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ALEGERI -  IUNIE 1996

Mircea Bobora, Doru Gaiţa, Ioan Rus, Horea Ma
rian, Ioan N»cuşor Gheorghioni, Ion Iliescu, din partea 
Partidului Democraţiei Sociale din România;

Ioan Pintea, Constantin Blejan, Dumitru Strinu, 
Dorin Criţăn, Ioan Băda, din partea Convenţiei Demo
cratice din România^;
" Valeriu Butulescu, Gavrilă Bogdan Mihaiu, Gheor- 

ghe Barbu, Mihai Sorin Szilagyi, Pompiliu Budulan,
din partea Uniunii Social-Democrate PD (FSN) — PSDR;

AngM Kădulescu, Emil Marica, Ioan Ktinilă, din 
partea Partidului România Mare; t

Ilie Lavu, Ion Ionescu, Adrian RoVinaru, din partea 
Partidului Socialist al Muncii;
' Mihail 1. Alionescu, Viorel P. Pârău, din partea 

Mişcării Ecologiste din România;
Gheorghe I. Dreghici, Viorel Matei Ccan, din par

tea Partidului Democrat Agrar din România;
' Petru Şteoiea, Avram Dara, din partea Partidului 

Unităţii Naţionale Române; - ; ' : ‘
Eorv Ladislau, Winkler Iuliu, din partea Uniunii 

Democrate Maghiare din România; >
Moînar Simion, din partea Partidului Alianţei Ci - 

vice:
Adrian Daniel Marian, din partea Frontului De

mocrat Român din Timişoara;
Marcel Rad, din partea Partidei Romilor:
Nicolae Aron, din partea Partidului Naţional Ţă

rănesc ; v / / x . ; ;î c
Nicolae Haţegan, din partea Partidului Naţional al 

vutomobiliştilor din România;
Aurel A. Pleşiu, din partea Partidului Umanist din 

România :
Virgil Sicoe, din partea Partidului Socialist-;
Ioan Avram, din partea Partidului Pensionarilor

din România.;
Ştefan Dăscăliţa, din partea Partidului Liberal—1993; 
Duma Sigismund, candidat independent;
Vasiu I. Iostin, candidat independent.

LA SFARSITIM, ACESTEI SAPTAMANI ARE LOC j

FESTIVALUL MUZiCAL-ARTiSTIC j
AH-A j

.sprijinulîn toamna anului tre
cut, când Şcoala Nor
mală „Sabin Drăgoi" din 
•Deva aniversa '125 de 
ani de existenţă, debu» 
ta cu acest prilej festi
valul coral purtând nu-, 
mele apreciattilui com
pozitor şi folclorist ro
mân. care timp de doi 
an i . s »  numărat prin- 
tre cadrele didactice ale 
şcolii dtvene.
: Persistând în dorinţa 
de a contribui la revi-, 
taJ izarea mişcării muzicaj- 
artîstice din liceele cu 

• -profil pedagogic, . după 
cum ne spunea dl Pa- 
vei' Mîrza, directorul 
Şcolii Normale, cea de-a 
tloya ediţie a festivalului 

•va spori în amploare si 
in diversitate. Astfel 
ca. după ce regulamen
tul acestuia a fost re
vizuit şi trimis tuturor 
şcolilor de profil din 
ţară, aproximativ 1300 
de participanţi (elevi şi 
cadre didactice) din 22 
de judeţe se vor .întâl
ni "în zilele de 8 şl 9 
Iunie a.c. în cadrul Fes
tivalului muzical—artis-’ 
tic „Sabin Drăgoi". Or-

■ w w -

gan|zata , cu ij***u± * 
Inspectoratului Şcolar |  
Judeţean . şi al Direcţiei '  
Judeţene pentru Tine- f 
ret şi Sport, manifes- 
tarea va cuprinde, pe I 
lângă evoluţia . nume- * 
roaselor formaţii artis- |  
tice (muzică clasică, in- ; 
struir.entală, muzică u- > 
şoară şi folk, dansatori, I 
solişti ete)' — pe scena j 
Casei de Cultură — şl |  
Un concert de muzică * 
religtoasâ ctţ va avea |  
Ic o sâmbătă (ora l€,30), » 
Ia Gâtediala Ortodoxă I 
St. Nicc iae din Deva. * 

Pentru finalul festiva- |  
lului, Şcoala Normală * 
deveană a pregătit un |  
moment inedit, reprezen- * 
tat de spectacolul ce va J 
fi susţinut^ de ansam- |  
blul „Dor", alcătuit din J 
actuali şi foşti elevi ai |  
şcolii (din ultimii 25 de * 
ani) şi coordonat de I 
profesorul Gheorghe Ber- » 
cea şi de învăţătorul I 
Ionel Goza. J

O amplă manifestare | 
ce merită a fi aşteptată J 
cu interes de • către cei , 
tineri, si nu numai de I 
e i ! (G. B.). j

D l  p m i l  C o n  s t a n t i n e s c u -  

l a
Sâmbătă, 8 iunie a.c. 

dl prof. univ. Emil Gon- 
stantinescu, preşedintele 
Convenţiei Democratice 
din România şi candidat

la preşedinţia ţării,, se va 
afla Iri municipiul Deva. 
Gu acest prilej, ţa Primă
r ia , locală, la ora 14, va 
avea loc o conferinţă de 
presă.

Biroul Electoral Cen
tral a dat publicităţii 
rezultatele parţiale ale 
alegerilor locale din 2 
iunie a.c. Este prematur 
să se tragă concluzii 
finale în privinţa învin
gătorilor. Ceea ce , se 
poate spune cu sigu
ranţă este că participa
rea la vot a fost modestă 
şi că, pe parcursul des
făşurării scrutinului, s-au 
Constatat multe carenţe 
organizatorice, abateri 
de la prevederile Legii 
electorale.

Slaba participare la 
vot a cetăţenilor com
portă două aspecte nega
tive. Primul este că, a- 
colo unde prezenţa la 
urne a fost sub 50 la 
sută din totalul electo
ratului îhscris în liste, 
alegerile se vor repeta,

■ impunând noi şi consi
derabile cheltuieli, pe 
care Ie va suporta tot 
contribuabilul. Cel de nl 
doilea aspect vorbeşte de

impune) — vor apărea 
reclamaţii, , contestaţii, 
nemulţumiri. Sunt de 
înţeles şi trebuie anali
zate cu- atenţie şi dis
cernământ. Ceea ce sur
pi înde şi îngrijorează este 
starea de automulţu- 
mire şi de păsare a 
Răspunderilor, manifesta
tă şi afişată,’ a unor po
liticieni şi guvernanţi. 
Intr-o emisiune televiza
tă rtî Adrian Nâstase, 
preşedintele executiv al 
PDSR şi al Camerei -De
putaţilor, afirma, în spi
ritul unor idei moştenite, 
cu ou-i .prea grav că 
populaţia, s-a prezentat 
în număr atât de mic la 
alegeri şi că deficienţe
le constatate nu au in
fluenţat rezultatele fi
nale. Tn fond. spunea 
domnia sa, aşa s-a în
tâmplat şi în tarile ve
cine României si in al
ţi ie — ..europene". Tdeea, 
păguboasă în sine -  de

i

VIZOR
-  i

Prefectul de Hunedoara

Potrivit informaţiilor pe 
care le avem din cadrul 
Delegaţiei permanente a 
Organizaţiei judeţene a 
PDSR» miercuri^ 5 iunie, 
către orele .serii, delega
ţiei i-a fost înaintată 

Adeziunea dini mg. 
Coştel Alic, prefectul ju
deţului Hunedoara, la 
Partidul Democraţiei So
ciale din România.

Adeziunea are accep
tul Organizaţiei’ Munici
pale Deva a PDSR, dele
gaţia permanentă a Or

ganizaţiei judeţene ur
mând să se pronunţe îh 
privinţa acceptării.'
' Nu comentăm în nici 

un fel această schimbare 
de opţiune de la RSM 
către PDSR. Ne- expri
măm doar speranţa că, 
în condiţiile eând partida 
de la Prefectură va fi re-., 
prezentanta în tandem a 
PDSR. continuarea alege
rilor locale şi alegerile, 
generale se vor bucura de 
6 mai Mină organizare.

ION CIOCLEI

PRECIZARE
In ediţia de miercuri a ' 

ziarului nostru a apărut 
informaţia că in circum
scripţia electorală comunală 
Bunila se va organiza cel 
de al doilea tur de scru
tin pentru alegerea prima, 
mlui. Este o eroare pentru 
.pare ne cerâm scuze. , c

. La Bunila primarul a 
fost ales din primul tur 
de scrutin, în persoana dom
nului Petre Piţian. Turul 
al II-leâ. pentru alegerea 
de primar se va organiza 
în circumscripţia electorala 
Lelese.

pasivitatea şi deruta u- 
nbr ’ cetăţeni, a căror lip-- 
£ă .de ia urne a putut 
favoriza alegerea % unor 
persoane pe care nu le-au 
dorit şl, deci, care nu 
se vor bucura de spri
jinul lor. .

în  privinţa nereguli
lor în organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor — 
greşeli la întocmirea lis
telor şi a buletinelor de 
vot pmiriuni în dirija
rea cetăţenilor spre sec
ţii js de votare, tendinţe 
ale unor membri ai 
cenuşiilor electorale de 
orientare a anumitor ce
tăţeni unde să • aplice 
ştampila „Votat" —, a- 
cestea ţin de pregătirea, 
seriozitatea, onestitatea 
celor care aveau atribu
ţii pentru asigurarea o- 
perativităţii şi corectitu
dinii alegerilor, indife
rent ce culoare politică 
aveau.

în legătură cu rezul
te iele iri alegeri, — par
ţiale sau finale. acum 
ori după repetarea lor şi 
organizarea turului al 
TT-lea (acolo unde se

a ne comoara întot
deauna cu alţii, ' mai 
ales în ceea ce au rău 
— a fost reluată in
tr-un comunicat al gu
vernului, rostit cu opin
teli, pe TVR 1 (pe alt 
post de televiziune nu 
încăpea!) de însuşi pre
şedintele Comisiei Teh
nice Centrale. Octav 
Cosraâncă. „cadrisi" eu 
experienţă, care a recu
noscut cu jumătate «le 
gură unele iregularităţi 
în organizarea alegeri
lor de la 2 iunie, dar care 
se datorează primarilor 
de  până acum, care aş
teptau evenimentele cu 
bagajele la uşă.

Deci, s-au găsit scuze
le. Dar' cine le mai 
crede,? Dacă tot aşa 
va organiza şi turul al 
II» Iţa al alegerilor, ca 
şi alte activităţi cu în
râurire determinantă, a- 
supea dezvoltării ţării, 
urii dintre reprezentan
ţii guvernului şi susţi
nătorii lor îşi pot face 
dej i bagajele.

D( MJTRC GHEONEt

Excursie documentară in Italia
Despre Palatul Copiilor 

Deva In acest an s-a 
vorbit elogios şi se va 
mai vorbi, sperăm la 
fel de frumos, pe alte 
meridiane. După întoar
cerea ansamblului folclo
ric „Pădureanca" dă la. 
Festivalul ^Tineretul Eu- 
topei. în concert", desfă
şurat în comitatul Ham- 
psiure (Anglia), a urmat 
o altă ieşire peste graniţă 
a celor Care activează în 
cadrul palatului. Şi nu 
este ultima în această 
vară, căci „Pădureanca" 
va face un turneu mai 
lung, atât ca desfăşurare 
geografică (prin ' ma i  
multe ţări europene), cât 
şî ca perioadă de timp.

Jdeea organizării unei 
acţiuni documentare, care 
a avut girul .Ministerului 
Învăţământului (câre a 
suportat costul transpor
tului) şi sprijinul Admi
nistraţiei Taberelor Şcola

re Deva (lp-a pus la dis
poziţie autocarul) i-a ve
nit dlul Viorel Manoleseu, 
directorul. Palatului Go- 
pitlor Deva, la sfârşitul 
anului trecut. Indignat 
de Imaginea deformată 
pe care' străinii o au 
despre noi — şi asta da
torită unor români sau 
instituţii care fac deser
virii ţării — dl Mano- 
lescu a vrut sâ facă pro
pagandă românilor ade
văraţi, ca sâ nu se mai, 
creadă că suntem o naţie 
de ; adunături. „Am vrut 
să • arătăm că ştim să 
cinism frumos, nu doar 
folclor', prin care fran
cezii sau englezii ne cata
loghează drept un „popor 

■ exotic* *
Anul acesta, cercul, de 

arheologie, condus de dl 
Manciescu, împlineşte 30 
de ani, timpi în care a 
paitlcipat la 21 de expedi
ţii , Cutezătorii", â obţi

nut 16 trofee şi a reali
zat nenumărate săpături 
arheologice. O altă mo
tivaţie a realizării excur
siei a constituit-o împli
nirea în aprilie a 100 de 
ani de la drumul Iui 
Badea' Cîrţan la Roma. 
Acţiunea aniversară nu 
s-a dorit o expediţie ex
ternă, ei o excursie do
cumentară în care co
piii să poată vedea Italia, 
ţară cu o economie dez
voltată dar şi • depozitara 
â 51 la 'sută din monu
mentele istorice ale lu
mii. Anterior excursiei 

, s-a organizat sesiunea de 
comunicări „Cultura . şi 
civilizaţia romană in 
Provincia Dacia", la care 
au participat' foşti şj ac
tuali membri ai cercului.

Au participat la excur
sie alături de membrii 
cercului şi invitaţi. Ei au 
fost 19 elevi ai liceului

de Artă Deva, care au 
prezentat în Italia un re
pertoriu format din mu
zică preclasică, religi
oasă, prelucrări corale 
(creaţii muzicale româneşti 
sau universale). Au mai 
fost invitate şi 4 perechi 
din ansamblul „Pădurean
ca", /fiecare din cei li 
dansatori purtând alt 
costum, pentru ' â repre
zenta cât mai multe zone 
folclorice. ** ~

Obiectivele excursiei ; 
un popas în preajma Co
lumnei, ’ „un film în pia
tră hl genezei noastre": 
vizitarea Romei cu monu
mentele sale (Forumul, 
Mausoleul; Muzeul Vatica
nului cu Capela Sixtină. 
fântâni e şa.m.d.). Jn Ca- 

■ t e d r a S f .  Petru, • oc.ru 1 
de cameră a susţinut un 
recita! io rirrba . italiană, 
spre încânte rea şi uimirea 
auditoriului, când i s-a

VIORICA ROMAN 

(Continuare în pag a 2-a)



Excursie documentară în Italia
(Urmare din O

Miercuri, 5 mai a.c., 
.Ia Deva s-a desfăşurat 
faza judeţeană a concur
sului şcolar „Cea mal 
bună patrulă şcolară de 
circulaţie", concurs or
ganizat de către Palatul 
Copiilor Deva. în colabo
rare cu Serviciul Poliţiei 
Rutiere al judeţului Hu
nedoara.
. Actuala ediţie a reunit 

tre i. echipaje — câştigă
toare ale etapelor locale 
— de la Şcoala generală 
nr. 3 Deva, profesor in
structor Adrian Samson, 
Şcoala generală nr. 4 Hu
nedoara, prof. Instructor 
Viorel Herban, şi de la 
Şcoala generală Crişcior, 
echipaj condus de către 
prof. Constantin Tuhuţ.

Scopul concursului „Cea 
mai bună patrulă şco
lară de circulaţie" vi
sează prevenirea acci
dentelor de circulaţie în 
rândul copiilor, prin ur
mărirea corectă a regu
lilor de circulaţie, veri
ficarea .gradului, de pre
gătire a elevilor în do
meniul cunoaşterii şi res
pectării normelor rutie
re, antrenarea .unui nu
măr mare de elevi în ac
tivitatea patrulelor şco
lare, prerâfn şi genera
lizarea experienţei po

zitive în domeniul acti
vităţii desfăşurate de pa
trulele şcolare de circu
laţie.

După finalizarea probei 
teoretice a concursului, 
care a  cuprins 10 între
bări, cele mai bune re
zultată le-a obţinut Şcoa
la Generală Nr. 3 De- 
«a. cu 73 de puncte, ur
mată de Şcoala Generală 
Nr. 4 Hunedoara, cu 48 
de puncte, iar pe locul 
■xei s a situat echipajul 
Scolii Generale din Criş
cior, eu 22 de puncte.

La proba practică s-au 
Impus, in ordinea punc
telor,,. echipajele de Ia 
Şcoala Generală Nr. 3 
Deva, Şcoala Generală 
Nr. 4 Hunedoara, res
pectiv echipajul de 
la Şcoala Generală Criş
cior

I e ansamblul concur
sului .după finalizarea 
integrală a 
tigâlor al actualei 
judeţene .a concursului 
„Cea mai bună patrulă 
şcolară de circulaţie” a 
fost echipajul Şcolii Ge
nerale Nr. 3 Deva, urmat 
de cel al Şcolii Generale 
Nr. 4 Hunedoara şl pe 
locul trei patrula Şcolii 
Generale de îa Crişcior,

Echipajul câştigător al

Şcolii Generale Nr. 3 ] 
Deva va Wjmezeiita ju -j 
deţul Hunedoara la faza 
naţională, care se va t  
desfăşura în luna iulie, J, 
în judeţul Dâmboviţa. I 

Graţie sponsorilor S.G. f 
Universal Electron SRL, f 
S.C. Eurox Import — * 
Export SRL, S.G. F&P l
Trans SRL, S.C. Aissa L î1 
Exicom SRL, S.C. Elba F 
Corn SRL, a Serviciului? 
Poliţie R»P: ere a .jude- ţ  
ţulai Hunedoara .şi In- * 
spectoratuiui Judeţean l  
şcolar, câştigătorilor li { 
«•au oferii premii In L-« 
bani diplome şl dul-1 *

. ciu il . . . . . . . .  *
Organizatorii âu mai * 

oferit, de asemenea, un | 
premiu special pentru cel f 
mai bun participant la*  
actuala ediţie a  con- *
cursului judeţean ele- i
vulul Cristian Şoimuş de ^
Ia Şcoala Generală Nr. i 
4 din Hunedoara.

Deşi acţiunea a fost î 
o reuşită prin rezultate * 
şi organizare, rămâne i 
trist faptul că actuala * 
etapă judeţeană a con-*
cursului „Cea mai bună 4 
patrulă şcolară de cireu-J 
laţie” a reunit doar trei I 
echipaje din teritoriu t ţ

!.:* •

CORNEL POENAR *

spus că interpreţii *unt 
români. Un 1 alt obiectiv 
foarte important a fost vi
zita la A car etnia Româ
nă din Roma, unde au 
fast întâmpinaţi de 'viei: 
60 de ren.ânl şi ziarişti. 
Dna 21 oe Dumitrescu Bu- 
şulenga a fost de-a- drep
tăţii entuziasmată de fap
tul că grupul deveari mi 
numai că nu a cerut ni
mic dar a şi dăruit a-' 
cademiei 100 de cărţi va
loroase, 48 de imagini co
lor (format marc) ale 
Ulpiei Traiana Sarmizege- 
tusa şi 40 - de opaiţe ro
mane,. copii fidelp ilypă 
cele ,mal reuşite exponate 
di» Muzeul Civilizaţiei Da
cice- Şt Romane dm Deva 
(realizate de cercul de 
ceramică, îndrumat de 
ortistijj plastic Joan Şeu). 
Spectacolul oferit* a cu
prins atât muzică cultă 
cât Şi folclor. A urmat 
o seară românească, cu 
«devărat ca la mama a- 
casă. căci oaspeţii au dus 
cu el din ţară sarmale, 
virsli, ţuică şi slănină.

ffsmp de 5 zile cât au^ 
Stat efectiv în Italia a-, 
perii deveni au văzut un 
număr impresionant de 
muzee, galerii de artă şi 
monumente istorice. între

w w w â w w w / y w t f w

oraşele 5î locurile văzute 
se numără Veneţia, cu 
canalele şi Piaţa San 
Marco, Pompei (care ara
tă aşa cum a fost scos 
la lumină din cenuşa ce-1 
acoperea), fumegândul vul
can Vezuviu, golful şl 
oraşul NapoB, insula

Capri, Florenţa, ea Imen
sa sa zestre culturală.- 
Ă fost o excursie p§ 
căre beneficiarii săi n-0 
vor uita, o lecţie de Is
torie, de cultură şl de 
viaţă, din care se învaţă 
multe . şi pentru toi* 
deauna.

DIRECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
O.F.M.S. HUNEDOARA—DEVA

SITUAŢIA LOCURILOR UE MUNCA 
VACANTE LA DATA DE 4, VI. 1996 .

Meserie Nr. locuri Contabil

Centrul ea oglinda. Dar marginile
Ne-am început raidul 

nostru pe străzile mărgi
naşe Care duc în o- 
raş dinspre Hunedoara, 
Petroşani, Deva.. Cum 
ploua torenţial, în repri
ze, am putut „constata” 
toate gropile de pe străzi.

începusem cu strada 
Hunedoarei. Pe o aseme- 

, nea vreme, trebuie să fii 
şofer de furmula unu, ca 
să faci faţă printre gropi
le cu apă. Ca să nu stro
peşti pe careva dintre 
pietonii cu umbrele. Con
tinuăm pe strada Cîprian 
Porumbescu. Asemenea. 
Totuşi, gropile pline ochi 
cu apă de ploaie parcă 
sunt mai rare.

La intrarea dinspre 
Valea Jiului s-au făcut 
multe lucruri bune7 Dar 
se mai cer puse multe... 
plombe.

Ne ducem spre gară. 
Noroc că ne bizuim bine 
pe volan şi facem slalom 
printre gropi. şi deniye - 
ţări. Pe străzile I. L. Ca- 
ragiale, Victor Babeş şi 
altele.

,povestea” cu realita
tea străzilor ar putea con
tinua. Dar ne-am conti
nuat raidul în autogarâ, 
in piaţă. Simţul de bună 
gospodărire este o vorbă 
goafă. Ne-am z is : oare 
numai din cauza ploii 7 
Sincer şi fără exagerare 
vă spunem că ne-am stre

curat anevoie printre băl
toace, doar la capătul (să 
hu-i zicem fundul pieţei) 
un WC ca uşile lipsă, pri
meşte la nevoie ...

La piaţă nu am avut 
cu cine sta de vorbă. La 
autogară, dl Gheerghe Ian- 
cu, şeful unităţii, preciza:

timp. Dar îh subsolul blo
cului nu s-a mal făcut o 
curăţenie de ard şl ani 
de zile „

Loca Popa i Toţi loca
torii de pe «cară, din bloc, 
din blocurile - învecinate, 
ş*im camen! harnici, mulţi 
sunt pens'enari. Ie» la

GOSPODĂRIREA,
ÎNFRUMUSEŢAREA LOCALITĂŢILOR

— Locul de parcare, de 
sosire şi plecare a auto
buzelor ar trebui să arate 
ca-n palmă. Nu cu gropi 
şi denivelări. Ara spus. 
treaba aceasta peste toi. 
în  zadar. Nu interesează 
pe nimeni Călătorii cred 
că eu nu vreau să fac. 
Cu ce 7 Cum 7 ; ,

Ne-am mutat In zona 
blocurilor, trecând şl ad
m irând' părculeţul din 
ccmrul oraşului. Chiar sap 
mai cvi seamă după ploaie 
este o privelişte cară 
place mult ochilor.

Am ajuns îrt fa ţa ; blo
cului P-31, strada înde-

5^ * 8 ^  î £
verzi, flori, liliac (care 
a cam trecut), curăţenie. 
Nu l-am găsit pe pre
şedintele asociaţie! de lo
catare Am stat de vorbă 
cn locatari

Marla lancu : Noi plă
tim toate Cheltuielile la

lucru in fata blocului Ve
deţi ce frumos arată ?

Elena Vâslit i Sunt lo
catară la blocul acesta 
do la darea în folosinţă. 
Cei mal mulţi locatari din

asociaţia noastră sunt co
recţi buni platnici, dar să 
vedeţi dumneavoastră ce-i 
la subsolul blocului ...

-  Eu şieau sâm ai spun 
ceva — intervine dna 
Maria lancu. Când s-a 
făcut o anumită asfaltare 
pe străzi au fost înfun
date şi gurile de la cana
lele de scurgere. Vedeţi, 
astăzi când .plouă, apa 
bălteşte,

„.Ploaia s-a mai po
tolit, Noi avem convin
gerea că cei care au In 
răspundere mal buna gos
podărire a... frumosului 
Haţeg vor fi mai pe fază !

GH. I . NEGREA

Agent comercial 1
Agent pază şi ordine 3 l

Comisioner 30
Croitor 107
Distribuitor 1
Economist în industrie 2 
Electromecanic auto 1
Electronist I
Farmacist 2
Frezor universal 2
Gestionar depozit I
log. construcţii civile, 

industriale şi agricole 4 
Ing. electronist, trans- 

porturi, telecom. 5
Ir®, mecanic 2
Ing. minier 4
îngrijitor animale t
Instalator apă, canal 2
Lăcătuş c-ţii metalice 5 
Macaragiu f
Maistru în industria 

lemnului , I
Maistru lăcătuş meci I
Mecanic auto 10
Medic stomatolog I
Muncitor necaliîicat 43
Ospătar (chelner) 24
Programator I
Revizor contabil 1
Strungar la maşini

orizontale 1
Strungar universal 41
Sudor electric 3
Tâmplar manual

ajustor montator 9
Tâmplar universal 16
Topograf 7
Turnător formator t
Vânzător ambulant de 

produse alim. I
Vulcanizator de prod.

ind. din cauciuo 2
Zugrav, vopsitor 5
Agent de asigurare 123
Barman 13
Sioplitor în  piatră şl 

marmură 2

S
Director vânzări i
Dulgher pt. construcţii 13 
Electrician f
Electromecanic v / . - 1»*- 

electroalimentare t  
Faianţar 9.
Fierar betonist 1
Gardian public 20
Ing, căi ferate, drumuri 

şi poduri *
Ing. construcţii [

hidrotehnice 3
Ing. !n industria alim, (  
Ing, mecanic utila# d

tehnologic pentru 1 1 
constuict*. S i

Ing. tooogjral . 8 1
îngriji: m eiadiri -  I' 
Juri? consult f i
Lăcătuş mecanic 18 i
Maistru construcţii civile 

ind. şi agricole V
Maistru instalator ia  

construcţii f
Maşinist la maşini pentru !

terasamente (ifronist) 2 
Mecanic-Staţie 

concasoare 9 i
Miner la suprafaţă f  f 
Operator calculator ;

electronic şi reţele l  i 
Paznic' 8. {
Rectificator universal 8  j 
Şofer de autoturisme j 

şicam ionete 8 j
Strungar la strung ; j 

Carusel V j
Sudor autogen 10 I
Tâmplar manual 12 i 
Tâmplar manual la j

îmbinarea furnirelor j 
estetice 8 ,

Tinichigiu carosier K j 
Tractorist 8
Vânzător
Vopsitor industrial 8 ! 
Zidar rosar-tencuitor 26 ! 
Zugrav, vopsitor 6 |

TOTAL 722

SERBĂRILE COMEMORATIVE 
ION BUDAI DELBANU

Azi, la Orăştie — sala 
„Astra”, debutează „Ser
bările comemorative Ion 
Budai Deleanu”, orga- 

. nizate de Inspectoratul 
! Judeţean pentru Cultu
ră, Centrul Judeţean al 
Creaţiei Populare, In co
laborare cu alţi factori 
locali şi Judeţeni. €u  a- 
cest prilej, va avea loc 
un simpozion pe tema

„Dimensiunile ştiinţifice, 
estetice şi etice ale ope
rei lui Ton Budai De- 
leanu“, urmat de spec
tacole de teatru pentru 
copii şi maturi. Sâmbă
tă, la Geoagiu, se vor 
decerna premiile con
cursului de creaţie lite
rară — poezie şl proză 
scurtă — Ion Budai 
Deleanu. (M. B.).

BUCUREŞTI, SECTOR t
B-DUL MĂ6H$Rti NR. 1-3, ETAJ 3 
T8U0V615 66 27FAX . 0V615.6â 2t

BIHC DISTRIBUITOR IN  R O N M IIIâ A l 

FIRMELOR PRODUCĂTOARE ITALIENE: 

n u n  m i t .  t o t  r a m .  m m x  . M t m n . p m  

IM  OfERA DIN STOC S IL A  COMANDA:

Linii de patiserie ss panificaţie de orice 
caoaciUta PiETRC BERTO si AGIV FORNI

Siiozcri pentru faina si pentru lichide-AGRIFLEX

Mori orizontale 300 - '200 Kg / ora AGREX

Masmi de imbalat PFM

tSe asigura rnonfafuî, proba ST asistenta 
tehnica pe perioada de garanţie de12 luni 
-Se oferă piese de schimb si asistenta 
tehnica pentru perioada de postgarantîe

filiala TRANSILVANIA Teb.064/15.66.82 
Teb 036/46.99*12Filiala MOLDOVA 

Filiala DOBROGEA TeL04.b6l.2046' 
69128.0?
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Primul dintru cei 66 de condamnaţi
intr-un recent articol din 

alarul nostru menţionam 
că Judecătoria Hunedoa
ra  a condamnat 66 de 
infractori care au acţionat 
l i  ŞLC. „Siderurgica" SA. 
Bintre aceştia, cea mai 
Mare . condamnare a pri- 
Utiţ-o Alexandru Tîrnovan, 
«•ei ani ţi fumata te închi
soare. '

Alături de alţii, acest 
..tartor" al infractorilor 
.de la Hunedoara a fost 
părtaş la săvârşirea a 16 
infracţiuni, eu an preju
diciu de 20000000 de lei. 
a  a re'33 de ani, şase cla
se şi Încă o condamnară 
Mici o ocupaţie stabilă, iar 
domiciliu! prin Judeţul 
Bistrita-Năsâud.

Afacerile lui eu „Side
rurgica* au început prin 
primăvara lui 1995. La în
cep*# au fost la scări mai 
mică, apoi, tot mai de am
ploare. Desigur, nu ne vom 
referi la toate cele făcute 
de el. La o parte, mai sem
nificative. Trebuie să spu
nem însă că, acestea în 
general, au avut la bază 
tot felul de înţelegeri şi 
aranjamente cu alţi şi alţi 
infractori.

Printre primele, Tîrno- 
jgan ie-a avut cu Nicolae

ftoi, salariat la Gfupul 
laminoare şi fiul acestu
ia Totoi Nicolae jr. Se M- 

ţpleg cu Tîmovan să fure 
ferontangan, pe care cei 
doi ti vor cumpăra. Aşa 
se tace Că dintr-un vagon 
aflat ţie linia uzinală, la 
locuinţa Iul Totoi ajung 
850 kg asemenea materie. 
6e încasează 100 000. de lei 
pe care Tîmovan îi împar
te cu  Sorin Diaconu, aju
torul său. Cum cumpără
torii nu l-au putut 'valori
fica, feromanganul . va fi

rul furt va fi de 356 kg 
feromangan. Cu ajutorul 
lui Ghiţă Basambâ fi vor 
transporta la Livezerd. De 
la nişte ţigani de aici pri
mesc 600 000 de lei, din 
care 200 000 dau şoferului 
Urmează alte furturi, de 
data aceasta de ferotitan, 
care^ajtaige^ tot la  ţîganii

Se vede treaba că „afa
cerile" iau mers tot mai 
bine, mal ales după ce Tîr-

gâsesc. Biriţă Rădulescu
este unul dintre e l  Banii 
— 2145 800 de lei simt îm
părţiţi. Prejudiciul cauzat 
a  fost de 0245965 de le i i

Relaţiile lui Tîrnovan 
sunt din zi în sâ Ml mal 
diverse şi acoperă mări 
zone geografice: de Ia IA- 
« i  la Strehaia, de la  
Sebeş, la Tlrgu Jiu, Cie- 
peia.„ Aşa «A lanţul in
fracţional se amptificâ.

In  „afaceri" intră şi Mu-

faceri
Recidivistul cu şase clase este pus pe a-

•  La adăpostul întunericului, reţele > de in
fractori cutreieră „Siderurgica"

•  Feromangan, ferotitan, plăci de nichel, 
'funie de azbest, pânze rectilinii, cămăşi, salopete,
lacăte, telefoane’ cad în mâna afaceriştilor veroşi

•  Alexandru Tîrnovan: 16 infracţiuni, un 
prejudiciu de 20 000 000 lei.

Ha 'arene m ultă: vreme ş i . 
J oel. doi află că bunurile 
! furate se vând la preţuri 

mari. Aşa câ următo-

novan şi Diacpnu 1-au cu
noscut pe Marin Mihai, din 
Sebeş. Acesta le spune ce 
să fu re : nichel ş| feroali
aje, apoi să fie anunţat te
lefonic la domiciliu.

Urmează o altă înţele
gere â celor doi, cu încă 
patru „afacerişti. I-am 
numit aici pe Marin Be- 
ghe^n, Dan Enache, Ieru
salim Stanciu şi Nicolae 
Vesel Afaceriştii erau hoţi, 
desigur, dintre care Be- 
ghean a mal fost condam
nat la şapte mii puşcărie 
pentru tâlhărie. Apoi...

Intr-o noapte, toţi „vi
zitează* depozitul de fero
aliaje de la „Siderurgica". 
Pleacă cu aproape 500 kg 
de plăci de nichel care iau 
drumul Sebeşului Nu-i 
mare necaz că Mihai nu 
este «casă. Cumpărători se

zfeu Munteanu şl Constan
tin Munteanu, din Ciopeia. 
Şi dacă ei au nevoie de 
funie de azbest, asta vor 
prim i Prima dată 200 de 
kg, furate de A. Tîmovan, 
I. Stanciu şi I. Talpa» de 
la Secţia Reparaţii Side
rurgice.Iar, ca să ne dumi
rim cât de cât despre fe
lul in care au decurs tre
burile, o să mergem în con
tinuare, deşi prejudiciul de 
această dată este doar de... 
1223 160 de te l 

Anunţaţi, cel doi Mun
teanu vin la Hunedoara 
să-şl ridice marfa, intre ei 
şi gaşca iul Tîmovan, le
gătura o făcea Romeo Bă
tăi an. întrucât cumpărăto
rii nu  sosesc la era stabi
lită, hoţii vând marfa im 
Nicolae Totoi şi Daniel 
Buga. După câteva ore,

Muntenii cum pără, aceeaşi 
funie-de azbest de la Totoi, 
care câştigă 60000 de lei 
la afacere.

Toate cele relatate s-an 
petrecut în două-trei luni 
şi sunt doar o parte din 
Isprăvile lui Tîrnovan.

La un moment dat, pia
ţa  (neagră şl la propriu şl 
lâ figurat) oore pânze rec
tilinii mecanice. Găsim şl 
din acestea îşi spune Tîr
novan. Este mai greu, 
dar nu-i o problemă. Ca 
Angela Mariana Totoi sa
lariată la „Siderurgica*, 
face o înţelegere: „Tu te 
interesezi dacă există aşa 
ceva, iar dacă da, cum se 
pătrunde în magazie. Con
tra plată, desigur*.

Cele ce Ie vom spune 
în continuare au semnifi
caţii In ceea ce s-a petre
cut la „Siderurgica". Aşa
dar™' ■

Nu după multă vreme, 
Angela Totoi îi spune lui 
Tîrnovan că produsele e- 
xistă, dar uşile magaziei 
au sisteme de alarmă. Nu-i 
mare lucru. Cei. doi merg 
la magazia cu dichis şi 
Angela le arată cum se 
intră.

Noaptea, ~ din magazie 
vor dispărea 15 pânze rec
tilinii şl alte bunuri. Pe 
ele se in casează 75 000 de 
lei, iâ r prejudiciul este de 
mal bine de o jumătate 
de milion de te l

Nu putem - încheia aceste 
rânduri fără a mai spune 
că, in aceeaşi noapte. T ir - ' 
novau şi Begheanu, după 
ce vând pânzele, «e întorc 
la  magazie. Fur* cămăşi, 
echipament de protecţie şi 
scule, fr» valoare de 
824 457 le i Acestea vor fi 

fit Pîaţa „Dună- 
........... Mfc Şi te -

« Juriftie „Căpruţa*

Despre Isprăyl şi năz
bâtii asemănătoare vom 
maiftisetua.

VALENTIN NEAGU

Gong pe marea scenă a 
fotbalului Euro ’96

■

Momentul aşteptat cu 
un mare interes de sute 
de milioane de pătimaşi 
ai fotbalului a sosit. Sâm
bătă, de la ora 17, se dă 
lovitura de începere a 
primului act din marea 
întrecere a Campionatu
lui European de fotbal, 
ce se desfăşoară în An
glia, adică meciul inau
gural dintre echipa gaz
dă Anglia şi Elveţia. Ur
mează ca duminică 6ă 
rnai vizionăm trei' parti
de: Spania — Bulgaria 
(ora 16,30) şi Germania 
-— Cehia (19,00), iar de 
la ora 21,30, Danemarca 
— Portugalia.

pentru, noi românii, în- 
să, . cu adevărat, marile 
emoţii încep luni. După 
ce ne facem „încălzirea" 
cu întâlnirea Olandă — 
Scoţia (ora 16.30 pe mi
cul ecran), la oră 21,30 
vom urmări cu sufletul 
îă  gură prima partidă a 
tricolorilor din grupa B, 
6 adevărată „grupă de 
fac* — ROMÂNIA — 
ERANŢA. Jucătorii noş- 

H  suporterii din ţară 
aşteaptă cu un interes 
enorm deznodământul a- 
eestei întâlniri, francezii 
săltând mult, atât - cam

pionatul intern — hi e- 
chipele de club, şi fn cu
pele europene — cât şi 
la naţională, care este 
neînvinsă de mai mult 
timp; Franţa e conside
rată ca Una dintre for
maţiile bine cotate şi Ia 
europene, mulţi prevă- 
zându-i Urcarea până în 
finală. Or reuşi ai noş
tri să facă o figură fru
moasă, sâ nu piardă a- 
cest meci? Ca să nu mai 
vorbim ce revanşă ne-am 
lUa — după înfrângerea 
de la Bucureşti — dacă 
am obţine victorial Ar 
fi un pas mare in cali
ficarea în sferturil 

Tricolorii, antrenorul 
Anghel Iordănescu sunt 
optimişti, încrezători. E 
bine aşa. Tăria, forţa na
ţionalei noastre stau în 
omogenitatea echipei. în 
unitatea sa sufletească, 
în tactica de joc preco
nizată şi bine cunoscu
tă de tricolori. Le lipseş
te, aşa cum bine obser
va Glenn Hoddle, viito- i  
rul antrenor al Angliei, 1 
„o viteză în plus*. Cum 
vor. suplini românii a- 
ceastâ lipsă? Printr-o 
gândire tactică superioa
ră şi o dăruire exempla
ră a tricolorilorl „Jocul 
cu Franţa e decisiv, spu
nea Puiu Iordănescu. Un 
rezultat favorabil în me
ciul cu Franţa ne-ar o- 
feri o mare şansa!*

Să ţinem pumnii strânşi, 
să avem încredere In 
tricolori in inspiraţia lui 
Iordănescu de a  trimite 
pe cei mai buni „II* pe 
gazon şi, au în ultimul ‘ 
rând, mult noroc, că « 
mare nevoie! -

SABIN CERBU

--r»

► „Codru-i frate cu ro- 
-  mâmrt*. ştiam şi mai ştim  

doar cei ce, eventual, 
trăim „sus-sus, la munte, 
sus*... Numai eâ, deşi 
prin codru. neamtd nostru 
înţelegea Întreaga natu
ră a spaţiului românesc, 
mutaţiile provocate d e  In
dustrializarea epocii tre 
cute *i a celei prezente 
s - i t  lăţit t ţ  h» fiinţa  
n«f**trâ. Suntem viciaţi de 
indiferenţă faţă ide ma
trice» genezlcă, Natura.

Hon văzut, recent, o 
lungă porţiune a pârâU- 
liiî #etae, cel care devi
ne, în âmonte, spre Va
le »  ţfandruîui ş i Mân
drit „Viftea"™ Intre Peş* 
tiştă Mic si Cerha (de
venit CANAL descoperit, 
chiar dacă nu  a fost re- 
botezat oficial) — dezas
trul ecologic a l «ceştul 
cândva m ie afluent lim 
pede, plin de peşti ş l  îm
podobii e u  floră «peeift-

ţegana™ Doar am copi
lărit. bună parte, pe »1-
Ma Iul... Bî bine, tot ceea

ce face
ţulul pentrU Ftlătttril VI 
fost a r  uncat de., sătenii 
Nandnfiuk Văii .Naodjjt»- 
Iul, Josjwrilor, Tă k i  
liuculul şi Costişului Ma
re şi Mic, pe matca bie
tului pârâul Nu speraţi, 
nici orăşenii, „turişti" 
weekend-uri. nu  s-au lă
sat mal™ presus? „Reîle- 
veie* s f  numesc: enorm 
de mţfite pungi de plasfio 
(practio indestructibil*, 

doto prinfoe, dar cine?), 
cauciucuri, bidoane, cu
tii de conserve, o amplă 
gautft a comerţului de 

,tranziţie*, oale şi bidoane, 
cabluri şţ plăci de azbest, 
întregesc deplorabil b -  
ventaruî întregii secven- 
fe. de la munt* Ia Orâş^

O wsvară in plus penfru 
Mtfrri? ş.a.m.d.. Otrăvite, 
apele infectate se târăsc

caţiile sale M m  lirice, 
spre 4« idA i asMttl 4e* 
pădare de tot: de iubire 
faţă da vatră (prin fapte, 
nu vorbei), de sălbăticire 
paradoxală, In civilizaţie, 
de vandalism (incon
ştient), condamnabil.

fif-am văzut In niscai
va program electoral al 
vreunul singur primar din. 
medial «ural sari da re
sort. •  •SotiE; . evea* 
tual» Intenţie de draga
re, sau măcar acţiune oe- 

peutru Insă

maladii provocate de 
„OM“. Şi nlel nu. am spe
ranţă să o văd, -oricât aş 
fi de revoltat de o evi
denţă strigătoare lâ cer. 
Majoritatea celor ce se 
înghesuie să-şi „asume" 
poterile. se opintesc în
spre OI totul alţe „dezi- 
derate*.., EgNăed de na- 

ţtd tff  piuite' fi âmânată! 
'Pamfâstul este incomod,

S "barbafosttlfta t^ 1̂ ^ ^
-  « d  «e ba chiar

persiflarea: noi suntem 
cei eu „nedu-n papură”, 
visăm, nu vedem color.- 

rc& dumnealor... , "
AJdWto acestor afluenţi 

şi acestor râuri, maladia 
gravă a  rupturii fiinţe! 
noâstre dje propria-î Izvo
râte şi curgere creşte 
hidos şi ne surpă hi cea 
mat neagră, canceroasă 
abandonare™ Sentimen
tu l. trâgio nu sa iveşte 
din neant, d  strigă din 
realitate; oricât se vor 
amăgi unit si-1 cenzureze.

fi
3—0;

6UGBN b w

asm
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REZULTATELE ULTIMEI ETAPE:
Min. Şt. Vulcan — Fotbal Start Deva 
Min. Certcj — Lic. Sportiv Hunedoara 
F.C. Cbrvtmfl Hunedoara — Aurul Brad 2—1 
Victoria teş Câlan — Mht. Urtcani 2—2*
C J L  Aliman Brad — Vega Deva 0—6;
Parângul Lenea — A.S. Paroşeni 2—1;
Jiul Petroşani — C.S.S. Hunedoara 3—1; 
Mia. Lupeni a stat.

■■■■...' • • ■. .■ • . • y, 5 .

c l a s a m e n t u l  f in a l
V, jiu l Petroşani
e. r e  eervinm Hd.
3. Lic.. Kt. 1 Hum
i .  Paga ®«va 
5. MIb. Şt. Vulcan
I . CSS Hunedoara 
T. Fotbal Start Deva 
t .  AS Paroşeni 
t .  Min. Lupeni

Ii. Pnringut Lonea
II. Min. Certej 
12. Aurul Brad 
fŞL Mia. Uricani
ii .  Victoria cMan 
15. CBF AUriteji Brad

C
CLASAMENTUL -FINAL

28 25 2 , 1 193— 18 77
28 25 • îM • t# * .» .75

i. 28 23 3 1 3 123— 15 71
28 20 1 7 135— 32 61
28 18 3. 4 36—28 59
28 14 4 t® 46
28 13 4 11 46— 53 43
28 U 5 12 54— 71 35
28 X» i 17 «S-68 31
38 » 0 1* 26— 92 27
28 3 2 18 56— 89 M ţ
28 6 4 18 46— 71 22
28 7 « 20 33—M 82
28 ■ 2 1 25 46—165 7
28 1 « 27 8-184 3

1  Jiul Petroşani 
e. Nega Deva 
l  Min. Lupeni 
4. FC CorvînuJ Hd. 
$. parinaut. Lonea
f» A* Paroşeni
7. Min. Certej 
f .  Min. Uricani

14 13 * X 63— 9
14 t  2 3' 34—I®
14 6 3 5 31—2»
14 5 2 T 30—38
1% 5 X S 25—55
t« 3 4 7 21—27
14 4 1 9 28—46
14 3 1 f» 13—49

MSfc. « M M M

39 
29 
21 
17 
16

s l

" 1
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i d e n t l i l ^ S l UVAM f  UL LIBER

Să creşti, să te formezi ca om, intr-o
— Dle director, mulţi o 

ştim, Liceul „Avram Ian- 
cu" din Brad a fost şi ră
mâne o şcoală de elită în 
învăţământul din Transil- 
vilnia, din întreaga ţară. 
Ge socotiţi dumneavoastră 
să ne relataţi despre nou
tatea acestui an de învă
ţământ, în eforturile ce le 
face conducerea liceului în 
formarea ca oameni ade
văraţi, oameni ordonaţi, ci
vilizaţi viitori absolvenţi?

— Ar fi multe de spus 
iii această privinţă, . dar 
mă opresc asupra unei • i- 
niţiative pornită din pre
ocupările şi frământările 
colegilor mei şi chiar ale 
multor părinţi ai elevilor 
de Ia liceul nostru. „Ex
plozia- stărilor din demo
craţia instaurată în ţara 
noastră după 1989 a dat 
naştere la unele compor
tamente în viaţa socială, 
în familie şi în societate, 
foarte contrariante. Pe stra
dă, în unităţi comerciale, 
instituţii de -stat, în mij
loacele de transport în co
mun, în societate asistăm 
uneori la gesturi de impo
liteţe, comportament lipsit 
de respect faţă de persoa
ne în vârstă şi persoane 
publice. Sigur, • unele de-

„Voci de
n

Festivalul-concurş de 
muzică uşoară „Voci 
de copii" de la Aninoa- 
sa a ajuns la ediţia a 
IV-a. Manifestarea ar
tistică — ce-şi propu
ne să pună în valoare 
talentul şi calităţile in
terpretative ale copiilor 
din Valea Jiului — este 
organizată de conduce
rea Minei Aninoasa». 
Slndicatui MTI af E.M. 
Ariinoasa, Primăria ora
şului Aninoasa şi Clu
bul sindicatelor 'din lo
calitate, şi se va des
făşura în zilele de 7, - 
8 şi 9 iunie a.c. (L.L.)

traseele
acoperite
De la Gheorghe Ian-, 

J#cu, şeful autogării din I 
|  Haţeg, aflăm: „Zilnic * 
» sunt acoperite toate tra- | 
|  seele cu autobuze con- J 
* fortabile pentru nave- | 
|  tişti, elevi, pentru toţi | 
I călătorii. Plecările dîn I 
I autogară se respectă. In |

( ultima vreme nu am J 
„ înregistrat nemulţumiri | 

I din partea călătorilor11. •

j (Gh. I. N.) !

fieienţe in comportarea ti
nerilor sc datorează şi ne
cunoaşterii „Codului bune
lor maniere1 V a unor re
guli bine stabilite în via- 
ţa de zi cu zi. Şi noi. pro
fesorii de la Liceul „A- 
vram Iancu“, am socotit

deosebite situaţii —- intre 
diverse categorii de oameni, 
tineri şi în vârstă, între 
bărbaţi şi femei — pe stra
dă, la intrare într-o institu
ţie sau în casa cuiva, de
mersul cârc se face în pre- 

' zentarea unei persoane său

CONVORBIRE CU DL PROF. STELIAN CIRCO, 
DIRECTOR AL LICEULUI „AVRAM IANCU“ 

DIN BRAD

rle datoria noastră să in
tervenim, să încercăm să 
contribuim alături de pă- 
rin ţi ia formarea elevilor, 
să-i informăm despre une
le reguli ce trebuie respec- : 
tate într-o societate civi
lizată.
' Concret, cc s-a între
prins?

— Folosind experienţa 
distinşilor mei colegi, cu
noştinţele teoretice în acest 
domeniu şi- regulile bunei 
cuviinţe şi de comporta
ment ce trebuie respecta- , 
te, oriunde, ne-am afla, sub 
genericul „Civilizat, într-o
lume civilizată", a. fost e- 
laborat un ciclu de expu
neri, pe teme cum sunt: 
cerinţele salutului demn, 
respectuos, -în cele mâi

auţoprezentarea; ce reguli 
ar trebui respectate când 
se organizează' o reuniu
ne; modul în care se poar
tă o convorbire telefonică; 
cum trebuie să fie ţinuta 
fizică şi vest intentară; de
spre comportamentul . î n : 
autobuz, tren, în avion, va
por. pe motocicletă sau ca 
pieton; prezentarea pentru 
o angajare într-o societa
te comercială sau la un 
agent economic ş.a.

— Cum se’ ţin aceste pre
legeri, cum le-au primit 
elevii, nU' le-au conside
rat ca pe nişte expuneri 
depăşite?

— Eficienţa acestor ac

ţiuni ce se desfăşoară la 
erele de dirigenţie depinde 
foarte mult de seriozita
tea, atractivitatda, tactul 
pedagogic al profesorului. 
Şl în această privinţă se 

•foloseşte cu o bună priză 
îa  elevi punerea în sce
nă a anumitor ipostaze In 
care se află 2 băieţi, un 
băiat şi o fată, ,un grup 
de elevi aflaţi în anumi
te situaţii. Se exemplifică 
şi se „interpretează" anu
mite „roluri11 sau întâm
plări cotidiene, din care 
se pot desprlndemiulte în
văţăminte.

— Se simte în compor
tarea elevilor „influenţa" 
acestei activităţi, va con
tinua aceasta şi în anii şco- L 
lari următori? ~

— După părerea noastră, 
acţiunea ce am întreprin
s-o din acest -an am o bă
taie mai lungă, dar certă. 
Avem semnale bune şi din 
partea unor părinţi şi bi
neînţeles şi din partea cor
pului profesoral. Elevii ne 
vor înţejege treptat .că 
totul este spre binele lor, . 
că un om cu carte multă, 
inteligent < şi cult, trebuie 
să fie şi un om cu bune 
maniere, civilizat... într-o 
lume... civilizată.

SABIN CEKHU,
MINEL BODEA

S u s  p e  V a lea
R oşcaniulul

Sus. spre comuna Bă- 
1 trâna, se află două păs- 
1 trăvăril cu un bun re- 
I nume, una pe Valea Roş- 

caniulul, lângă Izvorul 
• Banhy unde s-a amena

jat în 1989 o păstrăvărie 
şi se aHă (încă) îh con
strucţie o cabănă de vâ
nătoare a Ocolului Silvic 
din Dobra. Păstrăvăria 
dispune de o casă a incu
batoarelor, unde se pro-

peşte —* este valorifica
tă pe această cale. Simt 
foarte puţini comercianţi 
oare sev aprovizionează cu 
păstrăvi de aici, - deşi se 
pot livra congelaţi, aşa 
cum ne-am informat pu
ţin mai Jos, la cealaltă 
păstrăvărie de la Valea 
Albă, unde l-am cunos
cut pe tehnicianul Ionel 
Bocşer, un păstrăvar în
născut, dar care a făcut

Are păstrăvăria... peşte
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S»C. Macon Deva. As pcct de ia linia de şlefui re' a marmurei.
. Foto: PAVEfc BAZA

duce puietul de păstrăv 
pentru cele 42 de bazine 
ou apă şi o „bucătărie" 
pentru peşte. Fiindcă şe 
ştie, păstrăvul este car
nivor, dar în hrana lui 
se foloseşte came însă şi 
produse Vegetale. Ne- 1 
fiind’ carne, se folosesc 
cu bune rezultate şi con
centratele care sunt a- 
duse de lângă Oradea, la * 
preţul de 1700 lei kilo
gramul. Cincizeci la su
tă din compoziţia con
centratelor este făină de 
peşte, 20 la sută făină 

\ de . grâu, restul vitamine, 
i • substanţe minerale.

După cum ne relatau 
dnii Iulian Gorun, teh
nician la Ocolul Silvic 
din Dobra şi păstrăvarul 
Dorii Bădătiţă, păstrăvă
ria este proiectată pentru 
a creşte până la 15 to
ne de păstrăvi pe an, dar 
se realizează numai 7—8 
tone. Cât timp am stat 
noi de vorbă, mai venea 
câte uri autoturism şi oa
menii cumpărau 20—-30 
sau 50 de păstrăvi, cu 600 
de lei bucata.

Unii îi duc să-l pre
gătească acasă. însă va
ra mulţi' se duc cu ma
şinile în sus pe râu, un
de sunt locuri minunate, 
cu locuri de plajă şi um
bră şi uri peşte la gră
tar e bine venit. Aşa am 
aflat că cea mai, mare 
cantitate de păstrăv — 
printre cea mai renumi
tă şi căutată carne de

şi studii de specialitate; 
şi care transmite această 
frumoasă îndeletiîîcire 
fiului .său. Adi.

Păstrăvăria de la' Va
lea Albă este destinată 
creşterii puieţilor de păs
t r ă v i — o muncă migă
loasă ce se desfăşoară 
iarna şi cere multă pri
cepere. Este locul unde 
se află reproducătorii din 
speciile păstrăv indigen 
şi curcubeu care se 
„mulg" în iarnă, în nd- 
iembrie-decembrie păs
trăvul indigen, şi în de- 
cembrie-ianuarie păstră
vul curcubeu. Icrele ob
ţinute se fecundează şi 
se pun la incubaţie. Da
că Ia unele păstrăvării 
incubaţia durează 3—4 
luni, -aici perioada se re
duce doar la o Iurtă şi 
câteva zile! Do „vină" 
este apa unui izvor „fer
mecat" de la Valea Al
bă, care are o tempera
tură ideală pentru creş
terea păstrăvilor: vara 13 
grade, iâr iarna, 8 gra
de — şi nu îngheaţă nici
odată.

Turiştii care caută ae
rul ozonat ai acestei zo
ne, lipsit de noxe, apa 
cristalină de munte şi 
liniştea pădurii dar şi 
comercianţii din oraşele 
judeţului, se pot aprovi
ziona cu peşte proaspăt, 
dintre cei mai valoros şi 
apetisant,. pentru orice 
vârstă.

SABIN CEBBU
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Obiceiul fumatului este, 
in prezent, cel mai im
portant „drog", depă
şind atât alcoolul cât şi 
substanţele stupefiante. 
Utilizarea produselor de 
tutun este un fapt des
făşurat la scară mon
dială, cu implicaţii eco
nomice, sociale, cât şi 
asupra individului şi co
lectivităţii umane.

Tutunul produce o se
rie do tulburări, mai a- 
les asupra aparatului 
respirator, sistemului 
nervos central şi perife
ric, asupra, aparatului 
cardio-vascular şi a apa
ratului digestiv. Mari 
pericole ascunde faptul 
că modificările struc
turale şi funcţionale, lâ 
nivelul ţesuturilor şi 
organelor, nu sunt per
cepute imediat de către 
fumători şi, chiar în ca
zuri avansate -de boală, 
nu sunt puse de bolnav 
în legătură cu ţigările 
consumate. Un prim 
semn al intoxicaţiei cro
nice cu tutun este scă
derea capacităţii de efort

intelectual şi fizic al or
ganismului.

Oboseala, care pre
zintă cu {impui un ca
racter permanent, inca
pacitatea de a mai de-

are loc in două fe luri! că compoziţia sângelui,
pe de o parţe prin spas- Toate aceistea provoacă
mele vasculare datora- • tulburări grave de iri
te iritaţiilor nervoase pft- gaţiţ |a  nivelul muşchiu-
riferice şi pe de altă lui Cardiac, fumătorul
parte, prin atingerea di- prezentând dureri în

Efectele tutunului asupra 
capacităţii de efort a organismului
pune un efort susţinut, 
scăderea forţei muscula
re sunt rezultatul acţiu
nii tutunului, respectiv 
a nicotinei şi a produşi- 
lor toxici conţinuţi în 
fumul de ţigară asupra 
diferitelor organe şi apa
rate. »

Sistemul nervos cen
tral este foarte sensibil 
Ia acţiunea toxică a tu
tunului. Fumatul scade 
puterea de înţelegere, 
scade capacitatea de 
muncă atât intelectuală, 
cât şi fizică. Modul de 
acţiune a tutunului asu
pra sistemului nervos

rectă a celulei nervoa
se; Prezenţa nicotinei în 
torentul circulator pro
duce, prin reacţia loca
lă, un spasm vascplar 
care contractă vasele 
creierului. micşorându- 
le calibrul; ca urmare, 
la nivelul acestui teri
toriu insuficient irigat 
se instalează o serie de * 
tulburări nervoase.

Ea nivelul aparatului 
cardio-vascular,. abuzul 
de tutun provoacă tul
burări de ritm şi creşte
rea efortului depus de 
inimă, duce Ia îngroşa- 
rea arterelor şi tnodifi-

dreptul inimii şi începe 
să obosească din cauza 
slăbirii inimii. O altă 
boală, datorită influen
ţei dăunătoare a tutunu
lui asupra vaseloi*. de 
sânge, este arterita. A- 
ceasta provoacă grave 
tulburări în irigarea cu 
Sânge a extremităţilor, 
care în prima fază de
termină apariţia feno
menului de claudicaţie 
intermitentă, constând 
din dureri care apar la 
membrele inferioare în 
timpul, mersului.

O altă cauză a obose
lii Cste scăderea oxige

nării sângelui, datorată 
unirii oxidului de car
bon — un gaz toxic con
ţinut în fumul de ţigară 
— cu hemoglobina, for
mând un compus care 
nu se mai. desface şi ca
re nu mai dă posibilita
tea oxigenului să se fi
xeze pe globulele roşii.

Nicotină mai are ro
lul de a produce o. slă
bire a organismului, rea
lizând o stare de denu- 
triţie generalizată. Fu
mul de ţigară determină 
arderi crescute în orga
nism, ce produc consu
marea rezervelor şi, ca 
urmare, se- instalează o 
slăbire treptată şi o mic
şorare a puterii de re
zistenţă a organismului. 
Fumătorii sunt slabi, nu 
au poftă de mâncare şi • 
sunt incapabili de a mai 
depune un efort prelun
git. -

Dr. VARGA CRISTINA, 
Laboratorul de promovare 
! a sănătăţii şl educaţie 

pentru sănătate 
al I.P.S.M.P. Deva
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CUVÂNTUL LIBER

INTERVIU CU DL FLORENTN MIHĂESCU, DECAN AL 
FACULTĂŢII DE COMPOZIŢIE — MUZICOLOGIE A ACADEMIEI 

DE MUZICA DIN CLUJ-NAPOCA

„Arta nu piere nicicând"

Pentru reporter, maes
trul Florentin Mihăescu 
este unul din acei inter
locutori faţă de care în
cerci un sentiment apar
te încă de la primul 
schimb de cuvinte şi pe 
care apoi l-ai reasculta 
de fiecare dată cu ace
eaşi plăcere. Asta — din
colo de aprecierile cuvez 
nite unei prodigioase şi 
prestigioase activităţi ar
tistice interpretative, din
colo de bagheta vrăjită 
cu care dirijorul te poar
tă pe tărâmttl divin al 
fiorului muzicii, în / lu
mea tainică a vreunei 
simfonii, dincolo de ge-

‘nerozitatea cu care risi
peşte în jur din bogăţia 
spiritului său, '

— Dle Florentin Mi
hăescu, misiunea dvs de 
preşedinte al juriului ia 
Concursul Naţional de 
interpretare instrumenta
lă şi arte plastice găzduit

'  de oraşul nostru s-a în- . 
cheiat. Făcând abstracţie 
de acest concurs, ce vă 
mai spune Deva din per
spectiva vieţii muzicale ? ,

— în  oraşul Deva eu
vin de foarte multă vre
ri,e, de pe timpul când 
exista aici o stagiune per
manentă de concerte. Văd 
că aproape în totalitate 
lumea doreşte reluarea 
acestei stagiuni. Iar fap
tul că această idee a de
venit punct' de campanie 
electorală aproape pen
tru fiecare partid, în
seamnă că Deva are e 
dorinţă culturală extra
ordinară. i-

Credeţi că pentru o 
mai mare reuşită în a- 

* semenea context este ne
cesară sau chiar 'indis
pensabilă o educaţie în

acest sens 7
—v Cu siguranţă că e* 

xistenţa în Deva a Li
ceului de Muzică ■ (de 
Artă) influenţează pozi
tiv şi potenţează extra
ordinar de mult acest 
aspect. Pe urmă există o 
puternică intelectualitate 
aici, care resimte în mod 
categoric necesitatea a- 
cestei componente.

— Mergând puţin mai 
departe, consideraţi că 
muzica modernă : reuşeş
te să se apropie mai mult 
de sufletul ascultătorului, 
ori dimpotrivă ? Se pba- 
te vorbi, eventual, de un 
progres în muzică ?

— N-aş vorbi de un 
progres. Muzica este mu
zică oricând. Sigur, lipi- ■ 
bajul unei muzici clasice, 
să spunem, este mai ac
cesibil i dar o muzică 
dintr-o perioadă oarecare 
prost scrisă nu este re
ceptată mai favorabil de
cât o muzică contempo
rană foarte bine scrisă. 
Eu spun că ar«trebui ca 
muzica contemporană- să 
se apropie mai mult de

publicul nostru. Dacă o 
muzică scrisă acum două 
sute de ani ne transmite 
un mesaj astăzi, înseam
nă că ea este eu siguran
ţă contemporană.

— Referitor la activi
tatea dvs. pedagogică, 
simte profesorul vreo di
ferenţă, o schimbare a 
atitudinii, a orientării sau 
a eforturilor pe care ti
nerii muzicieni le reali
zează în slujba muzicii?

— Diferenţa ne priveş
te pe noi, ca profesori. 
Dacă această diferenţă 
apare, apare şi.'în ei, ca 
studenţi. Dacă noi ne 
pierdem dragostea pen- ţ  
tru propria noastră me- î  
serie, dacă ne pierdem 
entuziasmul pentru co
municarea aceasta, spre K 
cel tânăr, care practic 
este un fel de copil aj!_ 
tău (deci trebuie să-l iu
beşti şi să-l creşti am  
punct de vedere profe
sional), dacă acest fior 
în noi se stinge, n-aş 
putea-o numi evoluţie.

Interviu realizat de
GKORGKTA MULA
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In organizarea SC Bi- 
bliofor, SC Destin SRL şi 
a unor persoane apropiate 
autorului — în primul rând 
dna Lucia Lucaciu, direc
toarea Băncii „Dacia Fe- 
lix". Sucursala Deva — la 
Casa Cărţii Deva a avut 
loc lansarea romanului 
„Gânduri**. Cartea, apărută 
la Editura Eurobit Timi
şoara, este primul roman 
al părintelui Olivian Pop. 
Bindiu şi al 31-lea volum 
scris până acum, la cei 40 
de ani pe care-i are. * 

După prezentarea vieţii 
închinate slujirii bisericii 
ortodoxe, activităţii vaste 
în domeniul scrisului, me
ritelor şi preocupărilor ac
tuale ale părintelui Olivian, 
despre romanul lansat a 
vorbit, dna Doina Drăgan,

Lansarea romanului 
„Gânduri"

de la Revista de cultură 
Heliopolis Timişoara, la ca
re dumneaei e redactor şef.

în cuvântul său, autorul 
mărturisea că romanul 
„Gânduri" porneşte de la 
un caz real, „o persoană: 
pe care âm cunoscut-o în 
tren şi am tras-o de lim
bă". Cartea este de actua
litate, inspirată din reali
tăţi contemporane, iar per
sonajul principal, Mihal, 
poate fi considerat un re
prezentant al sutelor de 
revoltaţi.

Cu acelaşi prilej s-a vor

bit şi despre volumul de 
versuri ’ „Nefericirea “, scris 
de preotul Oliviân Bindiu, 
în perioada de când este 
la Centrul de reeducare a 
minorilor din Găeşti. Din 
acest spaţiu, în care doline, 
venţii îşi ispăşesc greşelile 
şi unde părintele Olivian 
aduce . cuvântul lui Dum
nezeu, va fi inspirat urmă
torul roman, pentru care 
în prezent „ia notiţe".

Pe lângă volumele, stu
diile şi recenziile proprii, 
personalităţii părintelui O- 
livian, care emană „lumi

nă ş’i căldură", după păre
rea celor' eare-1 cunosc, 
i-au fost dedicate -6 cărţi, _ 

-Absolvent al facultăţilor d e ‘ 
teblogie şi-drept, părintele 
Olivian (pe ' numele său 
laic Octavian Pop) este şi 
membru al Societăţii Scrii
torilor din România, din 

« 1993. , ’
Cum in 29 mai in calen

darul ortodox e Sfântul 
;• Olivian, deci ziua nume

lui autorului, dna Ana Ban- 
ciu . i-a cântat, împreună 
cu numeroşii participanţi, 
„Lâ mulţi ani“. In final a- 
sistenţa ■ a fost invitată la 
o prăjitură, o cafea şi un 
suc. Autorul a acordat au
tografe pe romanul lansat 
„Gânduri" şi pe volumul 
de versuri „Nefericirea". 
(V. Roman)

Când spui o rugăciune
Dumnezeu e-mpăcare cu sine 
E liniştea care coboară în tine 
K înălţarea» ruga şi migrarea , ,
Dincolo de noi, unde-i iertarea ;

E partea ta de bine şi de umilinţă 
Când spui o rugăciune de dincolo de fiinţă 
Când iei speranţa steaua lucitoare 
Ş t crezi în cântecul ivif din zare.

E milostenie, aură privire 
Duhul, văzduhul mai presus de fire 
E pacea; e-n noi câteodată ascuns 
Iubirea şi visul niciodată de-ajuns.

MIOARA GIURGIU

Semnalăm apariţia. în 
cadrul Editurii „EURO- 
BIT“ Timişoara a unei' 
valoroase culegeri de co
linde intitulată sugestiv 
„Dă pă dubă săraca" a 
prof. univ. dr. lori Dră- 
gem, fiu al satului Bretea 
Mureşană. Autorul,* un 
pătimaş iubitor de fol
clor, culegător pertinent 
al obiceiurilor şi datinilor 
noastre, dublat de un spe
cialist cunoscut în pecia-

Rădăcinile tradiţiei

gogie şi psihologie, evi
denţiază, in prefaţa căr
ţii, : motivele care l-au 
condus la scoaterea aces
tei ‘culegeri pentru ca 
„rândurile de mai sus să 

-Vă introducă în lumea u-, 
nuiobicei — IJUBAŞII —, 
specific satului meu... 
pentru a-i asigura " un 
grad în plus de pereni
tate".

Volumul cuprinde un 
număr ’ de 32 de colinde 
din satul menţionat, spa. 
ţiu etnofolcloric cunoscut 
pentru manifestările du- 
başilor, obicei practicat 
de milenii. Colindele 
sunt grupate în funcţie 
de locul colindatului, des
tinatarului şi . tematica 
lor în diviziuni speci
fice: colinde la fereastră, 
colinde de gazdă, colinde 
de găzdoaie, colinde de 
fecior şi de fecioriţă, pre

cum ş i colinde religioase. 
Respectând modalităţile: 
tehnice de cercetare mo
dernă, fiecare, text are 
notaţia muzicală adec
vată şi transcrierea mar
şurilor dubaşilor. Pentru, 
a-i da autenticitatea cu
venită, o seric de Colin
de sunt transcrise fone
tic sub notele muzicale 
punerea pe note aparţi
nând maestrului Nicolae 
Boboc). K.

Lucrarea se adresează 
în egală măsură folclo
riştilor dar şi iubitorilor 
de folclor, posibilă sec
venţă pentru o viitoare 
monografic românească a 
obiceiului. Un loc aparte 
îl are convingerea auto
rului că în contextul ac
tual este nevoie de o 
acţiune urgentă . de re
cuperare a valorilor dis
persate în lumea satu
lui, conştient fiind ca o» 
biceiul; în pofida unor 
vicisitudini trebuie re
pus la adevărata sa va
loare.

Iată de ce salutăm cu 
deosebită căldură apari
ţia acestei cărţi de suflet, 
o adevărată pledoarie 
pentru folclorul nostru, 
veşnicie o satului româ
nesc.

Prof. MARCEL LAPTEŞ

Şi totuşi, Geo Bogza 
face parte "din grupul ro
mân al monştrilor sacri. 
Conform unor principii 
autohtone. în unele ca
zuri greu de explicat, ro
mânii profită de „liber
tatea din decembrie" pen- 
tru a dori — cel puţin 
să schimbe totul. Astfel 

ne trezim cu mult-pomeni- 
tele-invocatele reconsi
derări ale personalităţilor 
noastre culturale şi nu 
numai. Mai uşor» cu per
soana, mai greu cu ope
ra, dacă avem in vedere 
că opera unor oameni de 
cultură este atât de bine 
înfiptă în patrimoniul 
nostru cultural, încât vo
cile mai mult sau mai 
puţin autorizate vrând s-o 
decupeze cu destinaţia 
„anonimat** se descoperă 
a fi lătrături neputincioa
se la trecerea caravanei. 
Nici Geo Bogza nu a fost 
scutit 'de un atare trata
ment — şi nu intru aici 
in detalii —, dar până 
una-alta, şi pentru tot
deauna, cred eu, literatu-

NOTEDE LECTURA

99 bu sunt ţinta. Geo Bogza in 
dialog cu Diana Turconi"

ra romană nu se va pu
tea lipsi de scrieri care 
au fost şi vor rămâne 
semnificative, importan
te şi lecturi plăcute.

Cel care a spus „Seni
nătatea mea a Venit oda
tă cu ,,Cartea Oltului" 
(p.ll), Geo Bogza, s-a 
născut la Ploieşti In 6 
februarie 1908 şi a mu
rit la 14 septembrie 1993. 
Editorial a debutat cu 

voi. „Jurnal de sex" (1929), 
iar pentru a doua carte 
a sa „Poemul invectivă* 
(1933) a. fost condamnat 
de două ori: în 1933 şi 
1937. A publicat peste 30 
de volume, între acestea 
aflându-se cărţi care au 
intrat de mult în con
ştiinţa cititorilor» „<3ar- 
tea Oltului" (1945), „Ţara 
de piatră" (1946), „Oa

meni şi cărbuni în Valea 
Jiului11 (1947), „Trei că
lătorii în inima ţării" 
(1951), „O sută şaptezeci 
şi cinci de- minutd la Mi- 
zil" (1968), „Paznic de 
far“ (1974), „Orion" (1978). 
Acestea şi altele consti
tuie operă unui mare 
scriitor despre ale' cărui 
identitate, principii şi rea
lizări aflăm'din „Eu sunt 
ţinta...", carte care s-a 
născut dintr-un dialog al 
autoTtrei — Diana Turco
ni — purtat cu Geo Bog
za în intervalul 18 iulie
1992 — 14 septembrie
1993 deci până in chiar 
ziua morţii. Fantastică in
tuiţie a autoarei! Diana 
Turconi a strâns „vorbă 
cu vorbă" mărturisirile' 
unul om aproape măsu- 
rându-sa cu veacul, cunos

cător- al întâmplărilor şi 
al oamenilor acestuia. 
Pentru că Geo Bogza nu 
a fost doar un contem
poran, ci, în primul rând, 
un observator şi un co
mentator al evenimente
lor .materializate apoi în 
scrieri care au înălţat re
portajul literar românesc 
pe locul ce i se cuvenea. 
Exenîple sunt chiar une
le cărţi ale căror titluri 
le-am citat deja. Acope
rind aproape întreg re
gistrul scrierilor in pro
ză,' Geo Bogza poate a- 
firma în deplină cunoştin
ţă de cauză: „Proză scur
tă e greu de scris, aici nu 
poţi trişa, e nevoie de 
mult talent şi de o ma
ximă concentrare a ideii" 
(p.113).

Dar această carte, de o

densitate a conţinutului 
cum mai rar Întâlnim,

' este o confesare „smulsă** 
prin întrebări, reveniri,

' completări şi subliniefi a- 
le unui „reporter" inteli
gent, Diana Turconi, ca
re îşi urmăreşte victi
ma" şi o asediază până 
la devorarea deplină. De 
aceea, cartea, chiar da
că ne aleargă mintea prin 
meandrele unor trăiri de 

, factură mai neobişnuită 
uneori, nu ne oboseşte, 
ci. încet-încet ne posedea- 
ză făcându-ne părtaşi 
sieşi, părtaşi unei vieţi 
de om, OMUL Geo Bogza.

„Eu sunt ţinta.. “ este, 
în ultimă instanţă, car- 
tea-argument eă Editura 
„DU Style" ştie pe mâ
na ?cui să meargă. Şi ne 
convingem şi noi: Diana- 
Turconi este un jucător 
excelând prin corectitudi
ne, inteligenţă şi, cel mai 
des şi mai plăcut, prin 
imprevizibilitate, atuurf 
extrem de importante în 
relaţia autor-cititor.„ :

DUMITRU IlURUBA

„Iubeşte

tinereţea"
La Casa de cURtiră din 

Deva s-â desfăşurat spec
tacolul „Iubeşte* tinereţea" 
susţinut de formaţii şi in
terpreţi de la Şcoala Ge
nerală Nr. 4 din Deva. 
Spectacolul, regizat de dl 
Ovidiu Miheţ, a fost orga- ‘ 
nizat cu prilejul încheierii 
anului, şcolar şi „Zilei co. 
pilului". O manifestare fru 
moasă, extrem de aprecia
tă de cei prezenţi, părinţi 
şi elevi, care a cuprins e- 
voluţii corale, de teatru, 
dans de societate şi mo-; 
dem, scenete, grupuri sa
tirice, precum şi un mo
ment dedicat fostului di
rijor şi compozitor Ştefan 
Răduţ care a pregătit miji
te dintre formaţiile şcolii 
laureate pe ţară. (MJB.)

, —  . _ _  mmmm.m^mt _  mmm 1 mm' -*— *— *-*— *-*— *— *— *— *»!
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' LUNI, IO IUNIE
T V t  I

13.00 Actualităţi 13,10 TVR laţi. Est 
Meridian; 14,00 TVR Cluj-Napoca; ÎL®  
#VB Timişoara; 16,00 Actualităţi; 16,05 
De luni până tuni; 16,35 Neam  Interesat 
pentru d ^ .;  ţ f j t l  Sm> Sn lb, maghiară; 
18,35 Aventurile şerifilor galactici (d.a);
19,00 Atlas; 19,30 pata Şl băieţii (s); 20,00 
Actualităţi, meteo; 20,35 Jlaywatch (s);

' Fotbal CE; Bomânia — Franţa (d); 
AeittalItâfL 23,40 Cultura în lume; 

0,1# Atelier FragtL■ • <ji y  jj g
t t jm  Actualităţi; 1340 Politica intre 

«daaf şi real; 13,40 Dramul spre Avonlea 
o h  tMO Confluenţe (r); 15,00 Peria Nea
gră (r); 1540 Secretul apelor albastre 
(4L*Ş; 1640 Dragostea mea, durerea mea 
(sfc *745 Măseaua de minte; 1745 Iubiri 
amăgitoare 01; 1840 Fotbal CE: Olanda 
—* Scoţia; 264* Arte vizuale; 21,00 TVM 
Mm ager-, 2140 Sfinx (cs); 22,00 Santa 
Barbara (s); £245 „Pavilionul cu umbre* 
fteatru TV) după Glb Mihăescu; 0,05 Per- 
■ aaaUtâţi: Dan Grigorc; 040 Muzica e 

i meat.
PRO TV

7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 8,55 Doar
o vorbă— <*■); 9,00 Tânăr şi neliniştit (r);
9,45 Sport la minut; 10,00 Paradise Beach 
(r); 10,3o Misterul familiei von Bulow 
(f/r); 12,30 Prindeţi-1 pe Smart! (r); 13,00 
Cheers (r); 13,30 Acapulco Heat (r); 14,20 
Verdict: crimă! (r); 15,10 Lumea rugby- 
tilui; 1640 Lecţia americană (r); 16,30
Paradise Beach (s); 17,00 Tânăr şi neli
niştit <s); 17,50 Ştirii© Pro Tv; 1840 Taxi 
(S); 18,30 Bună seara, Bucureşti!; 19,00 
Cheers (s); 1940 Ştirile Pro Tv; 1940

o vorbă să-ţi mai spun...; 20,00 
de sâmbătă (f. SUA 1985); 21,50 
Pro Tv; 22,00 MASB (s): 2240 
Mason (f. SUA 1989); 0,00 Ştirile 
; 0,05 Procesul etapei.

'  ■ MARŢI, 11 IUNIE
T V B  1

740 TVM; Tetematinal; 840 La prima 
940 Santa Barbara (r); 10,15 lim bi 

1145 Msdi (f/r); 13,00 Ritmuri 
1340 Muzica pentru toţi; l i ,00 

1440 TVR laşi, T P R  Ciuf
ut; 1640 Actualităţi; 16,10 

ta  însuţi!; *6,45 Convieţuiri; 1 7 3  Că
rnuri f i mecamtri în dragoste; 1840 Pot- 
~ CE *96: Italia — «asia " 

meteo, telesport;
«Ho Milaop (L «alta  *68);
W m  *3,SS ■etnalităţi; 2340
««rotor; 0,00 Gangt; o,30 Magazinul no-

■ ■ - -
T V R  2

740 La prima oră; 840 TVB Ouj-Na 
peca; 940 Ora dc muzică; 10,05' Mag. sa- 
toHI; »*4# Dat; 1240 Teatru TV; 13,15 
Documentar; 14,00 Serialul serialelor; 14,45 
Secretul apelor albastre (d-a); 1540 Limbi 
străine (r); 164» Dragostea mea, dure

Ferry i 
P toT v

rea mea (s); 1745 23 de milioane (p.I);
17.45 Iubiri amăgitoare (s, ultimul ep.); 
I840 23 de milioane (p.Il); 2040 Cu d|(f- 
ţile pe faţă; 21,00 TVM Mesager; 2140 
Fotbal CE: Turcia — Croaţia; 2340 ffc- 
puşica (f. P o le ia  1995).. -

:: .'-■
7.00 Ora 7, bană dimineaţa/; 8,55 Doar 

o vorbă... (r); 940 Tânăr ş i neliniştit (r):
9.45 Sport la minut; 10,00 Paradise Beach 
(r); 10,30 Taxi (r): t t f f l  Clubul de sâm
bătă (f/r); 1245 Ştirile Pro Tv; 1340 
Cheers (r); 1340 Procesul etapei t* J f  
MASH (r); 1640 Paradise Beach (sp, 1748 
Tânăr şi neliniştit (s); 17,55 Ştirile PrO 
Tv; 18,00 T ari (s); 1840 Bună seara. Bu
cureşti!; 19,06 Cheers (s); 19,38 Ş M *  
f t e  Tv; 1 9 4 8 Doar o vorbă să-ţl mni 
spun...; 28,00 Spitalul de urgenţă^ (S);
21.00 Secrete de familie (s); 21,50 Ştirile 
Pro Tv; 22,08 MASH 0 ); 2240 
iă-te, românei (taiksbow); 040 
Pro* Tv; 8,05 Sport la minut: ştiri spor
tive; 040 Spori.

MIERCURI, 12 FUNIE
TVB I

740 TVM. Telematlnal; 840 La prima 
oră; 9.20 Santa Barbara (r); 10,15 Moda 
Pe meridiane (do); 10,45 Videocaseta mu
zicală; 1140 Videolexlcon; 1240 Iubiri 
amăgitoare (ri; 1240 D.a; 13,15 Muzica 
pentru toţi; 14,00 Actualităţi; 1440 TVR 
Iaşi; TVB Ctaj-Napoca; 16,00 Actualităţi;
16,10 Meşteşuguri şi artlţ in Rusia; 16,25 
Mag. sportiv; 16,45 Peisaje filipineze; 1745 
.Melodii,., melodii; 17,15 Eccleziast *96;
18.00 Telediscul muzicii populare; 18,00 
D.a; 19,00 Timpul Europei; 19,30 Fata şi 
băieţii (s); 20,00 Actualităţi, meteo, tfele- 
sport; 20,50 Vacanţă cu aventuri (s. An
glia 1994, ep. 1); 21,45 Noi frontiere; 23,15 
Confluenţe; 23,45 Frumoasa şi bestia (s); 
0,35 întâlnirea de la miezul nopţii.

k, T V R  2
7.00 La prima oră; 8,30 TVR Timişoa

ra; 9,20 Ora de muzică;10,05 Caleidoscop- 
satelit; 11,30 Dai; 12,00 Teleeinemateca; 
13,25 Ritmuri muzicale; 14,60 Serial; 14,45 
Gong! (r); 15,15 De lingua latina; 15,45 
Dai; 16,10. Dragostea mea, durerea mea 
0); 17,05 lă tu ra  2000; 17,45 Andrea Ce- 
lestc (s, ep. 1); 1840 Em, în lb. maghiară; 
2040 Pro Memoria; 2040 Vernisaje; 2140 
TJVM Mesager; 2140 Tradiţii; 22,00 San
ta Barbara 0 ); 22,45 Un secol de cine
ma: Katharine Hepburn; 23,45 Jazz-Fan; 
0,15 Documentar.

PBO TV
74© Or» 7, bună dimineaţa!; 9,00 Tânăr 

şi neliniştit (r); 9.45 Sport la minut; 10,00 
Paradise Bem* (r); 10,30 Tari (r); H 40 
Spitalul de urgenţă (r); 11,45 Secrete de 
familie (r): 1240 Cultei Re*.; 13,06 C*
(r); 1340 Bor; 1440 Baschet NBA A
1440 Deşteaptă-te, române! (19;
MASH (ii; 164 aradfee Beach 0 ); 
Tânăr şi neliniştit (s); 174»
Taxi 0); 1840 Bună seara, m eoraşt»; 
1940 Cheers (s); 19,3» Ştiri; 194» Doar 
o vorbă să-ţi mai spun...; 20,00 O doam
nă pentru preşedinte (f, SUA 1992); 2140 
Ştirile Pro Tv; 224» MASII (S); 22,30 Le- 
ge şi Ordine (s); 23,30 Rătăciţi In tran
ziţie (talkshoiv); 045 Sport la minut: ştiri 
sportive; 0,30 Curcubeul lui Finian (f, 
SUA ’68).

T V B  t
7.00 TVM TetmnatiUtoi; 8.30 La prima 

mă; 940 Santa Barbara (r)*, 1845 Limbi 
străine; l i ,05 Pâpuşica W ,  1248 Mutică 
populară; 1240 D.a,; 13,13 1001 audiţii)
14.00 Actualităţi; 14,10 TVB teşi; 15,03
TVR Cluj-N.; 15,40 Tradiţii; 16,00 Ac
tualităţi; 1640 Cuvinte potrivite; 1645 
La orizont economia -de piaţă; 1745 Dâ.; 
17,50 Viaţa partidelor parlamentare; 10,10 
Tragerea Loto; 1840 Fotbal. CE; Bul
garia România (d); 2040 Actualităţi; atJfl 
Nord şl Sud (s)t 2248 rutiere;
22,15 Studioul economic; 2245 Simpozion;
23.40 Actualităţi; 0,00 Călătoriile lui Oli- 
ver fs).

• ■ “ T V R  8
7.00 La prima oră; 840 TVB Cl«j-N.; 

940 Muzica pt. toţi; 10,05 Documentar;
10.40 întâlnirea de la miezul nopţii (r); 
1145 Iha.; 12.05 Curcubeu; 1345 Frumoa
sa «4 bestia (rr, 14,00 Reportaj *96; 14,45 
Limbi străine (r); 15,45 Da ; 1640 Dra
goste:: mea. durerea mea (s>; 1740 Cea
iul de la ora 8 (div.); 19,00 Em, la lb. 
germani; 2040 Cultura în lume (mag.); 
2040 Enigma (cs)î ZtJM TVM Mesager;
21.20 Fotbal. CE: Elveţia — Olanda (d);
23.20 Santa Barbara (s); 0,05 Mustea rock,

PBO TV
7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 940 Tânăr 

şi neliniştit (r); 9,45 Sport la minut; 10,00 
Paradise Beach (r); 1040 Taxi (r); 11,00 
O doamnă pentru preşedinte (r); 1340 
Cheers (r); 13,30 Lege şi Ordine (r); 1440 
Gillette — lumea sportului; 1540 Bever- 
ly Mills (r); 16,00 MASII (r); 1640 Pa
radise Beach (S); 17,00 Tânăr şi neliniş
tit (s); 17,55 Ştirile Pro TV; 1840 Tari 
(s); 18,30 Bună scara, Bucureşti; 19,00 
Cheers (s); 19,30 Ştirile Pro TV; 1945 
Doar o vorbă să-ţi mai spun.»; 20,00 Mult 
zgomot pentru nimic (f. SUA *93); 22,00 
MASH (S); 22,30 Walker, poliţist texan 
(s);. 23,30 Am întâlnit şi români fericiţi; 
005 Sport ia minut) 0,30 Joc murdar (f. 
Anglia ’6â).

VINERI, 14 IUNIE 
TVR 1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 940 Santa Barbara (r); 1140 Limbi 
străine; 11,30 Studioul şlagărelor; 1140 
Iubiri amăgitoare (s); 12,40 1001 audiţii; 
1348 TVR laşi, TVR Cluj-N.; 15,05 Lege 
şi fărădelege; 1545 Din lumea afacerilor;
16.00 Actualităţi; 16,10 Ieşirea din cerc;
16,30 Em. în lb. germană; 1740 Pro Pa
tria;, 18,30 Viaţa parlamentară; 1940 Giu- 
lia (s); 2040 Actualităţi; 20,50 Tezaur fol
cloric; 2140 Nu tai. părăsi (f Rusia ’94);
23,10 Actualităţi; 2340 MTV. Fura Top 
20; «40 Al ruj pe guler (f. Anglia *92, 
p. 1 8  * -

T V B  2
748 Lă prima oră; 840  TVB laşi; 9,20 

Muzica p t  toţi; »45' Mozaic-satelH; 11,30 
Da î  12,00 TVR iaşi fi TVR Cluj-N.; 13.00 
TVB Timişoara; 1340 Limbi străine (r); 
*440 Cafeneaua literară; 1540 Convie
ţuiri; MJS Dragostea mea, durerea mea 
(s): 17,10 Bursa Invenţiilor; 1740 Oameni 
cart au fost»,; 18,20 Fotbal. CB: portu
galia — Turcia; 2040 Hyperhm; 2040 Via
ţa partidelor pammentare; 21,20 Fotbal. 
CE: Cehia — Italia; 2340 Santa Barbara 
(»H 045 Din viaţa romilor; 0,35 Bucu
riile muzicii.

PRO TV
7,00 Bună dimineaţa!; 9,00 Tânăr şi ne

liniştit BUA45 Spori la minut; 10,00 Pa
radise Beach (r); 1040 Taxi <r); 1140 Mult 
zgomot pentru nimic (r); 12,55 ştirile |*ro 
TV; 43.00 Choers (r); 13,30 Walker, poii- 
ţttt texan (r);l4,30 Sport; 16,00 MASH (r); 
16.3# Paradise Beach (S ); 17,00 Tânăr şi 
neliniştit (s); 17.55 Ştirii 18,00 Nemuri- 

doriri f»); 1840 C h em  0 ); *940 ţE rilo  
Pro TV; 1945 Doar o vorbă să-ţi mai 
8808-} 2040 Dosarele X 0 ); 21,00 FoeUl 
ucigaş ( t  SUA 01); 2240 Ştirile Pr* TVl 
^ 40  Aventuri ia Casa Morţii (»>; 8,«S 
Sport la mlaut) OJLlbOiiea (s); f i i  Du
pă Vulpe (f. Itaila/Anglta *86); 349 Baschet 
NBA (d); 549 Focul ucigaş (r)..

SAMBATA, 15 IUNIE 

T V B  1
_ 7 ^ i La Prima eră; 840 întâlnire cu 

muzica*, 9 3  Fihn iertai poalra copii t 
Dramul spre Avonlea; 10,40 Mattoeu mu- 

11,25 Pa# CU pai: 124S VArstole 
peliculei: 1345 Pleiade; li,00 Actualităţi;
14,10 Tranzit 110; 16.50 Cnmptonahti ra - 
î®8ea» de fotbal: Angtia — Scoţia 1840 
Eminesciana; f»40 Actualităţi; 1*40 Cam- 
pamatul european de fotbal: Franţa — 
Spania- 21. »  film  seria!: Culise politi
ce — Lovitură Infernală; 2345 Actuali- 
taţi; 2340 Recital extraordinar STING 
în România; 045 Film serial: Perla Nea
gră . 1,20 „Sarmalele reci" în concert.

T V R  2
740 întâlnirea de sâmbătă; 1340 TVR 

Timişoara; 13,30 Est meridian magazin; 
15,5o Desene animate; 16,15 Film serial: 
Dragostea mea, durerea mea- 17,10 Iti
nerare spirituale; 17,30 Serata muzicală 
TV ; 20,30 Pariaţi pe campion 1; 2140 O- 
rizonturi; 22,00 EURO *96. Imagini, infor
maţii, declâraţti, interviuri, comentarii • 
2245 Alfa şi Omega; 23,35 Film serial i 
Santa Barbara; 0,2o PromO „Fragii.

DUMINICA 16 IUNIE 

* T V R  1

8,0« Bună dimineaţa!; 9,00 Domino;
10,00 Film serial pentru copii: Araheiâ 
revine; 10,30 Lumină din lumină; 1140 
Din albumul celor' mai frumoase melo
dii populare; 1246 Viaţa satului; 13,30 
Film serial: Visând la Jeaaoie; 1440 Ac
tualităţi; l t l o  Poşta TV; 11,20 Video- 
magazin; iu4o A doua Românie; 1640 
Campionatul european de fotbal: Rusia 
— Germania; 1840 Film serial S.F.: Star 
Trek; 19,35 Rohing©; 2040 Actualităţi: 
21,05 Film artistic: Goana după hoţ; 23,05 
Euro *96. Imagini, informaţii, declaraţii; 
2345 Actualităţi; 0,20 Film serial; Setea; 
0,50 Nocturna lirică. -

.  T V B  3
7,80 5 x 2. Magazin duminical; 14,00 

Film artistic: Bine a ţi venit, domnule 
MarshaU; 1645 Festivului momtiri al 
circului de mâine; 17,00 Film serial: Dra
gostea mea, durerea; mea; 1740 Maeştrii; 
*840 Tara Soarelui răsare (ti); 1940 Ftini 
serial: Puterea, pasiunea; 194* Campto- 
satul european de fotbal: Cronţu — Da-

2245 La puterra a  doua; 2340 
Film seria l: Santa Barbara; 23,45 „100° i  
Tdedivertisment.

PERIOADA 8 — 14 IUNIE 19%
B E R B E C

Vă preocupă chestiuni oculte. Duminică aveţi 
şansa rezolvării problemelor, câştigului la Loto. E- 
nergîa fizică e  la minim, dar primiţi o «este bună. 
Marţi popularitatea vă c In creştere, doar să tm vă 
la gura pe dinainte. Partenerul de viaţă are proble
me. Aşteptaţi bani de Ia e femeie. Vineri îl suspec
taţi degeaba p e  otoul care vrea să vă, ajute cu bune
fariraiia.

T A U R
Popularitatea vă aduce avantaje. Simţiţi că vi se 

ascunde -ceva, dar o să vă lasă pasenţele. Luai po
sibil ca o afacere să înregistreze un salt spectaculos, 
Trebuie sâ fiţi atent 1$ impresia pe care o  faceţi u- 
«or oameni Importanţi. O mare realizare, farmec per
sonal şi prieteni mulţi în jur. Vineri ş! situaţia fi
nanciara vi se îmbunătăţeşte. I

G E M E N I
Inspiraţia vă poate ajuta in toate domeniile. Du- 

tttînfcă oetjpaţi-vâ doar de lucrurila începute. G6n- 
ttorile vă sunt Împrăştiate din cauza persoanei lu- 

Itabunâtăţiţi-vă înfăţişarea fizică. O mică va- 
r prinde bine miercuri. Vreţi să faceţi multe, 
fiţi prudent. Vineri vă pândesc pericole de tot 

■Mul. ■ ■
B a ®

Cunoaşteţi multă lume; nu vă exprimaţi jsuspi-
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ciuniie. Iritarea dv poate supăra pe cineva apropiat 
duminică. Atenţie la abuzurile alimentare. Relaţii ex
celente cu persoanele cu funcţii. M iercuri, a  veste 
a ş te p ta ^  O petrecere cu prietenii. Qrientafi-Va spre 
activităţi practice. Vâenervează inflexibilUatea cuiva 
din familie, aveţi profelane cu sănătatea,

L E U
Ar fl bine să vă Ocupaţi de dâtorll şi aspectul 

exterior. Duminfeâ vă bucura veşti de pe alte meri
diane. Preocupările artistice vă ajută să evadaţi din 
cotidian. Activităţile de rutină va, plictisesc, dar vă 
echilibrează cele spirituale. Şanse de realizări profe
sionale şl financiare, t a  serviciu aveţi mult de lucra. 
Vineri, laude pentru împliniri profesionale.

F E C I O A R A
Nesinceritatea v-ar putea fi taxată. Duminică vă 

cuprinde o comoditate neobişnuită. Interes pentru 
preocupări oculte; J5ţi mai Îngăduitor cu părerile ce
lorlalţi. Nu prea aveţi puteri pentru amenajările do
rite în casă. Fiţi discret în privinţa unor sentimente; 
sunt pasagere. O excursie vă satisface dorinţa de

. B A L A N Ţ A
îndemânare In preocupările domestice. Duminică, 

prietena vă asigură un moral ridicat. Ocupaţl-vâ mal 
mult de propria persoană, mal «des câ banii nu  vă 
tfpsesc. Sfaturile primite marii au.Ie puteţi încă pune 
in practică. Realizările sociale ale partenerului reu
şitele economice vă mulţumesc. Vineri, zi propice 
relaţiilor cu amldî.

s c g b p i o n
. Ca să rezolvaţi «0 v-aţl propus, trebuie s t  itttttî* 

ciţi până la epuizare. Gadourila vor transforma Au»

minica într-o zi deosebită. Evitaţi investiţiile specta
culoase. -Problemele de sănătate se pot rezolva prin 
Odihni .  Vţţl beneficia de ajutorai colegilor. E cazul 
să va ocupaţi de afacerile tMWtenevulul de viaţă.

S A G  E T A T O R
Sunteţi bulversat de avalanşa de informaţii. Du

minică trebuie să discutaţi cu partenerul de viaţă 
schimbările din casă. Vă preocupă problemele de 
suflet. E nevoie să vă ocupaţi mai mult de copii. L* 
serviciu, un coleg vă ajută, popularitatea vă a In 
creştere. Vineri e o zî norocoasă In toate privinţele.

C A P R I C O R N
Realizările se datorează relaţiilor pe care te a* 

veţi. Duminică evitaţi activităţile m ari consumatoare 
de energie. Posibil să câştigaţi o sumă de bard, dar 
şl să aveţi controverse cu unele - persoane. i&1, s-a» 
putea să primiţi o vizită, să vi se propună o cotâbo* 
rare. Nu-i exclus sâ primiţi o veste de la persoana 
iubită. r

V A R S A I 0 1
Comunicarea cu persoana iubită este plăcută. Du

minică « posibilă o călătorie. Sănătatea vă “ 
feste, deci odihnîfi-vâ. Relaţiile de  hfaceri sunt 
ta  bune. Miercuri vă surâde norocul în '
slonal. Relaţia cu persoana fubîti va 
tatea pe care o doriţi '

P E Ş T I

nfU
persmite

lâlîzarea lucrărilor de servili, Vă f t t t  
. ... P«n InteHgenţă şi httn gUst. fol trehtHfe 48 

laaaţi pişte drumuri Ideile neaşteptate vă ajut*.

I
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Pe listele de vofr 
persoane decedate 

sau
Scriitorul Paul Goma, stabilit în Fran

ţa, din 1977, era trecut pe listele nomi
nale ale secţiei de votare nr. 93 din Bu
cureşti, a informat Constantin Marcian, 
membru al Alianţiei Civice, invitat la 
conferinţa de presă de marţi a Ligii A- 
părării Drepturilor Omului (LADO).

Constantin Marcian, care a fost mem
bru in comisia secţiei de votare nr. 53, 
a precizat că pe multe liste electorale 
bpăreau numele unor persoane dece
date sau plecate in străinătate, în Ur
mă cu 10—15 ani.

„Listele electorale au fost umflate cu 
şcepul evident de »  nu se atinge pragul de 50 

'  la sută, procentul necesar de participare 
! la vot pentru validarea alegerilor", a 
mai spus Marcian. El a  adăugat că, in 
general, comisiile electorale au fost slab 

: pregătite din punctul de vedere al cu
noaşterii legii electorale şi că instrui
rea acestora a fost absolut superficială.

Explozie 

A liane

FACE CUNOSCUT PROIECTUL BUGETULUI LOCAL 
PE ANUL 1996

Lansarea inaugurală a noii rachete 
Ariane-5, soldată, marţi, cu explozia 
vehiculului spaţial lă mai puţin 'de  un 
minut după desprinderea de rampă, a 
provocat Agenţiei Spaţiale Europene o 
pierdere de circa 500 de milioane de 
dolari, deoarece racheta nu era asi
gurată, relatează REUTER.

Ariane-5, un vehicul spaţial de mare 
putere din ultima generaţie, transporta 
patru sateliţi ştiinţifici Cluster. De
oarece lansarea era Una destinată unui 
experiment ştiinţific, nu s-a încercat 
obţinerea linei asigurări.

Unul dintre scopurile urmărite prin 
introducerea noului tip de rachetă a 
fost reducerea costului asigurării, Aria
ne-5 fiind, se presupunea, mult mal 
sigură decât predecesoarea sa, Ariane-4, 
Aceasta din urmă este asigurată , pen
tru sume cuprinse între 150 şi 250 de 
milioane de dolari.

Fondul Post-Privatizare
Guvernul a aprobat în

fiinţarea Fondului Post— 
Privatizare, fond cu ca
pital de risc menit să sus- 

’ ţină societăţile oomercia- 
: le mici şi mijlocii cu ca- 
, pital majoritar privat, 
f Fondul dispune de un 
f capital' de 40 de milioa- 
» ne ECU pentru Investiţii 
I directe (25 milioane . ECU 
1 — aport al Băncii Euro- 
j pene pentru Reconstruc- 
1 ţie şi Dezvoltare şi 15 
i milioane ECU — din Pro- 
‘ gramul PHARE) şi de 10

milioane ECU pentru a- 
sistenţă tehnică.

Fondul va fi administrat 
de un „manager", format 
din grupul industrial spa
niol Teneo — care deţi
ne 65% din fond — ; şi 
societatea de brofeeraj Bu- 
charest Investment Group 
(BIG) — care deţine 35% 
Administratorul fondului 
selectat în urma unei li
citaţii organizate de BEÎID
va co-Jnvesti \ f  mUioane 
ECU alături de BERp şi 
PHARE.

Fondai are o durată ma
ximă de funcţ:.. . tare de 
zece ani, veniturile obţi
nute In unsa acestor in
vestiţii urmând a fi dis- 

■ v  . : nveştitori,
; >p ■ ţional -du contribu
ţie lor. „

Pentru «a fondul sft de
vină 'Opera.' .nai, Agenţia 
Naţională pentru Priva
tizare urmează să înfiin
ţeze o flitdaţle mm — 
profit, cu rolul de a dis- 
ponibilîza efectiv sumele 
puse la dispoziţie de 
PHARE.

Căutat de Poliţie
Fostul vicepreşedinte 

al Credit Bank, - Steriu 
Popescu, este căutat de ' 
poliţie în întreaga ţară, 
a u ; declarat, marţi, .agen
ţiei MEDIAFAX surse din 
I.G.P.

Steriu Popescu a fost 
dat, pentru a doua oară, 
în urmărire generală, în 
urmă cu câteva .zile, de
oarece s-a sustras cercetă
rilor poliţiei şi ale Par
chetului General.

Deşi mass-media a in
format că fostul vicepre
şedinte al băncii a părăsit 
România, el nu a fost dat, 
până în prezent, In urmă
rire • internaţională prin 
Interpol. '

Steriu Popescu a fost 
eliberat, prin decizia Ju
decătoriei sectorului 2, la 
21 aprilie a.a, pe moti
v a t ' că fostul vicepre
şedinte al Credit Bank 
poate fi cercetat de Par
chetul General în stare de 
libertate pentru gestiune

frauduloasă, fals şi uz de 
fals.

Fostul vicepreşedinte o- 
norific al Credit Bank a 

. fost arestat, Ia 22 febru
arie a c., pentru că ar fi 
transferat 33 300 de do
lari . din contul băncii în 
contul unei persoane fizi
ce, pentru achiziţionarea. a 
două autoturisme de lux 
din Germania*

De asemenea, Popescu 
mai este învinuit că ar fi 
scos ■ din casieria Credit 
Bank 60000 de dolari, 
prin încălcarea : norme
lor legale.

Tudor Stănică. vice
preşedintele Credit Bank, 
declara , că Steriu Popes
cu este implicat „singur 
sau plături de Marcel 
Ivan“ (n.r. fostul pre
şedinte al bănciD în alte 
două dosare, pentru acor
dări ilegale de credite în 
valoare de 60 de miliar
de de lei.

Somaţie
pentru...

reinvestfre
Dumitru Marica, reîn- 

vestit, la 3 iunie a.c., în 
Şuocţia. -de şef ai- Vămii 
Focşani, a declarat, marţi, 
agenţiei MEDIAFAX că 
„am fost somat de condu- 
. cerea .'generală a vâteiioi? 
să depun cererea de rean
gajare in aceiaşi po»t“.

Dumitru Marica a  fost 
arestat la 20 februarie 
a.c„ pentru complicitate la 
contrabandă, fals şi Uz de 
fals, alături de Gheorghe 
Yasile, zis Gigi Kent, Ma
rica a fost eliberat la în
ceputul lunii mai a.Cvj ur
mând să fie cercetat în 
atare de libertate.

DUmitru Marica a de
clarat corespondentului 
MEDIAFAX că nu a făcut 
demersuri speciale pentru 
a fi reînvestit tn funcţie, 
ci dimpotrivă intenţiona 
să desfăşoare o altă ac
tivitate.

Dinţii lui Buddha
4 Dinţii lui Buddha, o 

relicvă sfântă păstrată la 
: Beijing, vor fi expuşi ia 
, Hong Kong, în 1997, pen

tru a marca întoarcerea 
provinciei sub adminis
traţie chineză informea
ză REUTER.'

I Grupurile buddhiste cred 
■ că întoarcerea Hong 
Kong-ului la ©hirta, pe

I iulie 1997, nu  a r  putea 
fi mai sacră decât dacă 
s-ar petrece sub binecu
vântarea relicvei religi
oase. Şeful Asociaţiei 
Buddhiste din Hong Kong, 
reverendul Sik Kwok- 
Kwong, a declarat că 
dinţii lui Buddha von fi 
expuşi timp de 10 zile 
după retrocedare.

Comitetul chinez care se 
ocupă cu pregătirile In 
vederea evenimentului is
toric se gândeşte la mal 
multe evenimente care să 
marcheze momentul. Prin-, 
ire acesteia se află salturi 
cu paraşută şl chiar un 
spectacol susţinut de ce
lebrul magician Da vid
©opperfield.

I1-I|3 .

I
I
I
I
I

VENITURI:

Venituri proprii:
Sume defalcate din impozitul 
pe salarii:
Transferuri:
r— Subvenţii pentru diferenţe 

de preţ
— Subvenţii pentru investiţii 

CHELTUIELI

1. învăţământ
2. Sănătate:
3. Cultură :
4. Asistenţă socială
5. Servicii de dezvoltare 

publică şi locuinţe
6. Transporturi şi comuni

caţii
7. Servicii publice 

generale
8. Alte acţiuni

-  7 280 020 mii Iei

— 2 172 000 mii lei
— 3 152 980 mii lei

-* 1 000 000 mii lei
-  2 152 980 mii lei

2 900 000 mii lei 
2 000 000 mii lei 

465 000 mii lei 
1200 000 mii lei

5 100 000 mii Iei

400 000 mii lei

460 000 mii lei 
80 000 mii Iei

i
I
I
I
I
1
i
I
I
I
I

ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR (P.A.S.)
DIN CADRUL S.C. „DECEBAL" S.A.

(INDUSTRIA CĂRNII HUNEDOARA—DEVA)

* invită pensionarii, foştii salariaţi şi producătorii agricoli aflaţi Jp| 
relaţii contractuale cu Societatea Comercială „Decebal*' S.A. să partj-1 
cipe la cumpărarea pachetului de 51 la sută deţinut de F.P.S., în con
formitate cu contractul de vânzare—cumpărare încheiat intre Asociaţie | 
şi FJ*.S.

Relaţii suplimentare la :

— Sediul Asociaţiei din Deva, Piaţa Unirii, nr. 8, tel. 211760, 1, 2i I
— Abator Haţeg, telefon 770660, 1
— Abator Petroşani, telefon 542893.

BANCA RENAŞTEREA CREDITULUI ROMANESC S.A. 
CREDIT BANK DEVA

Bdul Decebal, bl. 8, telefon 211853, fax 211634I
|  Vinde la licitaţie publică, ce va avea Ioc în data de 14. 06. 1996, fej 
{sediul băncii, următoarele :

f 1. Imobil şi teren, aferent (spaţiu comercial), situat în Hunelloâm,j 
|  str. Avram Iancu,* între bl. 2 şi bl. 3. .

|  2. Mijloace fixe aflate Ia fostele sedii din Haţeg şi Brad, constând
f i n : 4

— sistem alarmă
— frigider Beko

I — aspirator Simtel 
■  — casă bani

2 buc. 
1 buc. 
1 buc. 
1 buc.

— birouri diferite 
■— dulap 
—* cuier
— mochetă

|  — copiator Canon

|  Informaţii suplimentare la sediul băncii.

30 buţ. 
10 bite. 
10 ba*. 

203,32 mp. 
i. bu«.lj

-COMERGIMTULDERANATORIJ
com ponente etectronic.e 
transformatoare de linii HR şl
telecomenzi, pt.Joate fipuîjî® de televizoare
sprayurktehnice

Işi mul te  >a Iţele «drrv i import direct* livrare M netoc

s.c. VITAQOM ELECTRONICS s.R.t
ICtai'Nopocd.-'Str'Pos’em n..̂ 73?.Wtp9fe4f43840V\fgx.

I  '  . 1
|  ATENŢI*! !

I Mare reducere de preţ pe o perioadă d e l  
10 zile (3—15 iunie 1996) de la 3 200 000 Ie i| 
l l a  2 206000 lei dozator suc marca Siemens cu*

I1 trei capete +- unu sifon. S
Vindem prafuri de îngheţată. |

2, telefon

îo orice 
ocazie, 

publicitate
p r i n

„MVÂNTIIl

UB[li‘k
(Informaţii furnizate de Agenţia MEDIAFAX).

Vindem prafuri de îngheţată.
I Strada Zamfirescu, bl, Q, ap.
S054 — 623859 — Asociaţia Tiron I
I ............ .
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VANZAR1 -  
CUMPĂRĂRI

i " # Vând urgent Dacia 
1310, 1990. preţ 8 000 00», 
negociabil. Tei. 611807.

"  . /  _ (399726)
1 •  Schimb sau vând ă- 
partament 4 camere, par- 

' fee, cărămidă, cu două 
camere plus diferenţă. In
formaţii tel. 616830.

Vi . ' (9820)
•  Vând convenabil te-, 

levizor color, congelator cu 
sertare, maşină de spălat 
automată. Tel. 212463.

, * (9789)
•  Vând apartament 2 

camere, stare îmbunătă
ţită sau schimb cu maşină, 
Deva, Al. Salcâmilor, bl. 
<32, ap. 57, cartier Dacia, 
după-masă, după ora 2».

(9800)
•  Vând maşini de în

gheţată stradale, germane 
si italiene. Inf. tel. 059/ 
160113 şi 437570 sau 
156262, după ora 20.

(Fax)
•  Vând - scuter Manet, 

tel, 611731.
(9838)

•  Vând Sau schimb a- 
partâment 3 Camere in 
Deva — Astoria, cu Brad
2 camere, oraşul vechi. Tel,
6503^6. (9811)

•  Vând motoretă Hoinar, 
stare excepţională. preţ 
avantajos Tel. 212977.

(9819)
•  Vând compresor aer, 

preţ convenabil. Tel. 614267 
sau 622311.

(9814)
Y •  Vând remorcă furgon 

7,5 t şi 1FA bqsculantă 5 
tone sau schimb cu auto
turism, tel. 058/753*73.

Y Y ; (9799)
•  Vând casă Simeria, 3

camere, bucătărie, gaz, apă. 
canalizare, anexe. Telefon 
860723. (9797)
_ •  Vând apartament 3 
camere, Simeria, str. Fa- 

* liricii, bl. 1, sc. A, ap. 
3. •. •

•  Vând urgent casă, de
pendinţe, grădină,-- zonă 
centrală, Teliucu Inferior, 
tel. 739059. (9795)
' •  \|ând microbuz Merce- _ 

Aes 207 D, an fabri
caţie 1986 Cl. Tel. 228076, 
614325. (9803)
î • '  Vând convenabil apa
ratură gimnastică de în
treţinere (body building). 
Cel. 054/230508 sau 77*421, 
seară. (8847)
• •• /»  Vând uinidomctre noi, 
import SU.V Tel. 057/ 
280125. (9761)

- •  Vând ataş nou Jawa,
telefon 057/280125. -

(9761)
•  Vând apartament 2

camere, Deva, sţr. N. Băl- 
cescu, bl. 12, sc. B, etaj 3, 
ap. 59. , (9819)

Y •  Vând .casă, curte, 
grădină, 7 încăperi, gaz, 
apă, Simeria, str. Traian, 
nr. 64, preţ avantajos.

. ,  - , (9824)
•  Vând apartament 2

camere. Deva Al. Moţilor, 
bl. P6,. sc. 2, ap. 21, par
ter. : ; (9829)

•  Vanei cabană la Să- 
cârâmb, informaţii tele
fon 627821 după- ora 21.

.. „ - (9517)
•  Cumpăr garsonieră 

confort I, tel. 628927, zil
nic după or:, 17.

. . .(9515)
•  Vând apartament 2 

camere cartier Dacia. In
formaţii tel 621345.

(9513)
•  Vând in Simeria a- 

partamem două camere, 
ultracentral Tel 716896.

(9519)
•  Vând goblen Moda 

Lisa Pastoral Concert in 
pârk (punct mic), piese 
‘Ford Taimus 1,6, piese 
VW Pulsat- 78 si motor

perfect 1,6. Tel. 218587.
(9616)

•  Vând mîriiconac cu
grădină fructiferă, supra
faţa 2500 mp, în Peşti- 
şu Mic. Informaţii tel. 
615566. (9825)

•  Vând 3 case si două 
VW Passat. Tel. '633177,

•Cobra. (9830)
•  Vindem case cu gră

dină Hia şi Băţălari,. lân
gă' Călan si maşină tri
cotat. Tel. ’ 628254. ..

(9518/9837)
f # Vând urgent aparta
ment trei camere, N. Băl- 
cescu, bl. 17/82, preţ con
venabil. Informaţii la a- 
dresă. ' (7194)

•  Vând microbuz VW7
Trânsporter Diesel 1987, 
înmatriculat, carte de i- 
dentiiate, Timişoara. tel. 
•56/190808 056/132084.-., -

' v (9513)
•  Vând combine muzi

cale -Samsung si Elektaîn 
garanţie. Tel. 613365.

» (9807) .
. •  "Cumpăr apartament

3 sau 4 «camere. Telefon 
629254' sau 622687.

Y (9521)
•  Vând apartament 4

camere, zona Liliacului, 
maşină îngheţată: Telefon 
2.25523. ' (9522)

•  Vând: casă Geoagiu- 
Băi; teren intravilan Ora
dea 13 000 mp; teren 5700 
mp cu hală 600 mp, pe 
DN 7 Deva—Arad; casă

, în Deva ; apartament 3
camere Deva; apartament
4 camere Deva; casă Ba- 
lata cu 1 ha gradină; o- 
fer. spre închiriere vilă
5 camere pentru sediu 
firm ă; caut de închiriat 
apartament 2 camere De
va. Telefon 218402, luni— 
vineri ,între orele 8—16.

(9846)
•  Vâncl Ford Tranzit, 

1989, recent adus. Brad, 
telefon 651579.

(9188)
•  Vând tractor U 650,

remorcă, plug, Orăştie, Ko- 
gălniceanu, 17. telefon 
641290. ' , (9615)
■ <yş-Vând talon Opel Com- 
modore, 25, piese de 
schimb, caroserie Record 
19. Telefon 641290.

(9016)
Vând, Schimb apar

tament două camere, de
comandate, . Bucureşti, sec
tor 6, tel. 641160, 641461.

-T ' , '■ - - (9617)
•  Vând apartament 2

camere, bloc 4, autogara 
Brad.. Informaţii telefon 
656418. (9189). Y

•  Vând apartament 2 
camere,' decomandate. Hu
nedoara, lângă postă. Tel.

'728318, " (8318)
•  Vând casă in Simeria. 

zonă centrală, posibilităţi 
privatizare .Tel. 717288.

_ (8326)
•  Vând Lada 1500, 1983. 

şi talon Ford Taunus, 
telefon 724559.-

(83270)' -
•  Vând VW Golf, 1980, 

900 mărci, negociabil.- 
Tel, 718009

(8328)

OFERTE 

OK SERVICII

Executăm
TRANSPORT MARFA
cu cam ioane lnch.se 

de 2.5; 8 şi 14 t 
Tel: 647529 orele 8 17

•  Angajez şofer profe
sionist şomer, categoriile 
B. G, K. Tel. 611807.

1399726) ‘
•  Ţin evidenţă conta

bilă la particulari. Tele
fon 214413, după-oră 17.

(9813)
•  Angajăm reprezentanţi 

in domeniul publicitar, sa

larii atractive. Telefon 
064/137040. 3

(8840)

•  Executăm şi reparăm 
instalaţii sanitare şi de 
încălzire. Teb 611713, ore
le, 16—20.

(9822)

e MARSCHALI. Rei- 
sen SRL, agenţie de 
turism intern şl inter
naţional,. cu sediul în 
Hunedoara,, strada Li
bertăţii, nr. 8, prin 
filiala Deva, strada 
Andrei Mureşanu, nr,

. 1 în colaborare cu 
Touring .— Doublet e- 
flectuează curse re
gulate pentru Germa
nia. Franţa, Olandă, 
Belgia, Anglia, Dane
marca, Suedia,. Spa
nia. Norvegia. închi
rieri de autocare pen
tru transport intern 
şi internaţional şi a- 
sigurări medicale pen
tru străinătate. In
formaţii şi rezervări 
de locuri zilnic între 
orele 9—12 şi 13—18,. 
la telefon/fax 231291 
(Deva); tel./fax 717035* 
Hunedoara .

. (8325)

ÎNCHIRIERI

•  Caut de închiriat gar
sonieră te le f fin 624670, fi
rele 8—20.

A (9809)

« Profesoară caut gar
sonieră sau apartament 
pentru închiriat. Telefon 
613872. după ora 19.

(9831) '

DIVERSE

•  SC. Aglăiţa Marinela
SRI> Deva şi S.G. Maria 
Zeii anunţă majorarea
preţurilor cu amănuntul 
începând cu 1 iunie 1996, 
de la zero la 200 la sută.

(9836)

* m Ofer împrumut, ga
ranţii auto sau imobilia
re, dobândă 0,5 la sută/zi. 
Relaţii tel. 660349, după 
ora 1». (9828)

•  S.G. Pista Tmpex
SNG Deva anunţă majo
rarea preţurilor de 100 la 
sută la produsele alimen
tare şl industriale, înce
pând cu data de ' 15 iu
nie 1996 .

A ' (9520) T

•  S.G. Avicola Deva a- 
niinţă intenţia de majora
re a pneţurilor de vânza
re cu până, la 35 ia sută. 
începând cu l. 07. 1906.

(0832)

•  Societatea Somercială
CIF S.A. Deva anunţă 
intenţia de majorare a 
preţurilor şi tarifelor tn- 

, cepând cu dată de 01. Iu
lie 1996. (9844)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb • garsonieră
Ofădea cu garsonieră, a- 
partament Deva. Telefon 
214191. (9512)

COMEMORĂRI

»  Pios- omagiu la îm
plinirea a şase săptămâni 
celui care â fost 

COSTICA MIIIAI 
PLOTOGEA

Parastasul de pomenire

sâmbătă, 8 iunie, ora 12, 
la cimitirul Bejan. Dum
nezeu să-l odihnească !
Faţjiilia.. ; , (9826)

•  Se Împlineşte un ân 
de la, moartea fulgeră- 

■ toa’re a ;,/
ing. TRAIAN. BOLŢ) 
Parastasul de pomenire 

va avea loc sâmbătă, 8 iu
nie .1996, ora 11, . la
Bejan. Familia.
' . ir .• : (9817/18)

CURSUL VALUTAR

•  Cu aceeaşi durere, 
amintim că se împli
neşte un an de când a 
trecut în nefiinţă dra
gul, nostru soţ, »ată şi 
bunic.
av. EUGEN HOREA 

CÂMPEAN '
Y: Parastasul de no- 
menire are loc sâm
bătă, 8 iunie, ora 12, 
în cimitirul din str. 
Eminescu, Deva.

(9821)

•  Familia îndurera
tă anunţă împlinirea â 
şase" săptămâni de !ă " 
trecerea în eternita
te a uniculdi fiu'

BAN FLAVIUS 
TURCtN

la numai 32 ani. Pa
rastasul de pomenire 
duminică, 9 iunie 1996, 
ora 10, la Biserica 
Ortodoxă din Băiţa. 
DUmnezeu să-l odih
nească în pace ! Pă

rtiniţii.
(9816)

DECESE

•  Colectivul ziaru
lui „Cuvântul liber" 
Deva este alăttiri de 
colegul Nicoiae Tîrcob 
Ia durerea pricinuită 
de decesul tatălui său 
şi transmite condo
leanţe familiei îndo
liate.

•  Familia îndurerată a- 
nun’ţă încetarea din viaţă 
a celui care a fost soţ, 
tată, socru şi bunic " Y

ALEXANDRU LANG
înhumarea va avea Ioc 

azi, 7 Iunie 1996, ora 14, 
la cimitirul catolic din 
str. Eminescu. Corpul ne
însufleţit se află depus la 
capela cimitirului cato
lic. Dumnezeu să-l ier
te ! Amin !

:7Y (0526)

•  Soţul Milşai. fiul So
rin şi familia Nănescu Ni- 
colae anunţă cu nemărgi
nită durere încetarea din 
viaţă după o lungă şl grea 
suferinţă a celei care a 
fost un suflet admirabil

VASILE CORNELIA 
in etate de 64 anf. Nu te 
vom uita niciodată! în 
mormântarea' sâmbătă, 8 
iunie 1996, ora 13,30 la, 
cimitirul Bgjan. Dumne
zeu s-o odihnească in 
pace î

8, 9. IUNIE
2971 lei

— 1943 lei
— 2732 lei
— 4602 lei 

. — 2365 lei
— 573 lei
— 192-lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale' 
a României. 'Y-

% V .V .SV ^*vV f//,V .V fV W ,-.V ^f<V .Y f.-rtW /.V .,.V ,V

1 dolar SUA 
1 marcă germană 

100 yeni japonezi 
1 Ură sterlină 
1 franc elveţian 

7 l  franc francez 
100 lire italiene

- * — *—-*—* -i- ■* .' * ~ — + -

VREMEA
Vreme caldă, cir- cer 

degajat. Vântul va -sufla 
slab. Temperaturile mi
nime vor fî cuprinse în
tre .̂ 15—22 grade C, iar 
maximele vor oscilă in
tre 28—34 grade C. (HAI
NA PLETER).

- — * - - - * —. *.S-*Y* ■—r *■ ~

A-N  U N T venţiei Democratice, vor I
participă la o conferinţă |  

Dl Emil Constantinescu, de presă, sâmbătă. 8 iu- « 
preşedintele CDR, dl Mir- nie 19f®, ora 14, la sala j 
cea Muntean, candidat la .mare al Primăriei Deva. I 
Primăria municipiului Vor fi prezenţi: Raduv 
Deva, din partea Con- Boroianu si Sorin Pan tis. |

ALPREST SERVICE INTERNATIONAL
, 3400 Quj.-NapQCO. îfel. 064-436086 

sau toi/fax 064 ■ 124580 . /

v in d e  Pastă  d e  To m a te
. (în cutii 70g ş r  borcane 4 3 0 m l. i .

B  TI JOS SI K e t c h c p

s '
\ S.C. BUJOR — MIHESAN SNC ABRUD 
V . JUDEŢUL ALBA

, rrcwluce şi livrează următoarele sortimente
|  de băuturi alcoolice > .

\ — rachiu alb 960 Iei 1 /2  1

i vodcă 1090 Iei 1/2 1

l — alcool SI gr. 2750 Iei 1/2 1

Preţurile nu includ TA?A.
\

Relaţii la tel. 058/780562 ; fax 058/780223. ( 
. ) (330041) \

i  "V
--------- — ----------- ---------- ţ --------------------------\

S 
\ 
s 
\ s 
s 
\

S.C.C. IOMCOOP S.A. SIBIU

Cumpără, ia sediul său din Sibiu, sos. Alba 
Iu li a nr. 110, cantităţi nelimitate de :

MIERE POLIFLOBĂ

ia preţul de 3560 lei//cg, cu plata pe loc. Pre
ţurile vor fi negociate în funcţie de evoluţia 
cursului la Uolar. .

Informaţii suplimentare la telefon : i
069/229213, 229214, 229622 şi fax 069/229215. ţ

__ * 
I

\ Vinde combirie C 14 în perfectă stare de t 
‘ funcţionare.

SOCIETATE COMERCIALA

Informaţii Ia tel.: 058/813116, 830436, \
830437. (
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