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— 1981 lei

- — 2788 lei
— 4611 lei
— 2406 lei

\ r  — 581 lei
— 196 lei 

ale Buneii Naţionale '

fn munic ipiul Deva, 
Kogăinifeanu cu DN 7, a 
ţia noului lăcaş de închi 
Baptiste „Sfânta Treime".

Duminică, 23 iunie 
12, apoi între - orele 18- 
de sfinţire a bisericii. - 

Servicii religioase o 
nimerit vor fi oficiate şi 
toare, de luni până vineri, 
minică, 30 iunie, între

Ja iute,'Secţia străzii M. 
fost filiali?. construc- 
nare c! Bisericii Creştine

1996, de Ia ora 8 la ora 
20, are loc ceremonialul

cazionate de acelaşi eve- 
în cursul săptămânii vii- 
între orele 18—20 şi du- 

orele 9—12 şi 18—20.
r - t n i
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Că de-*»ai bine de cinci 
ani ne mişcăm, trăim şi 
respirăm fittr-un medliAde 
austeritate economică, nu . 
mai trebuie demonstrat. *  
Guvernele postrevoluţio
nare şi-au luat mâna de 
pe economie şi fiecare 
agent economic se des
curcă cum poate, în a- 
cest mediu fără vlagă fi
nanciara.

Un Parlament care timp 
de patru ani s-a îngrijit 
mai curând - de proteja
rea prin legi a interese
lor’ membrilor săi decât 
de cele ale naţiunii, ne-a 
lâs.at şi anul acesta fără 
o lege a bugetului până 
aproape -de jumătatea a-. 
T ’lui- In sfârşit, nu are 
rost să mai dîvagăra pe 
această temă. Tara are o 
lege a  bugetului, iar ju- / 
detid are un buget apro
bat pe 1996. Un buget 
peticit, numit, oare până 
când ? — de austeritate,
fa care singura „conso
lare" a hunedofeniior este 
fa nici alte judeţe hu stau 
mai bine.
• Aşadar. bugetul jude

ţului Hunedoara pe anul

Reflecţii la un buget peticit

........ . ......— ...—  t
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...................... -  t

1998 «e . cifrează ' la 
37 .650 728 000 de lei, la 
venituri şi cam tot pe 
atât la cheltuieli.

Din acesta, bugetul Con
siliului judeţean, reprezin
tă; şi 4a venituri si la 
cheltuieli, 2 022 000 000 de 
lei. Nu acesta interesea
ză in primul rând, deşi, 
în investiţie directă. Con
siliul judeţean are lucrări 
de anveriturâ. însumând la 
devizul general zeci de 
miliarde de lei şi toate 
in desfăşurare.

Din acestea aproape 28 
de miliarde, transferurile 
către bugetele IoCale ale 
municipiilor, oraşelor, -co
munelor reprezintă cu 
ceva peste 5.3 miliarde 
de lei. iar cheltuielile de 
capital 19.163 miliarde.

Cât din acesta se va 
fi cheltuit până la data 
aprobării bugetului. cât 
reprezintă note de plată 
neachitate pentru lucrări 
sau cheltuieli efeetuate

din credite de Ia bănci' 
sau de Ia trezorerie, pe 
anul trecut, e mai greu 
de apreciat. Sunt însă, cu 
siguranţă, unităţi adminis
trativ — teritoriale care, 
înainte de a cunoaşte bu
getul, efectuaseră de
contări şl plăţi însumând 
mai bine de jumătate 
din el. Să nu insistăm 
prea mult nici asupra a- 
cestui aspect, ci să luăm 

o „felie** mai mică, din 
care trebuie susţinut fi
nanciar unul din progra
mele Sociale ale guver
nului — construcţia de 
locuinţe.

Gradul def sărăcie la 
care a ajuns populaţia nu 
permite decât unei in 
fime părţi a el să-şi per
mită luxul de a-şi con
strui yn apartament în 
bloc (căci de o locuinţă 
individuală este . iluzoriu 
să vorbim). Dar copiii 
care fa 1985 aveau 10-11 
ani şi mai dormeau in 
cameră cu bunica sau cu 
unul din' părinţi, sunt a- 
cum băieţi de însurat, 
iete- d«- măritat, Pfagura

lor speranţă pentru un 
acoperiş deasupra capu-. 
lu i  fa cazul că îşi în
temeiază o familie, este 
ca societatea comer
cială la care lucrează — 
dacă lucrează cu contract 
de muncă I — să con
struiască pentru salariaţii 
săi locuinţe pe care să 
le repartizeze acestora, 
in  regim de locuinţe de 
serviciu; sau ; consiliile 
locale să eonstruiaşcă lo
cuinţe sociale, pe care să 
le repartizeze. Dumne
zeu mai ştie, după ce 
.criterii, familiilor tinere, 
lipsite de o locuinţă sau 
cu condiţii de locuit im-, 
proprii. Cheltuielile în . 
acest scop care pot fi e- 
fectuate de la bugetul ju- 

' deţului depăşesc cu pu
ţin 8.5 miliarde de. lei. 
In condiţiile când preţul 
-unui apartament mediu, 
să zicem de 60 mp su

prafaţă construită, depă
şeşte 40 de, milioane de 
lei, din banii aceştia sr 
ppt construi 215 aparta
mente. Sărăcie cu lustru, 
când cererile de locu
inţe ‘ la consiliile locale 

se numără cu miile, de 
ani de zile. Soluţii V Nu 
se întrevăd.
• ION CMKCî EI '

Anotimp artistic 

la Hunedoara
Casa municipală de formulă atractiva pem 

cultură din Hunedoara tru copii (..Karaoke"). 
„respiră" fa pragul ve- Tot recent, formaţia de 
rîi, deoarece, în ultimii dans modern — fete <co- 
ani, sezonul acesta di- regrafia Dana Mure- 
minueazâ simţitor atât safa a cucerit Ierni I la 
turneele artistice din festivalul „Armindeni de 
afară, cât şi activităţile cristal", alături de so- 
permanente. Firesc, pen- lista Felicia Pandurii, 
tru că „producţia" ar- 0u menţiune (referent ar
tistică nu respectă gra- listic Marcel Gâgâuţă) şi 
fice propagandistice, ea tnipeje artistice ale ti- 
es*e corelata eu cere- neretului au oferit un 

publicului. Con ce- igtim - soectâcol din se-
dnle şi vacanţele^ se ria rte patru, cu „Show )
reşimt şi-n rândul for- variette“ regia Ton Mer- 
maţuloî artistice, ma- mej!an şi Eugen Evu. 
joritab tinere. Totuşi, re- , .„ „...
cent, ansamblul . Ilaţe- ?.fnaclul ”Luc,a" " ,J' 
gana" a oferit spectaco- ea programfeaza ulti- 
le muzical-coregrafice la ™a mtnmme pana-n 
Valea Nandrulul şi Poie- ™ an 17 '“ 'Ve
nita' Voind şi ia Ginciş, df r m sezon-se va de- 
la ’ Ziua Armatei Geniu- c“ -cenaolul ,ti-
iui, sub' direcţia noului nerant în cateva. s*îe 
referent Marian Lupo şi din jur.- „Rlagienii' simt 
cea-artistică a lui Ioan fa • număr de 18 şi la

< *  ?*. -
la Festivalul pădureţii- şi • internaţional de ia 
lor din luna august. în Tg. Jiu (Arghezi) şi Lan- 
12 aygust, dat fiind -câ r“dJ (Lucian- Blaga), au 
gredi din Kavala au şo- cucerit şi . el frumoase 
licitat înfrăţirea, sub premii în bani. In or- 
HSpect cultural, cu ap- dine, , aceştia su n t: Pr.- 
«amblul liunedorean, a- tru Poiană, Ovidlu îlă- 
eest pact se va inaugu- jap, Viorica Hirtă, Ma
ia prin prezenţa an - rius Qvidiu Zotoiu. I.au- 
samoluh'i elen la pă- ra Meda. Din toamnă

|n  pieţe abundenţă de legume, dar şi de cum
părători.

•v mm.
"J rateul de copii „Sfâr 

ioană", după două spec- 
t-acrJe duble cu piese
cu&e n scenă de Eugen majoritar al tinerilor,

se primesc noi membri 
creatori, infuzie fireas
că, anuală, dacă amin
tim că cenaclul- pste

Evu şi Elena Barboni, 
după; basţnele fraţilor 
Grimm. respectiv un

inclusiv din judeţ.
Administrativ, institu

ţia condusă de praf.
spectacol pentru preşco- loân Nicuşor Ghiorghio- ’ 
lari cu „Maimuţoiul Zo- ni. întreprinde în aceste \ 

. zo‘, are a scurtă va- zilţ cele necesare pen- (j 
canţă, iar pentru toamnă fa-ţ-A " -■'■ "" l
pregăteşte un nou spec- -----------------------------  /
ta col — surpriză, în tr-o (Continuare in pag. a 2-a) \
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- . Q: nouă promoţie de absolvenţi au 
părăsit şcoala. Pentru unii dascăli 
prima, pentru .alţii a nu ştiu câta .... 
şi .-nu pentru puţini ultima. Elevi, foar
te.- buni, buni sau mediocri, . după 
felul în oare . s-au angajat în pro-. 
cesul de instruire şi educaţie, după 
străduinţa şi interesul de care au dat 
d.ovadă. Indiferent de orice prejude ■ • 
'C8tă ' sau principiu, , la despărţire ei 
r|m ân în amintirea şi sufletul dâşcălu-: 
igi elevi buni i O dată cu plecarea 
lor, din sufletul 'omului de la cate-. 
drn se rupe un crâmpei. Un crâmpei 
de efort, de talent,; de entuziasm, hăr
nicie . şi dăruire,, un crâmpei din ti- 
nefeţea lui. , E părticica sufletului ce â  

, muşit s-o dăruiască cu pasiune, în- 
ţMegere, vocaţie, talent şi eficienţă, 
Urrhâşilor săi. ,,, ■ •; ■ t

înv memoria şi sufletul 'adoleşcen.tu- 
lui se înfiripează un., chip, un portret, ■ 
o imagine, ce vor dăinili în eternitate 
sau care s e ' vor stinge în clipele urmă-. 
toare. Portretul ţî l-a! zămislit sin
gur dăscale, prin modul d« a înţe

lege menirea ta ! ... Prin efortul depus 
în concepţia orelor, prin metodele şi 
procedeele folosite^ prin evaluarea fi
rească a relaţiei profesor — elev, zi
dită cu profesionalism, cu capacitate 
şi vocaţie. Prin modul în care te-ai 
dăruit procesului de instruire şi mo
delare a caracterelor, glipă de clipă , 
zi de zi, trimestru de . trimestru, an 
de an. In acele momente intime ale 
orei, când ai reuşit să cucereşti prin 
talent, sinceritate, dragoste şi dăru
ire, imaculatul suflet de copil, can
doarea şi puritatea acestuia.’ In clipe
le de destăinuire.-când al ştiut să ex
ploatezi (în sensul bun al cuvântului), 
tot ceea ce prin naivitate şi pasiune 
copilul ţi-a dăruit.
. Şi dacă ai reuşit să faci din elevii 

tăi -discipoli de nădejde, fii mândru 
Dascăle I Ai cucerit cea mai de preţ 
comoară, o  GOMOARA SPIRITUALA,
ce nu echiValează cai mici una pe plan 
material I - • .

• - Praf. LIVIU LUCACIU

V  V fŞfi

Şcoala Generală Nr. 5 Deva. Sfârşitul clasei întâi - a adus celor mai 
silitori premii, primele din viaţa lor de elevi. Foto; PA VEL LAZ \
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te poposi cu folos

COR mulţumeşte
Filiala Judeţeană Hu

nedoara a  Convenţiei De
mocratice din România 
mulţumeşte tuturor ale
gătorilor, care 1-âu votât 
pe dl Mircea Muntean, 
candidatul C-D.R* ales 
primrr al municipiului 
Deva> pe data de 16 iu
nie Î9C6

C E R as gură popu
laţia Devei că dl Mircea 
Muntean va fi prima- 
mi tutu; or locuitorilor 
municipiului, în egală 
măsură, şi-i recomand# 
să se adreseze cu Încredere 
primăriei, care va încerca 
să rezolve^,toate proble

mele, In spiritul şi litera 
legii.

De asemenea, C.D.R. Ii 
încredinţează pe locuito
rii municipiului Deva că 
noul prim ar va fi spri
jinit în tot cee® ce îşi 
propune sâ facă pentru 
buna gospodărire, pen
tru munca, viaţa, ordi
nea, liniştea şi siguran
ţa lor, încât oraşul Să 
devină tot mai frumos şi 
mai curat, iar locuitorii 
săi să ducă o viaţă cât 
mai eiviirată. ’
'■ ‘ Filiala Judeţeană -

Hunedoara 
a C.B.R.

A n o tim p  a r t is t ic  la  H u n e d o a ra

(Urmare din pag. 1)

tru Obţinerea noii au
tori/.iţii PSI de la grupul 
de pompieri militari De
va, în privinţa sălii- 
de pictură şi literatura 
„Concordia", Eugen Evu 
îşi exprimă încrederea 
cc domnul primar re

ales Remus Mariş (că* 
rula I se datorează a- 
menajarea acestei săli)
va acorda banii nece
sari pentru completarea 
cu mobilierul modem 
promis' (execuţia ing. 
Ilara bagi u), totul spre 
binele hunedorenilor 1 
(G. S ).

Ultima şedinţă. . .
Zilele trecute am a- 

sistat în baza dreptului 
meu de cetăţean la ulti
ma şedinţă • a Consiliului 
ic cal Grişcior, din le
gislatura care tocmai s-a 
încheiat

l-a sosire^ fiecărui con? - 
silîer am fost uimit de 
promptitudinea cu care 
s-a achitat r indemniza
ţia de conrffe ;*  pentru 
şedinţa prec.*- - î de că
tre contobiiSpI iristituţîfei 
sus-amintite. Apoi ş-a Vo
tat ordinea de zi a ş e 
dinţei.

Degeaba a cerut deca
nul de vârstă al consiliu
lui, dl Ştefan Lucacj, in
cluderea pe ordinea d» zi 
a unui sumar bilanţ al 
activităţii desfăşurate în 
ultimul patru ani, căci a 
fost hotărât pus ia punct 
de viceprimarul Mircea
Tudoran care i-a repli
cat :

„Nu ne putem lăuda 
cu nimic deosebit, căci 
nici alţii nu au făcut mai 
mult ca noi".

între timp, a sosit şi
consilierul Viorel Vîrdea,

m—, mm, $ mm* • »  * *»•#» d U iN t
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^OHERTUL SĂTE 
fit MIEZ DE YA*

care a  mm ^dezmorţit" . 
asistenţă CU intervenţii
le sale fără rost, .. dar - 
ma ales cu cuvinte in
jurioase la adresa co
legilor şl a egtor ce au 
condus comuna până în 
prezent, cuvinte de care 
ne-am ruşinat noi, iar 
hârtia nu le suportă. în  
sală se afla şi O femeie, 
dar pentru dl consilier 
nu conta. Nici interven
ţiile prompte ale pre
şedintelui şedinţei, dl 
Gheorghe Clinciu, nu au 
putut opri atacurile di
recte la persoană din
tre unii consilieri care 
nu se pot lăuda cu 
vreo realizare benefică 
urbei în legislatura care 
se încheie.

După mai bine de două' 
ceasuri, cât a durat a- 
ceastă şedinţă de pomi
nă, nu mi-a fost greu să 
înţeleg din ce motive, în 
acest răstimp de patru 
ani. Crişciorul are foarte 
r utine împtodriţ

ALEXANDRU J I  ECA, 
torespondeut

Din Deva până la Riu 
de Mori, In raidul nos
tru am vput să vedem 
cum se prezintă unită
ţile comerciale j alimen
tare, mixte, de alimenta
ţie publică, particula
re etc.

..'//.fia..'. Băcia, „Alimenta
ra" era închisă, Gestio
nara face naveta din S3- 
merxa şi autobuzele mai 
întârzie. Am înţeles. în  
sehîffifci la  şosea, l a d i  

..asociat unic *:de»
. r i t . dumnealui . . ,

tăm .... de fapt este „Ex
press© Alirrv-Paty" ii.R.L„ 
condusă de dl Vasile 
Borteş, am găsit bogă
ţie pe listele de la bu
cătărie, curăţenie exem
plară, o servire ca Ia 
carte.

— Nu vreau, vă rog 
frumos, nici un fel de 
publicitate. Set ce aia 
făcut şi vot continua o 
fac cu puterile mele. Ge 
le ofor consumatorilor 2 
Ce riu găsesc dumnealor 
în  alte părţis feiftec cu 
ou, creier — cu ou şi 
ceapă, la  capac, la do
rinţa omului — medalion 
de ciuperci, caşcaval 
capac, şl lista este m t 
mai lungă Orice client 
care poposeşte la noi este 
servit cu ceea ce doreşte.

La cooperativa -. de 
consum din bretea Ro
mână am găsit vitrine 
şi rafturi goale. Şi o  si
tuaţie cel puţin • intere
santă. Dna Aurora Sco- 
robete — gestionam ti
ni tatii alimentare — este 
lucrătoare ia o unitate 
de alimentaţie publică din 
Călan 21

- Pe raza comunei 
Rîu de Mori avem 16 u- 
nităti comerciale. Cu 
profil mixt şi de alimen
taţie publică — preci
za dna Marka Medre, 
contabil şef şi cu răs
punderi de preşedinte ai 
Cooperativei de Consum 
din Rîu de Mori.;

— Ce găsesc sătenii, 
cumpărătorii în aceste 
unităţi ? Ce comenzi se 
fac?. Cum sunt ele o-

■ ripriaţe, ţf:
—- îmi puneţi între

bări aspre. Unele, cum 
se zice, mă depăşesc.

Este adevărat că ■ uni
tăţile sunt, şm e%  Au 
toate, ->,«N)n goluţe, Arta 
din cauza mul| 
tel probleme: ai baud, 
ai mărfi.
1 — Da» pâine asiguraţi 
X>entru săteni f  

— Asigurăm. Proaspă
tă. ZjlnjEe.

Pe la alte unităţi co
m erc ial pe Ia caute aoi 
fost... oaspeţi, mulţi s&- 

1 m
găsesc ţigări.

deGal, Gol Ca ia Cam pionatul european de fot bel. Aşa arată rafturile 
la magazinul alimentar din Bretea Română

„.Mai 
de Mori».

căţelul aşteaptă.. ta  Butetai din m u

*tiantena»11*
„Da’ unde sunt zăpezile de altăda

tă?...". „Da* unde sunt frumoasele doam
ne de odinioară?..." Se întreba, şl îşi aga
sa contemporanii cu întrebarea tn van, 
acum vreo opt secole, marele poet 
hoţ Francaise Villon. Lui avea *1-1 
răspundă mult mal târziu poetul 0  f i
lozoful stole Lucian Blagâ în ultimele 
două versuri ale poeziei „Dragostele 
mele*, „Ce-a rămas sub glii din ele?.-*. 
Şi poetul nemaiaşteptând răspunsul de 
la alţii, conchide dur, fără aici un fel 
de menajamente: „Târnă numai şl
inele.-**. Şi, spre convingerea noastră, 
a tuturor, poetul repetă versul, intă- 
rindu-î Veridicitatea. La rândul jpeu, 
deşi eu nu sunt nici poet, nici şman- 
gleor, ci doar uri biet „zugrav de sub
ţire, v in , şi vă întreb pe voi, contem
poranii mei, nu de ţarnă, cât despre 
inele nici vorbă (fiindcă el. ura fastul* 
şi opulenţa) ci pe unde rătăceşte spi
ritul acestui trubadur etern, care â 
fost Omul Ştefan Răduţ — (alias 
Fane Babanierul, mângâiere pe care 
eu i-am atribuit-o fiindcă era mare în 
tot ce întreprindea), fost profesor de 
muzică la Orăştie, dirijor al Teatru
lui de Estradă Deva timp de peste 

i douăzeci de ani, dirijor al corului bi- 
I  sericii cu hramul „Buna Vestire" din 
ţ Deva timp de peste cincisprezece ani.

D A ’  D N D E - I  F A N E  B Â 6 Â N I E R U  ? . . .
metodist al Casei de cultură Devâ şî 
multă vreme pictor şi grafician de Te

rn acest context avea şâ-şl defi
nească singur statutul profesional, In 
care îmbina In mod fericit autoiro
nia cu persiflarea şi jovialitatea: JEu 
sunt cel mal mm» muzician dintre 
pietrari şi cel mai mare pictor dintre 
muzicieni". A ars 6? de primăveri ca 
o  lo tţi vie, răspândind in  jurul tui nu
mai lumină, căldura sincerei lui prie
tenii, bunătate şi atâta dragoste de 
viaţă cum nur am-' mai' . întâlnit, şl pe 
care dl o  distribuia cu dărnicie fami
liei sate dragi şi tuturor prietenilor 
printre care am avut fericirea să mă 
număr şl ■ eu. „

l i  plăcea mult atelierul meu de p£e- 
iură şi era cel mai asiduu vizitator, 
un vestitor al anotimpurilor —• venea 
întotdeauna cu câte o floare. Odată 
m-a făcut „spoitor** (şl eu nu m-am su
părat) ; . „Mai lasă bă Ioane spoteliîe 
astea şi hal cu nol In Dealul Vlllt» s i 
luăm o gură de aer eşuat şl o gură 
de vin natiurel Ia baci Ion5. Gâfâind 
în urma lui ca două „mocăniţe" ghif
tuite cu conifere (eu şi marele regre

tat, intelectualul de înaltă ţinută — 
Eugen Burza), p r »  staSoniţ «*#ali- 
că a frunzelor aritmii îmbălsămaţi de 
miresmele ispititoare ale bogatei toam
ne» Eugen îmi înfrâna elanul de a  mă 
ţine de eL „Sa nu ne punem mintea 
ca Ş d jan ltn t c i  de  dăm doliul şi 
mai faetst şl de grasul hanii", 
trecut am făcut r a  d  tex troc: In 
schimbul undi acşarete căra l-a impre
sionai deosebit (un copac singuratic 
intr-un ian de grâu In pftqp susţinut 
complementar cţe un  cer intens sie al
bastru cobalt), contra unei chitare. Ca 
câteva lecţii administrate riguros de 
el, . zdrăngăneam ia ea dfo când în 
când, iar duminicile lua foc In mâna 
măiastră a Babatuerului. Cu numai o 
săptămână înainte de a se Interna In 
spitalul din Orăştie (din ra re  nu s-a 
mai întors, decât ţărâna lui) m-a admo
nestat. aspru : „Eu mai vin pe la tine 
a i  o singură condiţie r Ori muţi radul 
mal jos, tari îmi pui a id  un soclu 
să mă caţăr uşurel pe eL Când dau s-o 
iau, o smiilg dar când s-o pun la 
loc m$ chinui că ma ajung*. *

Tdrileaupa conştient de -propria-î 
valoare (dar pe care şi-o minimaliza

voit), adopta ad-hec unul umor maca
bru. Când avea la îndemână un1 ta
buret, un scăunel, sau o lădiţă de 
ce credeţi că îmi cerea mie un soclu?... 
în  lungite şi obositoarele turnee pe 
cate le efectua priite ţar* cu trupa Tea
trului de Estradă Deva, în vagoane 
ataşate ta garnituri «te persoane, a  cu
les t »  cântecel da te nişte ţigani Hte- 
tari de pe meieagarife mele M M t »  
zona Mehedinţi, care devenise ta U» 
moment dat ştagăr. în  versuri antei 
ram a şa : „,Be Marine ce ştii tu»/ 0»  
ca moare ari or»u /  B« Marian a s  
uita f  Eu mor de dragostea tari. F ii*  
să parafraze*, schimbând doar manete, 
căpăta sensul real: „Be Fânleâ de pa 
coastă, nu uita dragostea noaste*/ 
Be Fănică nu uita. murim de dragostea 
ta". •»

Se imphnesc sâmbătă, 22 iunie, şase 
săptămâni de ta trecerea tui In ne
fiinţă şi furnică vara aceasta, ca nici
odată, ne-a copleşit de flori, hal sft-î 
ducem câte o floare ia locul ţărânei 
lui, Cimitirul Eroilor, latura dreapta 
lângă gard.

Fte-ţi ţărâna uşoară nea Fănică şi 
te asigur că nu te vom uita nici
odată!

H>N CARjm
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EURO ’96 * EURO ’96 * EURO ’96,
Surpriză mare — ItaHa nu s-a  

calificat în sferturi I
Mierewi seara, în cadrul grupei C a Rusia a fost urmărită cu sufletul laMlCTewi scara , if* ta u i  ui g rapei t- a  nu»w  a  u n iu riu a  i u  sa  m

Campionatelor Europene din Anglia, s-a gură şi de cete două- formaţii (ItaHa—1 
înregistrat o surpriză de proporţii. Ita- Germania), de spectatorii meciului. La- 
lia nu s-a calificat pentru sferturile fi- un moment dat, cehii conduceau cu 2—0, j 
nalei, întrucât nu a putut obţine victu- ruşii au egalat surprinzător şi apoi au> 
ria în faţa echipei Germaniei cu care a prehiat conducerea (3-*—1). Cu puţin |

(0—0), întâlnirea 
i, italienii fiind a

a fost viu timp înaintea încheierii partidei, cehii 
aproape neîn-

fn

remizat

trerupt la cârma jocului, atacând me- rul de 3—3, trimiţând pe italieni 
rcu poarta adversarului. Şi, eu toate pragul agoniei! 
că au beneficiat şi de o lovitură de ia 
11 m chiar fa începutul primei repri

ump înaintea tncneterti partidei, cetţtie 
au egalat şi meciul s-a încheiat cu sco-|«•«ml dn O *) li» I* A_î C_ j

Deci, pe primele două locuri din gru-a 
pa C s-au clasat Germania şt Cehia (al- jj* 

ze, pe care au ratat-o, italienii cu toate t i  surpriză!), pe locui 3 Italia şi pe «1-Ş 
eforturile depuse şi ocaziile avute n-au timul Ioc Rusia. Deci, italienii „văzuţi"f 
reuşit s i  înscrie mult doritul gol al ca_finalişti, părăsesc competiţia! ■

' tiva României a sosit d e |calificării! Nemţii s au rezumat I r  o 
apărare fermă, cu, mingi trimise in a- miercuri acasă. Antrenorul A. lordâ-1
*'■' ' - - « i i - * - ----  1— - «- - - 1 nescu a  rămas in continuare cu M ircea|

Sandu, la Euro |
dâncinse, f i r i  să creeze breşe în 
rarea italienilor.

Cealaltă partidă din grupă Cehia SABIN CSRBU

Roz uitat ele concursului 
.Memorialul Aurul Vtaicu*

I
I

I
I

1
I

I

De fiecare dată, în a 
treia duminică a lunii 
iunie, pe cunoscutul ae
rodrom din SM eşti, al 
Aeroclubului „Dacia" 
Deva se desfăşoară Con
cursul. republican de ae- 
romodele „Memorialul 
Aurel yiaicO", dotat ca 
atractivul trofeu „Aurel 
Vlaicu*. In acest an, 
aici a avut loc cea de-a 
Vil-a ediţie a acestui 
popular concurs, fiind şi 
o etapă în „Cupa Româ- 
niei“, sub excelenta or
ganizare a conducerii 
clubului şl in prezenţa 
tuturor aeromodeliştiîor, 
care au  ţinut să-i cin
stească memoria ma
relui pilot rorpân Aurel 
Vlaicu. Au participat 79 
de juniori şi copii şi 3$ 
de seniori de ia 20 de 
cluburi din K) judeţe a’e 
ţârii.

Ea sfârşitul celor 3 
zile de întreceri, s-au 
înregistrat următoarele 
rezultate: ECHIPE, te
cul X — Ciubul Copiilor 
Brad; local H ----Pala
tul Copiilor Arad; locul 
HI — Clubul Copiilor 
Caret Ea C O T  INDI
VIDUAL: locul I — Gh. 
Vasile . (C.C. Brad); to
cul II — Alin Glarva (P.C. 
Arad); locul n i  — Gh. 
Marinescu (C.C. Brad); 
JUNIORI ECHIPE: te
cul I  AS,A. Aurul 
Brad; locui H — A.S. 
Coinoti Bucureşti; toritl 
IU — Gaz Metan Mediaş. 
La JUNIORI — INDI
VIDUAL : tecul I — Ci- 
prian Mihăiesc (A.S.A. 
Aurul Brad); locul II — 
Bogdan Manciu (AJS.A.

Aurul Brad); local n i  nri Brad; LOCUL H —
— Alexandru Popn (A.S. A.S. Comod Bucureşti; 
Comoti Bucureşti). La LOCUL IH — ARPE- 
SENIOKI — ECHIPE: chim Piteşti.
locul I ----Arpechim Pi
teşti; toca* II — A. S.
Comoti Bucureşti; tecul 
III — A. S. A. Aurul 
Brad. La SENIORI —
INDIVIDUAL: locul I
— Dan Petcu (C.S.U.
Ploieşti); locul II — ru- 
lian Crintescu (Arpe
chim Piteşti); leCuI III
— Ciprian Mureşan 
(A.S.A. Aurul Brad). în 
urma cumulării , aces
tor rezultate, în clasa
mentul general (cei du
pă1 care se atribuie tro
feul Aurel Vlaicu), si
tuaţia a fost următoarea:

LOCUL I AJS.A.
plutirii

I
I
I

I

I

!
I
1

I
1

I
Aterizare la ponţi fix.

Centrul de pregătire dc la Săuleşti al Aeroclub ului „Cclate" Deva,
Foto: PA VEL LAZA

# Familia Petru şi Victo
ria Tripon. din satul Reee. 
oompnai Tateşti, a sărbă
torit de cwând „Nunta de 
aur*. Au împăiiait 50 de 
ani de căsnicie, perioadă 
In care au dat naştere la 
4 copii. Aceştia sunt că
sătorit! având, la rândul 
lor, câte 2 copii, deci 8

nepoţi. Descendenţii au 
venit eu toţii să-şi. felici
te părinţii, respectiv bu- 
nicii, care la 75 de ani 
vârstă şi 50 ani căsnicie 
sunt sănătoşi şi au o gos
podărie bogată, cu ani
male şi pământ.

De menţionat că dl Tri
pon a îndeplinit mulţi

ani şi funcţia de factor 
poştal în comună. Dorin- 
du-le „La mulţi ani !* şi 
viaţă lungă, sperăm să 
avem cât mai multe ase
menea modele de viaţă.

Text şi foto : ■■ 
AURELANCA, 

H»Î«Ş

C U V Â N T U L U I i m &

Satul Bretea1'  Mureşană 
este flancat de două dea
luri cărora foretenii le zic 
măguri: spre răsărit se 
află ^Măgura Fetii*, iar 
smre «ord «ste „Măgura 
Sârbi»!ui* , In afară de 
aspectul lor pitorn.c (par 
adurlte unei cetăţi), cele 
două .dealuri au fost şi. 
'sunt vestite şi importan
te pentru structura lor 
geologică, fiind bogate în 
andeait din care s-au pie
truit fcăc» au fost trans
formate in cariere) mii de 
kilometri de şosele şi dru
muri In diversele zone ale 
prii.

Aceasta, în timp ce pe 
drumurile satului abundă 
noroiul şi tina, care, în zi
lele ploioase, ajung până 
ta genunchi:

Apropo de acest noroi, 
Ani Vine în minte o scenă 
Iragi-comică. Intr-o pri
măvară ploioasă am venit 
fo sat să-mi văd părinţii. 
Şi, fiind primăvară, eram 
focălţat cu pantofi. In
trând pe „uliţa vienilor*, 
Oare ducea la casa părin
tească, după doî-trei paşi, 
pantofii mbau rămas 
In noroiul din . capă
tul uliţei. l-am luat în

stână şi, ca toată jena, 
am bătut In poarta lui 
Mane Moise, pentru a-1
ruga să-mi dea împrumut 
o pereche de bocanci pen
tru â  putea ajunge acasă 
la ai mei. Pe oameni î-a 
uthfiat râsuL dar - a-au 
stăpânit, văzând aspectul 
meu. jalnic şt ea atare, 
mi-au împrumutat o pere
che de bocanci.

In situaţia aceasta dezas
truoasă se aflau (şi se află 
tocă !) yliţele satului, to 
timp ce piatra din „mă
gurile" ei se cară to alte 
părţi, satul neprimind 
nici un leu.

Şi-acum, soluţia! Ce ar 
fi ca autorităţile comunei 
Ilia să organizeze o mun
că voluntară (parcă aşa 
se num ea?) cu oamenii 
satului (fiecare cu ce are: 
camioane, căruţe, care, 
braţele) pentru a încărca, 
a căra şi împrăştia pe dru
murile satului deşeurile 
de piatră din „Măgura 
Sârbiului*, din care s-a 
format 6 nouă măgurii,, 
gata să se prăbuşească 
peste sat.

L DBAGAN, 
Bretea Murcşană

- •  OeUviw ilta , teasn
'Borna — Gheţari, Ioan 

- Viţă, - I M b  : Transcriem 
a|cl nemulţumirea dv. în 
IŞgăturâ cil-faptul că ve
chiul consjliu^ localr/Gte*t 
Min îşi" ţinea*'şedinţele în 
tfţnpul programului de  lu
cru de dimineaţă, blo
când astfel orice activita
te â  primăriei şi prima
rului cu cetăţenii comu
nei- Acum Ghelariul arc 
un nou consiliu şi acelaşi 
primar. "Sperăm să se a? 
plece asupra acestor rân
duri şi să tragă concluzii 
pentru activitatea viitoare 
a consiliului.

•  Anonim, Deva: Ne 
somaţi să vă răspundem 
categoric dacă se mai dă 
sau nu şe maj dă ajuto
rul social; Se dîţ. în  limi
ta posibiiit&ţilori 1 bugeta
re aie Consiliului tocai de 
care aparţineţi. Cum bu
getul pe 1988 a  fost legi
ferat târziu, peste tot s-au 
înregistrat restanţe ,1a 
piaţa ajutorului; social 
Asta, ca $â nu m ai1 vor-1 
ban de dîntensiunlte ex
trem de modeste ale aces
tor bugete. Apropo: Ştiţi 
din ce se formează buge
tele loeale ? Din , impozi- j 
tele şi taxele pe care cei- i 
lalţi cetăţeni ai comunei, 
oraşului sau municipiului 
le plătesc pe veniturile 
lor de orice fel.

anul vin m  Mr. 1661

M i
•© SE CAUT A ZIEIERI. 

Sindicatul „PROPACT”, 
Filiala Deva, caută zi-

lieri pentru munoa în a- 
gricultură . Se asigură 
transportul gratuit până 
la locul de murtcă. Se 
pot obţine relaţii supli
mentare la tel. 665195.

€> PAINE BOAMFA 
găsiţi în fiecare zi la

brutăria' din Băcia, con
dusă de dna Maria Naghî. 
Am văzut la  poar
ta brutăriei multe ma
şini care aşteptau să ri
dice pâinea şi s-o ducă 
oamenilor din localită
ţile învecinate. (Gh.I.N.)

•  VINEK1, 21 IUNIE 1096



C  U  V Â N  T  U  L  t  î  B  E  R

După volumul „Crezul 
magilor** iată-1 pe Ciprian 
Nickel, tânărul poet de- 
vean, la cel de-al doilea 
volum de poeme, apărut 
graţie aceleiaşi edituri, 
„Destin", din Deva. Titlul 
cărţii este dat de numele 
unui catren, deosebit '' nu
mit „Rugăciunea fluture
lui": Un deşert de forme, 
miresme, culori:/ Aici nu 
te naşti, şi nu mori./ Să 
aibă cine-mi asculta rugă
ciunile!/ Aştept canoniza
rea unei flori...*

Poeziile din această car
te sunt structurate în trei 
părţi: „Rugăciunea flutu
relui", „Jurnalul unui flu
ture" şi „Roman Cavale
resc".

• Spiritul poetic al auto
rului se afirmă în primul 
rând prin capacitatea dş 
asimilare a unor motive 
proprii şi a unui stil con
sacrat deja în volumul 
precedent.

Ciprian Nickel se înscrie 
în categoria acelor spirite 
capabile să nuanţeze şi 
să consolideze cuceririle, 
realizate de predecesori, 
dar, în acelaşi timp, să 
aducă în imaginea poeti
că metafore neaşteptate, 
tocmai prin asocierile u- 
nor ţermeni ori ale Unor 
sintagme şocante.

Autorul este capabil de 
un joc abil în ‘ arhitectu
ra versurilor sale. Astfel, 
trecerea de la o imagine 
simbol inedită la „aduce* 
rea pe pământ" a cititoru
lui se fafce rapid, cumva 
pe nepregătite. Acest lu
cru • ţine de maniera spe-

NOTE DE LECTURĂ

CIPRIAN NICKEL „Rugăciunea
fluturelui" (Deva, 
Ed. Destin, 1996)

eifică a poetului. Este, poa
le, felul său de-a „testa" 
atenţia celui ce încearcă 
să prindă metafora-simbol.

Ciprian Nickel nu face 
parte, neapărat, dintre 
deschizătorii de drumuri 
pentru modernitate, ci din
tre aceia capabili să pă
şească cu demnitate pe dru
murile deschise, pentru a 
le întări prestigiul.

Febrilitatea creatoare a" 
celui care semnează a- 
cest volum, cu greu îşi 
poate găsi echivalent.

Nu este greu să spunem 
un adevăr care poate ne
dumeri pe mulţi dintre 
noi, dar „cruntul adevăr" 
este că mn tânăr poet scoa
te prin capătul condeiu
lui un suflet pustiit, secă
tuit, vlăguit, care caută 
regenerarea, înnoirea re
surselor de după scruta
rea epuizantă a 'pustiului. 
(Ştim că lucrul acesta s-a 
întâmplat de atâtea ori în 
literatură...)

Golul interior are o ma
re putere de absorbţie, ca
re este tocmai modalita
tea de revitalizare parado
xală a propriei individua
lităţi. După cum ştim că 
spunea cineva „atracţia ex

tremelor funcţionează ne
tulburat" şi astfel în poe
mele lui Ciprian Nickel 
întâlnim — ca într-un tot 
— netrâitul, golul, alături 
de trăirea înmulţită hiper
bolic. Marea singurătate 
şe găseşte deseori cople
şită de frământările eulul.

Capacitatea, poetică de a 
institui, prin propria pu
tere, fie spectacolul ima
ginar al genezei, fie coş
marul unui sfârşit este 
plină de inventivitate.

Poetul. Ciprian Nickel a- 
re orgoliul de a stăpâni 
timpul şi spaţiul şi a-1 „ru
pe" după bunul plac. La 
fel de neaşteptat „rupe" 
orice imagine poetică: „To
tul e fier{ beton, cub./ Azi

dimineaţă la fereastra mea 
s-a oprit un hulub/ Şi eu 
am vrut să îl mângâi.../ In 
mâna mea s~a destrămat, 
şurub cu şurub".

Fiind însă „o fire de 
poet" şi deci un duşman 
al constrângerilor, face 
în continuare o „Alegere 
interzisă": „Aleg iarba, nu 
o roză aflată-n necroza:/ 
Aleg vântul în plete, nu 
furtuna în proză.../ Citesc 
mai bine la lumina unui 
ghiocel/ Decât la lumina, 
chioară de veicză!"

„Catrenul florilor" este 
cel ce mi-a sugerat ima
ginea celui ce a semnat 
deja numele său pe două 
cărţi:
„In. mine au fost sădite 

flori cu nume rar 
I’rccum şi din cele

întâlnite cu carul: 
•Dezmăţ de flori în mine, 

aşadar,
Dar sunt o grădină, nu 

grădinarul".
Să urăm acestor poeme 

drum buri spre inimile -ci
titorilor!

RODI CA LAZ AR

-o—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*_*—*—*—*

DE VINA, 'bCHII...
Odată am deocheat preâfrumosul 
şi pentru că atunci mi s-a spus 
câ ochii mei deoache, ■ 
am tot închis ochii 4
trecând pe lângă lucruri.

Dacă n-ar fi început dc-un timp 
să-mi'scârţâie pleoapele 
usturător
ca obloanele de Ia camera burlacului 
pe care Ic zăvoreşte 
de fiecare dată 
când îşi frichineştc ciorapii, 
eu n-aş fi ştiut că luna 
trece pe strada mea 
întocmai ca femeia tânără 
dar singură
din casa tolănită sub iederă 
şi care mi sc repetă în vis...

I*
I
l
l
I*

\

1

l
I*

PLOUA
Plouă

l
l
î

A

DONAŢIE

în  15 iunie, zi în care 
comemorăm trecerea în e- 
•ternitate a geniului poeziei 
româneşti, Biblioteca Jude
ţeană ,, O vid Densusianu" 
Deva a primit o donaţie 
deosebită prin valoarea şa 
culturală. Este vorba de 
revista ,/Familia", nr. 26 
din iunie-iulie 1889. număr 
închinat morţii lui Mihai

Corul Liceului .de Artă Deva, dirijat de prof. Nicolae Icobescu.
Fpto: ZOLTAN LOCSEI

Eminescu. Alături de epi
logul semnat de Iosif Vul
can, de necrolog, versuri 
semnate de Veroiiica Micle. 
de alţi admiratori ai poe
tului, un. loc deosebit ocupă 
poeziile de debut ale lui 

Eminescu, publicate în anii 
1866 — 1868 : De-aş avea, 
O . călătorire în zori, Din 
străinătate. La Bucovina. 
Speranţa, Misterele nopţii, 
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce 
Românie, La Heliade. La 
O artistă,-Amorul unei mar
mure, Junii corupţi. ?

Donaţia a fost -făcută de 
dnii pr. dr. Ioan i%tayian 
RudeaniF şi dr. Mihalţ Ni
colae Rudcanu (subprefec
tul judeţului). Copii ale re
vistei aniversare au mai 

fost donate bibliotecilor Mu
zeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane Deva, Şeolii Nor
male ..Sabin Drăgoi" Deva 
şi Liceului ..Decebal" Deva. 
La comemorarea a 109 de 
ani de la moartea poetu
lui; părintele Ioan Kudennu 
a putut consulta revista la 
Universitatea Eotvos Lorand 
diO' Budapesta. Pentru că 
în ţară n-a găsit.o ia nici 
o bibliotecă, a realizat îm
preună cu fratele mai mul
te copii legate ale uvistei 
spre a fi oferite iubitorilor 
de literatură. (V.R.i

ea-n serile mocnite-n tăciuni 
de nesfârşite poveşti.

Bunica s_a întunecat 
în reumatisme, 
şi i se aduc ştirile albe 
la pat.

Plouă peste oraş
cu greieri uitaţi în petrecere
undeva în câmpia copilăriei.

Plouă cu afişe de bal
şl cu decizii locale
şi apa lor se scurge pe rigole-n
canale...

Plouă...

De atâta ploaie 
lanţurile ruginesc şi se rup 
la gâtul câinilor flămânzi 
de

CUTREMUR
Dacă nu-mi auzi glasul
presară în hăţişuri capcane:
te vei cutremura de urletul fiarelor.

■1*

I Dacă nu-mi înţelegi şoapta
■ lasă-ţi părul învrăjbit de vânt:
j se va cutremura în palma frunzei.

După cutremur 
pe mine mă vei afla zidire 
prăbuşită n genunchi 
la icoana ta sfântă.

GEORGE NAIDIN

în librării

, - - — •

Fiinţa este misterioasă 
şi în primul rând aş nu
mi-o curioasă. De aceea,' 
în prima etapă a zidirii 
în lumea reală, curiozita
tea, impulsul său spre 
cunoaştere, prin pipâire 
cu simţurile şi corpul, iar 
apoi cu mintea, explora
rea va să zică, este izbitoa
re la copil. Copilăria este 
aventură a cunoaşterii pu
re, de la gânguritul su
garului, care îngaimă, schi
ţează articulaţiile primelor 
cuvinte, pentru a obţine, 
a primi, până ia exerciţiul 
şi deprinderea deplasării, 
întâi târâşe, de-a buşilea, 
apoi şovăielnic, pentru a 
câştiga capacitatea. echili
brului, spre verticală.

De aici, prin deplasare, 
cunoaşterea obiectuală/o- 
biectivă a tot ce e palpa
bil sau vizibil tranzitea
ză spre lumea abstracţiu
nilor şi deschide ferestre

FIINŢĂ Şl SPAŢIU
spre idei şi zări. Limba
jul, odată deprins, este 
cea mai fascinantă cheie 
a  cunoaşterii, mai-impor
tantă decât a vederii. Ve
derea dă bănuială, dar nu 
revelaţie. Limbajul o zi
deşte şi o absoarbe în me
morie şi în afect. '  t.:

Dintre arte, poezia are 
întâietate pentru că zideş
te şi comunică, concentrat 
şi sublimat în armonie, 
totul. Imagine, sunet, lu 
mină, culoare, senzaţii, 
stări eminamente abstracte, 
dar cu foame de real.

Miturile, oarecum, de
pozitează, . conservă şi 
transmit, iniţiatic — cui tic, 
aidoma poeziei în moder
nitate. „Delirurile de azi, 
spune cineva, sunt adevă
rurile de mâine".

Spaţiul, climatul com
plex în care vieţuim, du

pă ce ne-am ivit şi am 
comunicat în el, conţine' 
tulburătoare resurse care 
se impregnează în fiinţă, 
în memoria ei, pentru a 
se răs-frânge, adică a se 
frânge — cum pâinea, deci 
cum pâinea simbolică a 
împărtăşaniei, şi apoi a se 
răs-frânge, ca o reflexie, 
prin lentilele enigmatice 
ale talentului...

Focalizată, raza emoţiei 
creatoare în speţă devi
ne fascicul, aşa că ne su
gerează un lasser: poezia 
operează asemeni lassenr 
lui asupra rănilor sau .su
prafeţelor denivelate, ea 
ţinte bolnave latent.

într-un fel, gândul ne 
gândeşte pe noi, poezia 
ne scrie şi rescrie, pentru 
că se poate vorbi, de un 
circuit închis între reve
laţie a (fiinţei şî efect al

obiectului poezie asupra 
celui câre o emite.

Una este să te naşti* în
tr-un spaţiu, se spline, de- 
şertic, strivit de orizont, 
fără speranţă şi sufocant, 
arid, acolo fiinţa nu va 
scăpa dflh datul naturii sa
le genezice. Or alta este, 
de pildă, să aparţii din 
naştere şi să te dezvolţi 
într-un spaţiu al formelor 
geologice avântate, diver
se, mobilat cu pâraie, pă
duri, coline, piscuri şi 
îmbrăţişat cu cerul în bo
găţia contururilor specifice! 
Gum să nu mulţumesc Di
vinului că m-a întrupat 
aici, în Transilvania lu
mii, hărăzindu-mi desti
nul * de a exprima prin • 
poezie,, intr-o limbă cţp te
zaur neasemuită, perpetuă 
revelaţie a Greatiunii şi 
a cunoaşterii- ©perei Sale?

EUGEN EVU

La puţină vreme după un import masiv de car
te în limba engleză, iată că a sosit şi un transport 
de carte din Ungaria. Cititorii de limbă maghiară 
vor găsi lucrări deosebit de interesante. Abundă li
teratura beletristică: romane ale scriitorilor clasici 
şi contemporani, cărţi pentru copii izbutit ilustrate 
printre care un loc important îl ocupă Walt Disney. 
Dintre instrumentele de lucru menţionăm, dicţiona-, 
rele: maghiar—german, german—maghiar, maghiar 
—englez, englez—maghiar etc, un mare număr de 
titluri din cartea ştiinţifică şi cea de interes general 
completează lista celor aproape două şute de titluri 
ce-i aşteaptă pe cei interesaţi în rafturile Casei căr
ţii din Deva şi din Petroşani. . . ’■

Din lucrările recent intrate îri celelalte librarii, vă 
recomandăm: % Editură Abgessis .— Curtea de Ar
geş „Repertoriu de doctrină şi jurisprudenţă româ
nă", voi. I — 1989 — 1994, autor Constantin GrlşUi 
„Codul juristului" (Codul şedinţei de judecată);; Cri1 
diţia a III-a revăzută, adăugită şi completată cu mo
dificările intervenite până la 10. 01. 1996. Cuprinde, 
constituţia' şi legea de organizare judecătorească, a 
avocaturii şi notariatelor, 6 coduri: civil, penal, co
mercial, familiei, procedură civilă şi procedură pe
nală, precum şi 21 de legi de mare aplicabilitate, au
tor Constantin Grişu;

#  Editura Eficient Bucureşti, Economie politică 
(fundamente de teorie economică), autor Eugen Pra
hoveanul

#  Editura „Univers", Tristan Tzara, „Omul a- 
proximativ", versiuni româneşti, prefaţă şi note do 
Ion Pop; Colecţia „Romanul secolului XX", autor 
Paul Bowles, „Cerul ocrotitor"; '

#  Editura „Conviacarb" — Culegere de proble
me de matematică, clasele V—VIII, autori: Viorica 
Elena Cărbunaru, Constantin M. Cărbunaru;

#  Editura „Corint" —  „Culegere de probleme şi 
exerciţii de matematică pentru gimnaziu", autor; 
Ioan Dăncilă:

#  Editura „Iriana" — „Mic dicţionar de neolo
gisme", autori: Emil Burlacu, Maria Cordoneanu, 
Radu Cordoneanu, Valeriu Şuteu.' Ediţia a*II-a — 
revăzută şi adăugită.

• VLADIMIR POP MARCANU
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T V
' 1 : LUNI, 24 IUNIE ■ r

T V R  (
i 13,00 Actualităţi; 13,10 TVR Iaşi; 11,00 
ŢVR CIuj-Nâpoca; .14,50 TVR Timişoara;
16,00 Actualităţi; 16,05 De luni.până luni: 
retrospectiva evenimentelor politice in 
terne şi internaţionale ale săptămânii; 
16,35 Turism şi agroturism; 17,05 Emi
siune în limba maghiară; 18,35 Aventu-

£ şerifilor galactici (dat.); 19,00 Atlas, 
isiune realizată de Victor lonescu; 
*19,30 Transfoea;or; 20,00 Actualităţi, mer 

teo, telesport; 20,50 Bayivatch (s); 21,45 
Teatru TV: Negustori am „«tonţi de Mur- 
Tay Schisgal; 22,55 Actualităţi; 23,15 
Cultura în lume; 23,45 Fragil.

T V R  2
13,00 Actualităţi; 13,10 Politica între 

Ideal şi real; 13,40 Drumul spre Avori- 
lea '(s/r); 14,30 Confluenţe (r); 15,00 Per
la  Neagră (s/r); 15,50 Secretul apelor al
bastre (da.); 16,10 Dragostea mea, dure
rea mea (s); 17,05 Măseaua de minte 
Jem. de educaţie pentru tineret); 17,45 
Andrea Celeste (s); 18,39 In faţa d v .;
EO/X» Arte vizuale; 20,30 Tribuna non* 
«onformiştilor; 21,00 TVM' Mesager; 
El,30 Sfinx (cs); 22,00 Santa Barbara (s);
22,45 Magazin sportiv internaţional; 8,30 
Muzica e viata mea !

P R O  TV
7,00 Ora 7, bună dimineaţa 1 ; 8,55 Doar 

•  vorbă... (r); 9,00 Tânăr şi neliniştit (r); 
#,45 Sport la minut; 10,00 Paradise Beach 
|s/r); 10,30 Danielle Steele: Jewels I (f/r);
12,30 Prindeţi-i pe Smart 1 (s/r); I3,88v
Cheers (r); 13,30 Acapulc» Beat (r); 1449 
yerdici: crimă I (s/r); 15,10 Procesul ®tf" 
«openelor (r); 15,40 Lumea rugby-ului;
16,00 Lecţia americană (rj; 16,30 Para
dise Beach (s); 17,00 Tânăr şi neliniştit 
4*); 17,50 Ştirile Pro Tv; 18,00 Taxi <s) ;
18,30 Bună seara, Hucureşti i ; 19,00
Cbe rs (s); 19,30 Ştirile P ro Tv ; «*555
Doar o vorbă să-ti mai spun—; 20,00
Balada micuţei Jo (f. SUA, 1993); 22,10 
Ştirile Pro Tv ; 22,15 « A M  <»); 22,«5 
procesul Europenelor: ZM3 Perry Mar 
Son: The Case of the Lady in the Lake 
ff. SUA, 1988); 1,00 Sport la minut — 
Ştiri sportive.

■ 'i'.; MARŢI, 25 IUNIE. .
}■; 3/ T V R  4 -
i 7,00 TVM. Tetenmin*!; 8,30 La, prima 
Ară; %29 Santa Barbara {s/r); 10,05 Bay- 
|*ateh (s/r); 11,00 Modi — Viaţa lui A- 
ţMdem Modigliam ( i ,  p. Ill/r); 12*38 Mtt- 
ŞBuri muzicale; 12,45 Desene anumite;
13,10 Muzica pentru toţi: M4M Actuali 
lă ţi; 14,10 TVR iaşi «I CteJ-Napoea; 15.35 

şerifilor galactici (d.a.); 16,00 
(; «,10 i i i  tm Însu ţi! ;  «MS 

.17/00 Viata partidelor par- 
17^5 Cazuri şi necazuri în 

M»t Wiv.); 18*8 Medicina pentru
« £ S  Tarzan (*); Mtf» Ac «MMM, 

l  telesport: IMS lin tramvai numit 
B  (f. SUA, 1*63); 22,45 Reflector; 
Actualităţi; 2330 Studioul şlagăre-

•w-m

î

T V R  «
7.00 La prima o ri; 6,3# TVR. Cluj-Na- 

poca; 9,20 Ora de muzică; 10,®$ Magazin 
satelit; 1130 Desene animate; 12,00 Tea
tru TV (r); 13,15 Ritmuri muzicale; 14,98 
Actualităţi; 14,10 Serialul serialelor; 14,45 
Secretul apelor albastre (d.aj; 15,25 
Teleenciclopedia (r); 16,10 Dragostea mea, 
durerea mea (s); 17,05 23 de milioane (I);
17.45 Andrea Celeste (s): 18,30 23 de mi
lioane (II); 20,00 Cu cărţile pe faţă; 21,00

- TVM Mesager; 21,30 Lupul de stepă (f. 
SUA, 1974); 23,20 Credo,

P R O  TV
7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 8,55 Doar 

o vorbă... (r); 9,00 Tânăr şi neliniştit (ţ);
9.45 Sport; 10,00 Paradise Beach (r); 10,30 
Taxi (s/r); 11,00 Balada micuţei Jo (f/r);
12,55 Ştirile Pro Tv ; 13,00 Cheers (s/r);
13.30 Perry Mason (f/r); 15,10 Procesul 
Europenelor (r); 15,40 Box profesionist;
16.00 M.A.S.II. (s/r); 16,30 Paradise Beach
(s); 17,00 Tânăr şi neliniştit (s); 17,50
ŞUriie Pro Tv ; 18,00 Taxi (5); 1840 Bu
nă seara, Bucureşti! ; UMW Cheers (s); 
1940 ştirile Pro Tv ; 19,55 Doar o vorbă 
să-fi mai spun...; 20,90 Spitalul de ur
gentă (s); 21,00 Secrete de familie (s);
21.50 Ştirile Pro Tv ; 22,98 M A S A  (s);
22.30 Deşteaptă-te, române (talkshow);
23.30 Procesul Europenelor; 0*05 Sport la 
minut: ştiri sportive.

MIERCURI, 26 IUNIE 
T V R  1

7*00 TVM. Te Ierna tinaj; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbarii (s/r); 10,05 Moda 
pe meridiane ,4a); 10,35 Videocaseta mu- 
zicală; 10,3<l Video lexicon; 11,50 Andrea 
Celeste (s/r); 12*49 Desene animate; 13,10 
Muzica pentru taţi; 14,00 Actualităţi;
11,10 TVR iaşi; 15,05 TVR Cluj Napoca; 
161)0 Actualkăfi; 16,10 Aceşti pătimaşi 
minunaţi !; 16,25 Muzică uşoară ; 16,45
Desene Mimate; 47,10 Ecclesiast ’96;
17.50 Fotbal. CE ’96, Anglia: Prima se
mifinală (d., Manchester); 19,50 Actuali
tăţi, meteo, telesport; 80,35 Cuceritoarele 
(s); 21,20 Fotbal. CE *96, Anglia: A dona 
semifinală (d., Londra); 23,20 Actuali
tăţi; 23,50 Inimoasa şi bestia (s); 9,35 în 
tâlnirea de la miezul nopţii.

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

ra; 9,20 Ora de muzică; 18,85 Caleidos
cop; 11,30 Desene animate; *2,0» Fttm ; 
13,38 Ritmuri muzicale;. 13/59 Sângele 
altora (s); 14,45 Gong ;1 ţ** 15,15 VRtee- 
satelit; 1545 Desene animate; IM » « ra 
ge tom  mea, durerea ceea (*); 47)89 Natura

: 17,35, Apărea Ceieate fs); ISA# * ■  
ţii' ' n— laaghlarĂi ' 2QJ06 F w  

Memeria; 20,30 Vernisaje; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Tradiţii; 8*98 
bara (s); 82,45 Un secol A 
Jazz-Fan.

; ■ ■* * • ) ,*  ţ
7*00 Ora 7* bonă dimineaţa i ; 8,55 < 

o vorbă... Ir); t*>  T ânăr #  «eBniştit (r);
10.00 -Paradise Beach (r); ^1948 Taxi (r);
11.00 Spitalul de urgenţi (r); 11,45 Se
crete de familie fr); 12,38 Portret spor
tiv ; m m  Cheers grfc t%M Procesul En-

<r); 14m  Baschet NBA; 142)0 
române! (r); 15,30 Lecţia

americană (r); M M  Ai.AS.41. (r); H&40
Beach m i *7/89 Tânăr şi 

m -, 18,08 Taxi (S ); M M  Buni 
ea, Bucin-eşti; MM  Cheers (s); 49,38
Şttri; MA3 Doar o vorbă să-ţi mai spun-,; ■

20,00 Viaţa merge mâl departe (f. SUA, 
’9Q); 21,59 Ştirile Pro Ţ v ; 22,00 M.A.SJI. 
m  224» Lege şi erdhto (s); 234# Proee- 
sul Eiiropenefer; 9*05 «Răciţi »  tranzi
t a  (talkshou); 9,35 Sport la minut: ştiri 
sportive; 0,30 Spartacus (f. SUA, 1960, 
partea 1).

JOI, 27 IUNIE 
T V R  1

7.00 TVM. Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,30 Santa Barbara (r); 10,05 Un se
col de cinema (r); 10,50 Film serial (r);
12,30 Ecran de vacantă: desene animate; 
13,15 1001 kuditii; 14,00 Actualităţi; 14,10 
TVR iaşi; 15,00 TVR Cluj-Napoca; 15,40 
Tradiţii; 16,00 Actualităţi; 16,10 Cuvinte 
potrivite; 16,35 La orizont economia de 
piaţă; 17,25 Da .; 17,50 Viaţa partidelor 
parlamentare; 18,15 Tragerile Super Loto 
5/40 şi Simplă Expres; 18,25 Mileuhan ;
19,10 Tânărul Indiana Jojaes fs); 29,00 
Actualităţi, meteo, telesport; 20,50 Nord 
şi Sud (s); 21,45 Reflecţii rutiere; 22,00 
Studioul economic; 22,30 Actualităţi; 22,45 
Memorialul durerii. Em. retrespectivâ;
23,55 Actualităţi; 6,18 Atitudini angl©- 
saxone (s., Anglia, ’92, ep. 1).
■ ; T V R  2

7*80 La prima oră; 8,30 TVR Chij-N.; 
9,20 Muzica pentru toţi; 10,85 Magazin 
de eilătorii şi descoperiri; 10,40 întâlni
rea de la miezul nopţii (r); 11,35 D a .; 
12,95 Curcubeu; 13A5 Frumoasa şi bes
tia  (s/r); FU» Actualităţi; 14,18 Repor
taje •99; 14,45 Marfa (s» 45,40 D.a.; 16,48 
Dragostea mea, durerea mea (s); 17,88
Ceaiul de ia ora 5; 19*90 Em. în Hmba 
germană; 28,00 Cultura. în lume (r); 30,30 
Enigma (cs); 21,08 TVM Mesager; 21,38 
Un secol de cinema; Spencer Tracy; 22/80 
DaK ( t  AngMa, 1986); 9,20 Jazz AUve 
Show.

: P R O  TV
7.00 Ora 7, bană dimineaţa ! ; 8^5 Doar

o vorbă... (r); 9#8 Tânăr şi iveliniştU (r);
9,45 Sport la minut; 40,00 Paradise 
Beach (r); 19^0 Taxi (r); 11,8# Viaţa lui 
Sally Stanfield (f/r); 13,09 Cheers ( r ) ;
13510 Lege şi ordine (s/r); 14,15 Procesul 
Europenelor; 14,45 Gillette — lumea spor
tului; 1545 Beverly Hills (r); 16,08
MJLSJI. (r); 165» Paradise Beach (r ) ; 
<7»0 Tânăr şi nefiniştiţ (»»; 175» Ş tir i; 
M M  Taxi (s); 1840 Bună seara, Bucu
reşti; 19,00 Cheers (s); 19,30 Ştirile Pro 
Tv ; 19,55 Doar o vorbă să-fi mai spun...-,
28,00 Smoltey şi Bandit (£ SUA, t»77); 
22M  ALAAR. (s) ; 22,30 Procesul JBtfro- 
pcmelor; 23/00 Waflcer, poliţist texas (s); 
0,05 Am întâlnit ţ i  români fericiţi;

■ vederi, 2 8  im n :
T V R  I  >'

7/19 TVM. Twtwiwrtaal; 9 M  L# prima 
o rii 9M  9 u m  flăriwra M  e p *
D*a, j tU »  4Km W b iih fi TV;
HA» Andrea Critm» R M  - 
operat. ftalMb Clariami BmtwriM (U D : 
135» TV* iaşi şl BWW
Pompierii vă «atfarmmriMj *5&  9tm *r  
mea ajarwrttor; MM  M m  M» «ere; 
16,8 «adriane in «mân « m u r i;  175»

19,89 <itttohîsa
Actnafitări, metoe, telesport; 2949 
folrierie; 2448 Frwfa -jf,. itafi*, « l ;  2340 
Actualităţi; 235» MTV. Bare Top 20 : 

T V *  2
TM La prima mă; «£9 TV* toşl; #40 

Muzica pentru tefR MM  Mezaic-satelU;

11,30 Desene pnimaţe; 12,09 TVR iaşi, 
Cluj-Napoca ^  Timişoara; 4348 Expir»- 
ratoril (s); 14,0# Cafeneaua literară; 1540 
Convieţuiri™ muzicale; 16,15 Dragostea 
mea, durerea mea (s); 17,10 Bursa in- 
veoţiilor; 17,45 Oameni care au fost-i;

• 18,15 Andrea Celeste (s); 19,00 Muzică
simfonică; 21,90 TVM Mesager; - 21550 
Viaţa partidelor parlamentare; 22,#0 
llyperion (rev. literară în imagini); 23,15 
Santa Barbara (s); 0,00 Din viaţa romi
lor. - .

P R O  TV
7,00 Ora 7, bună dimineaţa 1; 8,55 Doar 

o vorbă™ (r); 9*80 Tânăr şi neliniştit (r);
9,45 Sport;" 10,80 Paradise Beach (s/r); 
1O510 Taxi (s/r); îi.Oo Smokey şi Bandit 
(f/r); 12,55 Ştiri; 13,00 Cheers (s/r); 13,30 
Walker... (r); 14,30 Procesul Europenelor* 
1540 Baschet NBA; 15,30 Rătăciţi Jn 
tranziţie; 16,00 M.A.S.II. (r); 165)0 Para
dise Beach (s); 17,00 Tânăr şi neliniştit 
(s); 17,50 Ştiri; 18,00 Nemuritorul (s);
19,00 Cheers (s); 194® Ivirile Pro Tv ;
19,55 Bear o vorbă să-ţi mal spun...; 20,00 
Dosarele X (s); 21,00 Robocop (f. SUA, 
1987); 2248 Procesul Europenelor; 2340 
Nightmare Cafe (s. SUA, *92, ep. 1); 
848 Sport la m inut: ştiri sportive; 0,50 
Erotica <s); 1,90 Să ne iubim <f. SUA,
1960); 340 Baschet NBA (d); 6,00 Ro- 
boeop ţft r ţ  :

. SÂMBĂTĂ, 29 IUNIE
T V *  1

7M  La prima oră; 95)0 Ecran de va
canţă; 10,00 Lumină (Un lumină; . 11,38 
Pas cu pas; 12,15 Planeta Cinema; 13,95 
Pleiade; 14,00 Actualităţi; 14,10 Tranzit 
111; 1949 Teleenciclopedia; 20j90 Aclua- 
lităţi; 20,50 Film poliţist: Crimă cu pre
meditară (Anglia-SUA, 1995); 2245 Kn- 
raoke Show; 23,40 Actualităţi; 2345 Tu
rul JFranţei; 0,05 Film serial; Perla Nea
gră; 040 Romanţa amintirilor; 149 Con
cert extraordinar „Eagles",

' T V *  ,Z, . '
TM întâlnirea de sâmbătă; 12,90 JWTV 

•  Disco Dance; 13,00 TVR Timişoara; 
1340 Est Meridian Magazin; 15/50 Ecran 
de vacanţă; 16,15 Film serial: Dragostea 
mea, durerea meu, 17,10 Itinerare spi
rituale; 1740 Serata muzicală TV; 2040 
Pariaţi pe campion! (cs); 21,8© TVM Me
sager; 2140 Orizonturi; 23,08 Săptămâna 
sportivă; 23,35 Film serial: Santa Bar
bara; 2340 Alfa şi Omega

DUMINICA, 39 IUNIE
TVR 4 .

8/08 Bună dtminesţăl; 9M  Ecran de 
vacanţă; 1.0,30 Lumină din lumină; 1140 
Din albumul celor mal frumoase melo
dii populare; 12,00 Viaţa satului; 13,30 
Film serial: Visând te Jeanuie; 14,00 • 
ActuaBtftR; t«4# Vldea-M^ariix..; 17,50 
FUm serial SF: Star Trek; *8,45 A doua 

*945 SuMug»; 2M0 Actuali, 
i; 394» Finala Camptonatuiui Euro

pean de Fotbal; 2349 Actualîlâţî: 23,25 
M B ' #  3 trom t i  2345 Setea (s).

TV R î
7*99 5 x 2. M ăgărie daritofant; 13,00 

MTV •  Grentect H ă ; tl/H  *tfa» artistic;
Negm; 15,48 Fîhn serial: Dra- 

m, drnerea me»; 1645 Fotbal in- 
<94* FUm serial: «Nrierea,  ̂

M aeştrii; 2148 TV M Me- 
214» Oraşe rf civiUzaţU: 224» Rit- 

2245 La p r i m  a  doua; 
2Ş49 Film serial:

PERIOADA 22 — 28 IUNIE 
.• S 8 K B I C

■ In actualitate relaţiile eu partenerul de viaţă. 
Duminică, ^programul e  prea încărcat, mai bâie aţi 
răspunde invitaţiei de a merge la munte. Posibil 
să va manifestaţi dorinţa de exprimare. Dorinţa de 

s-ar putea concretiza m u cu ri. Trebuie
să faceţi un efort să (terminaţi tot ce- aţi început în 
casă. O vizită, multe cunoştinţe no! şi,,, plutiţi în 
alte sfere. ■. ' '

T A U R .
Trebuie să vâ sprijiniţi 'soţul (soţia). Duminică 

* posibil să puneţi în  practică o  tnai veche dorinţă 
iq**tă de casă. La serviciu, atmosfera e ‘favorabilă 
fuwrului. .Obstacole neaşteptate' marţi. Perseverenţa 
vă ajută în toate derartiiile. Joi a r tt. bine să .vâ -. 
permiteţi 6 zi de pd&tiă, Vâ avaniajează activităţile 
intelectuale.

C I M  E-N 1 -
Ayeţi şanse să sâ consolidaţi relaţia cu persea- 

na iubită. Duminică veţi cunoaşte o persoană de 
care 'vâ veţi lega afectiv. O călătorie vâ «vmttajea- 
zâ. Marţi veţi lntâ®ip1na multe obstacole, mai ales 
legate de bani..Nici miercuri încercările dv nu sunt 
sortite izbânzii. Nu vâ lasaţi condus de impulsuri. 
Bigiditatea (neobişnuită dv) vă poate aduce numai 
nesdăoerî.

■;:;;v a  c  ;■
' Vă surprinde rapiditatea evenimentelor. O mică.,; 

variaţie în relaţiile sentimentale vă înseninează. Vă 
întâlniţi cu un prieten cu care aveţi multe de pus 
Ia punct. Marţi vă simţiţi strivit de treburi şi obli

gaţii. Faceţi tot posibilul să stopaţi maşinaţiile unul 
duşman. Vâ bucură realizările copilului. Nu vă lan
saţi. in proiecte îndrăzneţe, căci şansele dv sunt 
minime.

L E .'U
Intre invitaţia la plimbare şi gândul de a  vă 

pune la punct gospodăria, învinge prima. Duminică 
sunteţi în  centrul atenţiei, vi se face o ofertă bă
noasă. Luni, motive de a bea şampanie. E cazul să 
Vâ od ii soiţi. Un eveniment fericit în familie, dar a- 
tenţie la sănătate. Program încărcat, multă alergă
tură dar mai puţină energie. Vă preocupă proble
mele de familie,

F E C I O A R A
Riscaţi un «sec faţă de o persoană de sex opus 

dacă vă Îndepărtaţi de discuţiile intelectuale. Du
minică aţi putea realiza ceva deosebit. Câştiguri bă
neşti, popularitate în creştere. Multă prudenţă în- 
tr-o afacere secretă. O relaţie sentimentală poade 
deveni una de afaceri. Ideile dv sunt strălucite, 
corectitudinea lasă însă de dorit. Vă preocupă pro
blemele profesionale.

B A L A N Ţ A
Cineva care vâ vrea răul se dă de gol. Răspun

deţi pretenţiilor persoanei iubito, dar şi relaxaţi-vă 
duminică. Suspiciunile dv încurcă rău lucrurile. Re
luaţi afaceri abandonate; o veste din străinătate vâ 
deschide noi .perspective. Oboseală, neplăceri cu şe
fii, m familie,-financiare. Imposibilitatea achiziţionă
rii unei case/teren, vă indispune, Energia fizică e la 
itifadniv ■

- r . S C O R F I O N
Vă preocupă afacerile Iniţiate, Duujînică, ten

siunile scad între dv şî partener. Chestiunile ©culte 
v i  acaparează. Puterea de muncă e tnai mare ca

niciodată. La serviciu sunteţi foarte solicitat, dar nu 
vă deranjează, Discuţiile provocate nu vă aduc lă
muririle dorite. Călătoriile lungi vă sunt avantajoase.

S  A G E T A T O R
O întâlnire la nivel înalt, cu nesperate avantaje. 

Q vizită vă scuteşte de corvezi casnice; nu răspun
deţi pe loc unei propuneri. de schimbare a serviciu
lui, deşi «  tentantă. O reuniune vă remontează. La 
shijbâ atmosfera e înăbuşitoare. E cazul să »u vă 
neglijaţi familia. Starea dv psihică mi « prea ierieită.

- C A P R I C O R N
Solicitările peste program dovedesc recunoaşte

rea meriieîGr dv. Cu o stare psihică labilă, e bine 
să evitaţi lucrurile care vă impresionează. L un i a- 
veţi © zS bună. Evitaţi tranzacţiile comereiale; sunt 
riscante. Nu e momentul să vă faceţi publice re
zultatele muncii. Spiritul critic vă face să vă eer-* 
taţi cu- multă lume.

V A II S A T O R
Situaţiile inedite rezolvate cu  brio vă pun în- 

tr-o lumină favorabilă. Nu e momentul valorificării 
informaţiilor, chiar deosebite fiind. Luni, şanse de 
câştigare a unui proces, dar atenţie fa duşmani. Nu 
vă apucaţi de lucrări de anvergură. La serviciu Ci
neva vă sapă, dar n-aveţi motive de nelinişte. E-. 
nergfa fizică e punctul dv forte. Nu şi evoluţia pro
fesională, -.^.r

r f S T i
Lucrurile se rezolvă dacă vă îngrijiţi de aspec

tul dv  fizic. Duminică vă petreceţi timpul în  doi. 
Plin de farmec şi de bani. Sentimental sunteţi cam 
nemulţumit. Posibil să apară probleme <fe sănătate, 
neplăceri la  slujbă; înarmaţi-vă cu răbdare. La ser
viciu primiţi sarcini peste sarefat; 4 a r e fiîne să 
nu comenţa|h
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j Cel mai mare distribuitor ea gros din ţară de I 
j ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ IMPORT VEST |

j VA OFERĂ î I

|  •  îmbrăcăminte sortată de cea mai bună I
> calitate, bogată ia  sortimente de sezon |
|  - >■'&* ■ * 
; — tricouri, cămăşi „ j
I . — pantaloni, bluze etc. |

); #  baloţi tnari, presaţi, intre 300—350 kg. |

I o fer ta  NOASTRĂ speciala  t *•% te ' "• ' *■

j In atenţia atelierelor mecanice, tipografii )

V a c u u m  System  §
by Zepter G roup

Vă dezvăluie 
unul din decretele 

alimentaţiei sănătoase 
Ş - Vacuum System -

•  FIEGEDOE SI GONCaZATdARE - G M
•  ARAGAZE • SateMaie
•  MAŞINI BE SPĂLAT - G og*
•  BICICLETE POKXOSA-I8 VITEZE - Rafia
•  C O V O A * lM O q g T E ^ frM r ,* f .>  M h
•  GRESIE 9  FAIANTAmodrf Ralia
•  v o p s R A c u r r  a  d il u a n t  a u t o

•  INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂB&
•  ALTE PRODUSE electronice u  ckctmcamicc: 

filtre aâmjd*i s ; a jo u te a r  dectrice t̂occâto*-
:■ re fracte^aţdnaosrr,boilere pe gax,pfite pe gaz, 

butelii aragaz.
Se ansnift' GARANŢIE tobe 1-3 ani ■■II 
GARANTAT CELE MAI MK3 PRETURI |i*

•  LA VEŢI DIN BUMBAC, la cele mal a- 
| vantajoase preţuri.
r Adresa birourilor: Cluj-N., str. Iuliu Ma- 
I niu, nr. 6 . Telelon/Fax : 064 - 194°30 (luni — 
j vineri: 8—16). ■
|  Orar depozit: satul Vlaha, între lânii şi 
I vineri 8—18.

Piaţa Victoriei nr. 2. parter, 
i.P.H Deva, tel. 054/ 2 1.63 26

ATENŢIE ! sâmbătă, program scurt

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

Cumpără, la sediul său din Sibiu, sos. Alba \ 
lulia nr. 110, cantităţi nelimitate de : |

MIERE POLIFLORA

la preţul de 3500 lei /  kg, cu plata pe loc. Pre- ) 
ţurile vor fl negociate In funcţie de evoluţia ) 
cursului la dolar. 1

Informaţii suplimentare Ia telefon : |
069/229213, 229214, 229622 şi fax 069/229215. j

m  C E LE  M A I A VA N TA JO A SE #  
C Q N D m i D IN  TARA. : 

t?  Avans-num al
lA N T L s i-D E R A N A T O R I .

c o m p o n e n te  e l© c tfo n ic e  
tran s fo rm atp are  c*© linii HR si 
telecom enzi, p i .;to a fe  ţip.uriie d e  te ie v u o a ie  

sprayuri tehnice CUMPĂRAŢI ŞI CITIŢI «PANORAMA*

Un săptămânal care poale deveni prietehf  multe altele r  din

S C VITACOM ELECTRONICS sM t Ţ.
Ciul-Nopocq.'stf. Posleur nr.?73. tel.: 064/43840V1. fax. Q64/A364Q3

» m m » mmm m m m  m m m *  m m  t  m m  * m m »  m m  t  mmm t  mm»» mm
¥  *.^r, : jV*V-“v: • ' : ' ■

l  BANCA DE CREDIT COOPERATIST S.A.
■ ;■ :■;; . ; v . - .

|  FILIALA’ ORĂŞTIE j;,v

|  2600 Orăştie, str. Aurel Vlaicu, nr. 2, tel.
[  47565; fax 47563; telex! 72624,

S U C U R S A L A

M IN IE R Ă
Hunedoara, 2700 Deva, str. A. Ianeu, Hl/2, 

tel./fax: (004 054) 22.73.28.
POIANA RUSCA

TELIUC

cu sediul în Teiiuc, 
str. Afinei, nr. 42 Următoarele

I str. Şcolii, nr. 20. '
i  Preţ pornire: 60 0*0 000 tei. t
î •  Casă, curte si grădină Romos, nr. 241. |
* Preţ pornire: 15 0*0 000 lei.
|  •  Casă, curte şi grădină Orăştie, str. Cri- I
! şan, nr. 62 A. [
|  Preţ pornire: 17 500 000 lei. {
• •  Saivan oi zona fostului CAP. j
I Preţ pornire: 5 000 000 Im. '
f  •  Casă, curte şi grădină, Geoagiu Sal, nr. 1U ;
I Preţ pornire: 7 00* 000 lei. 
ţ  ' 6* Casă, curte şi grădină, Romos, nr. 186. 2
i  Preţ pornire: 5 000 000 tei. *
5 •  Casă, «rele şi grădină, Orăştie, str. P. [
|  Maior. «r. «8 B. \
î Preţ pornire: 60 0*0 000 lei. j
I •  Casă, curte şi grădină, Ocolişul Mic, «
[u r . 61. J
« Preţ pornire: 11 5*0 (MO Iei. ;
j •  Autoturism OLTdT SPECIAL, nr. I
î 3 HD 4946 tos fabricaţie 1982, Romos, nr. 39. j
1 Preţ pornire: 4 80* 000 lei. J
; - v . r
I. Licitaţia va arvea loc în ziua de 25 iunie *
2 1996, la sediul Judecătoriei din Orăştie — Bi- |
I roul executor Judecătoresc, ora 10. *

I Relaţii la BANKCOOP S.A. Filiala Orăş- ' 
Jtie, tel. 647565» 647456. ' I

Licitaţie publică în 
vederea Vânzării de 
mijtoace fixe auto,

flmflirţÎTflţ^ a -

probate pentru casare 
In data de 8 iulie 
« K  «ca 10, ia se
diul «nMăttt.

« c u r s  rap id  de lim ba engleza
•  c o n ta c te  de a face ri în  Anglii
•  excursii . i  ~ ?

Documentaţia i t  
licitaţie u  paste coa

se va repeta da 
i  tei, la interval

A sntetemntara
ser ppf «Mite» I* tte.
713520; 713521, inte
rior 136. (484)

•  V1NERI, .21-JUNIE 1*96

S.C VROHK «uRriţn |
J— ___ .v ia fe* ..

L . ţ ...
U i
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VĂNZARI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând apj rtament două
camere, Micro, etaj IV, 
izolat, parchet, stare per
fectă; st>. Eminescu, bl. 
44, tel. 622511. (226)

•  Vând casă şase ca
mere, Deva. tel. 613157, 
după oral8. (218)

•  Vând afacere foarte 
profitabilă — laborator de 
îngheţată pe băţ, glazura
tă cu ciocolată; ambala
je, bete etc. Telefon 
064 —‘ 414761.

•  Vând ţevi pentru 
confecţionat porţi şi gaf-

■ duri. Orăştie. tel. 641055.
(330539)

•  Vând apartament 2 
camere decomandate. Mi
nerului. 623878, după ora 
18.

(399744)
•  'Vând garsonieră, con

fort I central,; Simeria sau 
schimb cu apartament 2 
camere, plus diferenţă. 
Tel. 660396. ' 1

(30072)
•  Vând motor VW Golf 

Diesel 1,6 c.c., motor Ci
troen 1,4, Citroen BX 1,6 
(din 1984b neînmatriculat. 
Telefon 227864."

(230)
•  Vând casă 4 camere,

plus dependinţe, Orăştie: 
Vând teren Geoagiu-Băi, 
'{vila „Sanda" 2700 mp). 
Telefon 648134. ‘

(238)
m Vând loc casă 1000 

mp, Simeria la şosea şi 
apartament două camere, 
etaj I, Oraşul .Nou Călan. 
Telefon 660003.

. - (235)
•  Vând motocicletă 

Jawa 175 cmc, piese re
zervă, înmatriculată. Tel. 
624882. -

(233)
' ■ •  Vând garsonieră în 
Deva. Informaţii tele
fon 617342; orele 8—22.

(231)
•  Vând motocicletă 

MZ 250. Telefon 723339.
(209)

•  Vând apartament- 2
camere cu îmbunătăţiri, 
ocupabi] 'mediat. Tele
fon 218306 ■

6)0067)
•  Vând apartament 2 

camere. Deva. Micro 15. 
Telefon 624387.

• '•:• <228)
•  Vând cabană Mun- 

celu Mic (cu grădină). In
formaţii Deva. tel. 211400.

(64)
•  Vând garsonieră şi 

apartament Tel. 227968.'
,  (229)

i  Vând convenabil Da- 
papuc şi Datsun Etati

za Informâţii telefon 
«U87S8 sau 229025. Deva.

' (179)
•  Vând casă neterrni- 

«ată şi teren arabil, Câr- 
i iţi. Informaţii nr. 55.

S (76)
•  Vând garsonieră, mul

tiple îmbunătăţiri, bloc 
GI, et. 2, Dâcia (lângă 
complexul alimentar). Tel. 
623912. ?

(33054) .
•  Vând urgent combină 

Fercuşon Mayer, preţ ne
gociabil. Orăştie, telefon 
647100.

‘ (9637)
•  Vând Rabă Izoter

mă 10 tone Şi Saviem 6,5 
tone, Haţeg, tel. 770951, 
după- ora' 20.

î  (7073)
•  Vând plan Lauber- 

ger şi Qloss Wien, coadă 
scurtă. Haţeg, telefon 
770236.

(7074)

Anul VIII #  Nr. 1661

•  Spitaluţ , orăşenesc 
Haţeg. localitatea Haţeg,

.str: T. Vladimirescu, nr.
7 .anunţă organizarea de 
licitaţie publică deschi
să, fără preselecţie, pentru 
achiziţionarea de medica
mente compensate şi gra
tuite. Unitatea achizitoa
re Spital oraş Haţeg» Sur
sa de finanţare bugetul 
d« stat; Condiţii de 
participare — cojjjţactan- 
îii care întrunesc condiţii
le prevăzute de' Ordonan
ţa nr. 12/1993: Hotărâ
rea nr. 979 din luna de
cembrie. ,1995 şl normele 
metodologice nr. 45184 
privind organizarea lici
taţiilor elaborate de Mi
nisterul Finanţelor,- Moni
torul Oficial nr. 106/1096. 
Licitaţia va avea loc la 
Direcţia Sanitară Deva. In 
data de 3 iulie 1996, ora 
10. Informaţii supli
mentare şl documentele de 
licitaţie pot fi cumpărate 
de »la Spitalul Haţeg, în
cepând cu data de 24 
iunie 1996. Predarea o- 
fertelor se va face la spi
tal, până la data de l i  
iulie 1996, ora 12. Preţ 
documentaţie — 10 000 lei. 
Garanţie 10 la sută din 
valoarea produsului. Taxe 
de participare — 10 000 
lei. -T ‘ (7075)

•  Vând casă în zona
pieţei Obor, combină re
coltat pâioase, .combină 
muzicală, videorecorder, 
maşină spălat vase, frigi
der. T Informaţii telefon 
712339. f i  (9907)

Vând. anaşină ? pop- 
corn. Telefon 541786.

(9909)

en ţ  OFERTE
DE SERVICII v

Executam
TRANSPORT MARFA 
cu camioane închise 

ds 2,5: 8 şi 14 t 
Tel: 547529 orele 3 -17

•  Societatea Exim-Lemn
angajează tâmplari califi
caţi, condiţii de muncă 
deosebite. Informaţii după 
ora 18, tel. 624914 sau 
612161. (215)

•  înscriu maşini prin 
repatriere. Tel. 711955.

v  (8350)
•  Caut 'menajeră. Tel. 

223234.' după ora 18.
(390745)

•  S.C. ,,-Premagran“ SRL 
Simeria, str. Biscaria, nr. 
1, angajează muncitori ne
calificaţi, bărbaţi, vârsta 
22—26 ani. Prezentarea 
pentru discuţia prelimina
ră la sediul societăţii, în 
25 iunie a.<?., ora 8. - .
„ V . •• . . . 4249b,
'  S.C. Sarmis Forexihi 
SRL Sarmizegetusa anga
jează doi gaterişti şi do; 
circularăţi. Relaţii, tele
fon 762257. .

..-(245)
•  Efectuez transcrieri 

de maşini străine fără 
taxe vamale, contra cost 
(500—700 DAI), informaţii 
în Deva, s in  Ţîtu Maio- 
rescu, bl. 2, etaj 3, ap. 
313 (cămin IPSRUM).

(242)
•  Instructor particular 

-şcolarizez pentru conduce
re auto, categoria B, cu 
plata de şcolarizare în 
două râie. Informaţii tel. 
616664, între orele 18 — 
20., (66)

PIERDERI
m Pierdut facturier se

ria 1111040 B — 1111950 B, 
cu numărul fachirilor 
14140 — 14150, aparţinând 
SIS. Romwesteuro — Si
biu. Se declară nul,

S (9910)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE V

•  Schimb apartament 2 
camere ultracentral <*.i 
apartament trei camere, 
zonă bună. Tel. 616046.

(220)
•  Schimb garsonieră 

Oradea cu apartament sau 
garsonieră, Deva, telefon 
214191.

(70)

ÎNCHIRIERI
•  Caut de închiriat a- 

partament două camere. 
Telefon 01/3226050.

(73).

DIVERSE

•  Grupul şcolar in
dustrial metalurgic 
Hunedoara organi
zează în anul şcolar 
1996—1997 examen de 
admitere în clasa /  a 
IX-a de educaţie fi
zică, profil fotbal. E- 

' le vij beneficiază da 
condiţii optime de 
pregătire, cazare şi e- 
chipament. Perioada 
de înscriere este 19— 
28 iunie 1996. Relaţii 
suplimentare la secre
tariatul scolii, tele
fon 054/ 7Î1687.

(9908)

m S.C. RAM Con
fecţionează: acoperiri 
terase — marchize — 
22 000 lei /m p (cu 
structura metalică — 

. opţional); prelate ca
mioane — remorci — 
23000 lei/mp; hidro- 
izolatil terase blocuri 
— hale — 35 000 lei/ 
mp (16 ani garanţie), 
cu material textil im
pregnat cu PVG, im
port Germania. T el./ 
fax 054/211128. ora 

-8—17. (9898)

şi onoare, care va . rămâ
ne veşnic vin memoriile 
şl . inimile- colegilor şi 
prietenilor săi.

A- . (212)

n*?-* i~.tr * SaKJSfc f.~ Z -

•  Direcţia Judeţeană 
pentru Tineret şi Sport 
organizează vineri 21 iu
nie, ora 10, la sediul Fun
daţiei Judeţene pentru Ti
neret, str. M. Eminescu, 
nr. 2, partea a doua a li
citaţiei pe programe de 
tineret 1996. Informaţii su
plimentare la tel. 230621.

(243)
: •  S.C. Artex SRL De
va, unitatea Moara de 
grâu Hunedoara, anţinţă 
intenţia de majorare a pre
ţului la produsele fabri
cate, în funcţie de preţul 

. de . . achiziţie a materiei 
prime.

(232) •
•  S.C. Prioritar Impex

SRL,' Bretea Română a- 
nunţă intenţia de majo
rare a preţurilor Ia pro
dusele de panificaţie, în
cepând cu data de 21. 07. 
1996 . * (239 )

COMEMORĂRI

•  Cu acelaşi mare re
gret în suflet, amintim 
eelpr pare i-au cunoscut 
şi stimat că se împlineşte 
uri an de la despărţirea de
cea care a fost

AtoCANU ELENA 
şi şase luni de la despăr
ţirea de

CZETENI EBNEST
Binecuvântată să Ie fie 

amintirea. Comemorarea 
duminică, 23 iunie 1996, 
la Orăştie. Familia.

(9635):
•  Azi se împlinesc trei*

ani de la încetkrea din
viată a prof. univ.

EUGEN GODEANL 
un om de'înaltă omenie

•  Ch sufletele în 
Veci nemângâiate, so
ţia, fiica şi nepotul 
anunţă împlinirea a 
şase săptămâni de la 
trecerea în nefiinţă a 
dragului lor

ŞTEFAN RÂDUŢ
Comemorarea sâm

bătă, 22 iunie, ora 11, 
la Cimitirul din str. 
Oălugăreni (Eroilor).

•' . (236)

•  Avi trecut şase 
luni de durere şi tris
teţe de la plecarea 
dintre cei dragi a iu
bitului nostru soţ, ta
tă, socru si. bunic

LAURENTJU
FODOlt

Dumnezeu să-i o- 
dihnească în pac» 
sufletul nobil! V 

(250)

• V Soţul . Vasile, cu 
nemărginită durere 
în suflet şi în inimă, 
anunţă încetarea din 
viaţă, după o lungă şi 
grea suferinţă, a iu
bitei lui soţii 

EUGENIA OLESCU 
(fostă LAL) - 

în vârstă de 51 : ani. 
Corpul neînsufleţit 
este depus la Casa 
Mortuară Deva. în 
mormântarea va avea 
loc la cimitirul' orto
dox din Bejan, Deva, 
în 21 iunie 1996, ora 
13. Dumnezeu să-i 
odihnească 'sufletul 
nobil. Nu te voi uita 
niciodată şi te voi 
plânge mereu!

(246)

•  Pios omagiu şl 
neştearsă amintire re
gretatei noastre fine
EUGENIA OLESCU
Dumnezeu s-o ierte 

şi s-o odihnească în 
pace ! Naşii fami
lia Stoica Cornel şi 
Anişbara.

- (264)

•  Colectivul de sa
lariaţi de la S. G.
Gepromin S.A. Deva 
este alături de cole
gul lor inginer Olescu 
Vasile la durerea
pricinuită de. deCesîil 
soţiei, - (262)

, •  Biroul Executiv 
al Ligii „Solidarita
tea ’92“ Deva este 
alături de doamna
Sanda Boticiu, în cli
pele deosebit de du
reroase ca urmare a 
deoesului tatălui. Gon- 
dofehriţfe •> Şl compa
siune întregii familii.

(399748»

; «w- + * — 4*r„ A
■ i • ;  •V .V :' ■' '-r •• ,r.v.

* ...«r ||M' însoţite de descârcâri t*r .

\ ale vântului. MUuinele
♦ vor fi intre 13-18 grade

Vremea va fi calda şi •7 _. *.7i C, iar maximele intre' uşor instabila in cursul
1 după-amiczii, local vor 28-32 grade C. (Lucian ^
*, cădea azprse dp ploaie Nistor). ^

i l i S  ■■ I

•  Pios omagiu iubiţilor 
noştri'

VIRGIL şi 
OTILIA HĂPRIAN

la 7 şi 10 ani de la 
trecerea lor în nefiinţă. 
Dumnezeu să-i odihneas
că în pace ! Loiica şi 
Nuţî. (244)

DECESE
* Fulgerător s-a' stins 

din viaţă, lâ 14 iunie 1996,
Ing. chimist 

DARAIHCS ISTVAN 
la 50 de ani.

Odihnească-se in pace ! 
, (9636)
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EDITURA ŞI CASA DE COMERŢ 
„REGINA* S.R.L.

Desface, prin depozitul en gros AROMA 
din DEVA, str. M. Eminescu, nr. 48 (localul 
fostei fabrici de mobilă):

•  Arome pentru suduri: la dozator, prove
nienţă SUA, in ambalaje sigîlateî i

•  A spart am
• ’ Zaharină ^ a a ,î 

[ •  Acid eitrie '**•'
•  Porumb, sare ̂ aromatizată si pungi pen

tru POP CORN
• Prafuri pentru îngheţată si Emulgator 

COLCO
• Linguriţe din plastic
•  Pahare de unică folosinţă
• Mărfuri alimentare preambalate. 
Informaţi! suplimentare Ia tel. 2120 57.

(330535)

REGIA AUTONOMĂ A CUPRULUI 
D E V  A ,

Organizează în data de 27. VI: 1996 con
curs pentru ocuparea posturilor vacante de 
director adjunct tehnic producţie şi director 
adjunct econmic la Sucursala Minieră Brad.

Pot participa numai salariaţi djn subuni
tăţile regiei, care au vechime minimă în spe
cialitate de 9 ani.

Informaţii suplimentare la tel, 054-215922, 
int. 116. , (330541)

S.C. „POLIDAVA” S.A. Deva

■Mti vă oferă pria depozitul En gros la 
cele  mai avarvlajoase preţuri un bogat 
ş&rţiment de:

ptl.ngi hârtie: •  pungi nylon; •  plase  
tip rhâyo; •  saci% menajeri;^» saci plastic; 
•  hârtie ambalaj (toate? sortim entele); 

% hârtie şoris; •  plicuri; •  rharfă jmport' 
Franţa, calitate excepţionala  ^ ;

Vizitaţi depozitul năStru şi riujyeţ} 
regreta! ■ *• ,« - *

ţtijfc. Informaţii la telefon  621750 int. 126 
SâU la sed iu l societăţii din D eva ," şit 
22 Decem brie, nr. 257 -

<$ u vi zM &rt de

CASA DE PRESĂ Şl,EDITURA 
CUVÂNTUL L)BER.- DE.VA

locietqie pe o jivn : cu cupitg! privai 

mniaiu.uLiq ia Registrul Cornet puni Oeva cu nr. J.‘ 20 /4H ,T?? 
Con). 4072611110 B.C.R. Deva, Cod. fiscal: 2116827

CONSillUl DE ADMÎNISfRAŢIE
W DliMITRL) GHIONEA, preşedinte {redactor ţef)
% IlB lR fli ISÎRATf, eiceprejedinte (redactor adj.)
*  SAScN CtRBU. MINH BODEA, NiCOUE RRCOB, ra.nb.l 

Adresa redacţiei: 2710 - Deva, itr . i Decembrie,
35, (udejul Hunedoara, îeMocne: i i i 275, 2:2157; 211269; 
625504 (coiectursj. Fax: 218961.
O întreaga ia:puiidure pentru conţinutul articaleUr o poartă 
autorii acestora.
o Redacţia nu răspunde oatehat sau moral pentru articolele
seccaltociat, trimite liarului din propria iniţiative a colaboratorilor, 
b Manuscrisele (pubiteste sau nur nu se mapoiată autorilor.

ţţpatui executat la S.C „Roiidsva 5.A. Seva

Programul de lucru cu publicul: zilnic, de 
luni până vineri, îritfe oTeler 8—18, 4a sediul 
redacţiei aşi la telefonul 211275.

VINERI, 21 IUNIE 1996


