1997, ora 6,00. I
1 întreruperea se datorează efectuării unor l 
țluciări de investiții la rezervoarele de 2 x 500 * 
1 mc. 1

I 

aI
I
1 
I
I

I

CURSUL VALUTAR
18 IULIE

• l dolar SUA 7151 Ici
• 1 marcă germană 3989 lei
• 100 yeni japonezi 6186 Ici
■ 1 liră sterlină 11969 Ici
• 1 franc elvețian 4829 lei
• 1 franc francez 1181 lei
• 100 lire italiene 410 Ici

Cursurile Ineluse în această listă au la bază 
cotațil ale societăților bancare autorizate să efea- 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu Implică obligativitatea utilizării cursurilor în I 
tranzacții efective de schimb valutar șl înregistrări ■
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