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oanwniai catedrei-cetăţftfii 
de onoare ai municipiului Deva

Vineri, la ora 14, în 
cadrul unei festivităţi £*' 
moţionante,- la Şlhtăria- 
municipiului V Deva s-a â- 
cordat Titlul f şi Diplo
ma de pnoare ale orbu
lui Deva profesorilor 
Gheorghe A. Chiţei şi Iosif 
Dascăr, două personalităţi 
cu merite incontestabile 
ale învăţământului hune- 
dorean, doi oameni care 
au crezut cu întreaga lor 
fiinţă îh meseria de pro
fesor, in misiunea omu
lui de la catedră de a 
instrui si educa tineri. .

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU 

„CUVÂNTUL LIBER"

După cum l-am infor
mat pe cititor, în şedinţa 
de vineri, 21 iunie, pri
ma din legislatura.^ de 
patru; ani care urmează; 
Consiliul judeţean- 
doara şi-a ales 
tele, vicepreşedinţii • şi 
delegaţia permanenţă.

. . . .  ,

siliului Judeţean* 
ing. Gheorghe 

Gâteva elemente 
fice ale noului preşedinte: 

Arg 45 de ani, este că
sătorit, are 2 copii. De 
profesie este inginer mê

. talurg. A -absolvit în 1975 
Institutul Politehnic Bu- 

-cureşti. A lucrat 7 arii la 
„Tractorul** Braşov, cinci 
ani la Institutul de Cer
cetări şi Proiectări .Mi
niere Deva, un an lâ 
fosta Centrală a minereu
rilor Deva,- ier din anul 
1987 — inginer şef şi ma
nager . cu probleme tehni
ce la actuala S.0. „Rem- 
pes“ SA. Deva.

A candidat pe listele 
DSD, fiind susţinut în a- 
legerea de preşedinte, şi 
de Convenţia Democrati- 
că. .

întţgpna din pauzele şe
dinţei, dl preşedinte a a- 
Vuţ drÂabil tea să răs-

ION vaocfcH

Delegaţia permanenta 
a Consiliului judeţean

In şedinţa de vineri, 21 iunie a.c., Consiliului judeţean Hunedoara are ur-
Consiliul judeţean® a ales, aşa cum an) mătoarea componenţă i IOÂN RUS —
mai informat, şi delegaţia permanentă; PDSR; CONSTANTIN BLEJAN — CDR
Timpul înaintat la care S-a definitivat V (PNL); ION IONESCU — PSM; MIHAIL 
alegerea, în raport cu graficul de ti- ALIONESCU (MER); KORV LAIHSLAU
părire a ziarului, nu a permis să fa- — UDME; StMlON MOLNAK — PAC
cem cunoscută cititorilor şi componenţa Din delegaţia permanentă fac parte,
«felegtaffei permanente. ' • 'de drept, preşedintele şi vicepreşedinţii

Aşadar, Delegaţia Permanentă a aleşi ai Consiliului judeţean.

Noul preşedinte ât Con-'- (Continuare în a 2-a)
O fotografie de album. Consiliul judeţean în 

constituire. - '
plenul • său. imediat după

Profesorul ^Gheorghe A. 
Chiţei şi-a închinat în- 
treaga sa viaţă' muncii 
la catedră. I-au trecut prin 
mană zeci de. generaţii de 
tineri- de elanul 'şl pa 
siunea cărOri s-a inccm- 
juraţ. Liceul Pedagogic 
din Deva a fost pentru 
dânsul o adevărată fami
lie în mijlocul căreia" a 
trăit pâng 1* - pensie. şi 
căreia i-a dăruit din prea 
plinul fiinţei sale tot ce 
a avut mâi bun; A con
tribuit prin studiile şi 
lucrările elaborate la mo
dernizarea procesului de 
învăţământ desfăşurat *în 
liceele pedagogice din în
treagă ţară. a. elaborat o 
metodică de predare care 
să ajute la mai buna pre
gătire a viitorilor* învă
ţători şi educatori; dar şi 
o serie de curgeri cău
tate şi folosite de colegi 
şi"' elevi. Două decenii a 
fost director ,al actualei 
Şcoli' Normale din Deva, 
rămânând un hume de 
referinţă în învăţământul 
hunedorean.

Dl Iosif-, Dascăr rămâne 
profesorul ai cărui elevi 
au acumulat o temeinică, 
pregătire. Rezultatele lor 
s-au văzut în participările 

olimpiadele naţionale 
şcolare, in care reprezen
tanţii Liceului; ,.Decebal“ 
s-ău clâsât pe locuri de 
frunte. Matematica a fost 
disciplina căreia profeso
rul. Dascăr i s-â dedicat. 
Clase întregi de elevi 
pregătiţi de el au reuşit 
în ' învăţământul Superior, 
spre ‘satisfacţia tinerilor, - 
a părinţilor • şi, nu în ul
timă instanţă, a profeso
rului lor, -Iosif Dascăr.

Să ne bucurăm în a- 
ceste, momente pentru ast
fel de oameni cărora ad
ministraţia locală, în fond 
comunitatea locală, le cin
steşte meritele'. Să Cân
tăm şi noi în gând, a- 
lăţuri de poet : ^Vivat 
Academia / Vivat proîe- 
sores...“.

MINEI. BODE \

DEDICAREA «SERICII „SFÂNTA TREIME1 DEVA
-

. Dupuuieă, 23 iunie, a 
avut - loc dedicarea (în 
termeni laici 'inaugurarea) 
Bisericii Creştine Baptiste 
„Sfânta Treime** • Deva. 
Locaşul , închinare, cu ; 
cele > 1300 de locuri, a 
fost plin până la refuz. 
Au yenR creditîcioşi bap- 
tişti, conducători de insti
tuţii si societăţi comer

ciale, invitaţi din ţânT şi 
de peste hotare, pentru 
a asista. Ia sărbătoarea 
„dedicării spre închinare * 
unui Dumnezeu vki“ (cum 
scrie pe .„semnul de carlc“ 
ce a însoţit programul,o- 
ferit ia intrare partici
panţilor) a impunătoru
lui locaş.

După întâmpiharea fă
cută la intrare de fajjfara

bisericii, oficierea sfinţi
rii", â avut loc în interio
rul frumosului şi spaţio
sului aşezământ de cult. 
Ceremonia religioasă a 
fost deschisă eu Psalritul 
84. Au .urmat rugăciuni 
şi cuvântul de bun ve- c

VIORICA ROMAN
■ ------ »------.....'i.... -__

(Continuare 'în pag, a 2-a)

„ O R A Ş U L  D E  S U B  O R A Ş *
La Secţia de artă a Mu

zeului Civilizaţiei. Dacice 
iii Roman# Deva, s-a .des
făşurat> la Sfârşitul' săp
tămânii trecuţa o premie
ră cu semnificaţii -aparte.; 
Un grup de 20 de elevi-de ; 
la Liceul de Artă Deva, 
Conduşi de învăţătorul
Gheorghe Mihuţ, a primit 
•diplome şi premii din 
partea muzeului (pliante-.

le. cu cetăţile dacice şittT-  
Ulpiei Traiana .Sarmize- 
geiusa şi volumul „Cert 
cgţârea ariseoiogică ?pe va
tra 'oraşului Devş“, scris 
de Livtu Marghitan).

Gu- acelaşi prilej, din 
partea Consiliului LOcai De
va au fost acordate diplome . 
de onoare dnei Adriana 
Pescaru, ' directoarea..Mu- - 
zeului Civilizaţiei' Dacice

şi Romane Deva şi c6- 
ordonatorul general al 
programului „Oraşul . de 
sub, oraş“, şi ălui Gheor
ghe Mihuţ, care a îndru
mat grupa de elevi par
ticipanţi' la program.. '.O- 
raşul de suţ> oraş“ (La- 
vijle sous la viile**) ’ este 

VIORICA «OMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Mleii arheologi 'deveni în timpul ceremoniei de premiere. -
Foto . P A VEL LAZA- Aspect din timpul dedicării - locaşului de închinare.



(Urinare din pag, J)

nit “adresat audienţei de 
pastorul bisericii, ̂ dl Ti- 
motei Rusu, ’ care a făcut 
şi o descriere a părţile» 
componente ale clădirii şi 
ale sălii de închinare (a- 
semănâţoare, în viziunea 
unui ortodox, unei mini- 

. săli de congrese interna
ţionale, dacă n-ar avea 
deasupra baptisteriului -o 
cruce şi reprezentarea ,li- 
terelor greceşti alfa şi 
omega, care-1 simbolizează 
Pe Iisus). Un scurt isto
ric al apariţiei, vechimii 
şi martiriului baptişti
lor pe această vatră, a fă
cut Pastorul Nicolae Gheor- 
ghiţă.

Partea cea mai consis
tentă a ceremoniei au con
stituit-o .cuvintele de salut 
adresate da coreligio
nari din ţară şi din străi
nătate (S.U.A., Anglia.
Suedia, Republica Moldo- 

’\a), de reprezentanţi ai 
autorităţilor judeţene — 
dl prefect Coste! Alic — 
şi locale — noul pri
mar al Devei, dl Mircea 
Muntean —•, de preoţi şl 
pastori ai altor otite. Au 
fost cuvinte care, alături 
de felicitările adresate 
baptiştilor deveni, au men
ţionat eforturile pentru
î  » •  * »  •  • * « * * • * • * •  * • * • * • * • • • » • * • * • * • • • V#

Pronosticul
funcţia de . p*e- ţi Mircea Bobora; *So- 

şedinţe, Modă Şăndru, Fe- r!n Blada pe Qhewrgbe

CURS GRATUIT PENTRU. CEI CE VOR 
'  SA REUNŢE LA FUMAT

Laboratorul de promo- tămână. Şedinţele se ţin
vai* « stafttţţiLşt «daca- la sediul Filialei judeţene MAI MUL TA LUMINA CU MAI PUTINA ENEBGtEf
ţie pentru sănăţâtejd'în-. de .Cruce Roşie (Aleea I .

spa’

U  Generală ar. 4 Deva), grup pentru renunţare i* *On|c, Incepănd de luni,
24 iutile 19B6, Intre orele 
8̂ 30—10,00.

Dacă doriţi sinc&r să 
scăpaţi de' fumat, bnpreu- 
nâ .ea ce§ oare susţin 
cursul, veţi face dezin
toxicarea de nicotină, eli
berarea de dependenţă psi
hică şi formarea compor
tamentului -de nefuţnâtor.

căutam bistRiBurroRi In
JUDEŢUL HUNEDOARA

Str. Avram lăncii, Bl. Ml. parter, 
Tel. 054/2161 96

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din

va ftprl' alrf, iar tenta- f 
rialul documentar pre- ; 
zentat !a concursul <tm 
această vară de 1» Roma 
îi va pktsa printre frun
taşi. .Ceea ce ar fl spre 
bucuria tuturor". De alt
fel chiar incfuâere» De
vei pe Hsta efelor 20 da 
oraşe ale lumii, ce fae 
obiectul programidWI „Fa 
vfHe soi» ia rfflC, este

de ai flNte* Forum Ce
tăţenesc. Româno — Un
gar, a) Asociaţiei de 
prietenie Un*»|p-Româ
nă. constituSă acum 
opt ani, şl având sediul

NU — AUDIAT DE PAR
LAMENT. Scandalul as
cultării telefoanelor, 
multele acuze aduse în 
ultima vretwe S.R.Î. l-a 
determinat pe' VirgjT MS- 
gureanu să solicite che
marea sa In faţa delor 
douăramere reunite ale 
Parlamentului, pentru a 
da explicaţii InAegătură 
cu incriminările acestui 
Important organism de 
siguranţă naţională.> f  - ?• _ . tA ' '

»  FORUMUL ROMA
NO — UNGAR. La Alba 
Iulia s-a desfăşurat oel

• •  ALEGERILE LGCA-
! LE CONTINUA. In mai 
I multe localităţi din ţa #
î s-a desfăşurat, duminici. 
| al Il-Ieâ1 tur '«1" alegeri- 
J lor Jk>#te pentruposturi
( de primari. Prezenţa ta 

voţ a fost, ca şi până 
I acum, anemică. Dumini- 
| că, 30 iunie, şe va 
2 consuma ultimul act al 
| alegerîtor locale din a- 
» cest an — turul al II- 
I lea In alte câteva loca- 
î lităţi, intre care şi din 
|  judeţul nostru.

î  a VIRGIL MAGUREA-

la Pecs, In Urgaria. 
Unul dintre preşedin
ţii de onoare al aso
ciaţiei este şeful natu
lui român, dl Ion Illescu. 
Au fost dezbătut*? pro
bleme de întărire a aso
ciaţiei, prin primirea de 
noi filiale, a relaţiilor

din acest an, cu pro
be de examinare orală 
la limba şi literatura 
română. Examenul con
tinuă cu celelaiţe pro
be — scris d  oral <e. şl 
se - încheie duminică, 30 
iuhie Afişarea rezul
tatelor — Joi, 4 iulie. Ce s-a-ntâmplat
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EURO '96 EURO

\*

i i  Secă In, gtupe materiile se-, puteau 
|  termina la egalitate, &»• sferturile fina- 

•i* 'Iei numai cine învinge merge mai de- 
{ parte. D* aici #  aitâ abordare a ace»- 

• ; fer întâlniri, cum * fost şi Spania — 
I Anglw. viu disputată, numai loviturile 

[J 4e departajare dote tk  »  făcând drţp- 
i |- tatei Marea favorită» Anglia, « avut un 
: 1 adversar de clasă, pe Spania, care a 
i î. f ^ i..mai[ bupăr:# *M3w a t  jocul, 41-a 
i a. creat situaţii bune de gol, a şi însori* 
i >. un goi xajabil In mim 35, prin Salinas 
I (anulat pe motiv de .ofcaid), dar în mod 

' 5 dfepsetpi întreaga echipă şi-a demonstrat

I
m „sferturi" l \

■ :£ |
2-1 i

I

în unele situaţii apă-

;; ; • AU urmat prelungirile şi Aifonso,
1 Caralnero, Kiko. Amor pun ia grea în-, 

ii cercare poarta insularilor însă, fie că
I * au ratat, fie «ă Seaman a scos totul şi 
I se pare că va fi ales ca cel mai bun

portar de la Euro ’96. Şi aşa cura .era 
I de aşteptat, la loviturile de departaja-

ij re de la 11 m, spaniolii clachează: in
II timp ce englezii marchează eu precizie,
! primul executant de la spanioli —

; I Hierro trimite mingea în bară, iar Na-
: 5 < doi trage prea uşor şi Seaman apără.
I * Scorul a fost 4—2 In. favoarea marilor 

iatjioriţi, dar «are n-au fost cu nimic 
j. t*ij»eri«ft spaniolilor. Dirapotrivăl ►

î l

A doua întâlnire de .sâmbătă seara 
din sferturile de finală s-a ridicat' la 
un nivel tehnic şi spectacular superior 
întâlnirii ^Spania — Anglia, ce a pri
mit şi ea un calificativ bun. Numai că 
in meciul francezilor cu olandezii, am
bele formaţii, au demonstrat frumuseţea 
Iodului tehnic cu faze fierbinţi Ia am
bele porţi în tare cunoscuţi jucători dirt 
cele 2 taberd şi-au demonstrat -Paloarea.

Repriza I a fost mai echilibrată în- 
şjţ In a doua parte a jocuiui, „cocoşii* 
au atacat mal mult şi au dominat dar, 
spre finalul reprizei a n-a, olandezii 
revin puternic in careu şi au fost foar
te aproape de a înscrie. în min. 90, 
Seedorf ratează o ocazie imensă I 
. Jn prelungiri, jucătorii ambelor for
maţii dau dovadă de prudenţă în apă
rare (în sferturi se aplică regula golului 
de Ştir — sau a" morţii subite, adică ci- 
«w marcă primul goi este învingător) 
au mizat pe contraatacuri foarte tăioa
sei Jfi cu toate că «easti palpitante s-au 
înregistrat la ambele porţi, tot la lovi- 
turiiă de II m s-a ajuns) Jucătorii de
semnaţi de cei dai antrenori, au reuşit 
şft marcheze, cu excepţia ghinionistu
lui fieedorf, care, după ratarea golului 
din mm. 99, nu reuşeşte nici de aceas
tă dată goluţi Scoc final 5—% In favoa
rea francezilor care merită calificarea 
în semifinale.

In ciuda declaraţiilor pompoase ale 
antrenorului croat,; Sliroslav Blaxevic, 
că echipei sale nu-i este frică ţje cea a |  
Germaniei, că are jucătorii cei mai % 
loroşi din Europa care vor găsi antido t 
tul pentru formaţia adversă, croaţii au * 
tpărăsit terenul învinşi. In condiţiile in t 
care germanii nu au putut alinia/ tor- 1 
mapa completă şi pud mult, în min. J 
39, Klismannf %, trebuit să părăsească § 
şi ei terenul, fiind accidentat. în schimb * 
şi croaţii nervoşi şi cam duri au jucat ! 
din- min, 59 îh 10 oameni, BEroac l̂uând * 
al doilea cartonaş galben şl a fost el*- |  
minat din joc, |

Primul gol al partidei, a  fost înscris . 
în min, ̂ 0. Atunci, Jerkan comite henţ I 
în .careu şi Klismann înscrie : 1—0. j
Croaţii au avut câteva ocazii dar au fost | 
ratate cu uşurinţă.de VJauvioţŞi Şuker. * 
EI reuşesc totuşi egalarea imediat du- |  
pă reluare, în mirt. 52 prin Şuker, bine ’ 
deschis în careu şi acesta îl fenteazâ |, 
pe Kophe şi sconfl devine 1—1. Revi- J 
rOrientul aşteptat de suporterii croaţi I 
aflaţi în număr mare în tribune nu se 1 
produce nici după acest gol. Germanii i 
nedorind să ajungă în prelungiri, insîS- |  
ta pe atac şi Sarnmer înscrie aţ doilea » 
gol din apropierea pOrţii in min. 62 | 
şi, iau din nou conducerea. Scorul ră- » 
mâne * neschimbat, anunţând un meci J 
de rezonanţă’ în' semifinale: Anglia — f 
Germania! -  j

Cehia - Portugalia | |  i
Credem că o mare parte dintre spec- |

’ tatori şi zecile de milioane de telespec- , 
tatori s-au aşteptat la cu totul altceva I 
de la aceste două echipe — plăcute sur- J 
prize din grupele Campionatului Euro- • 
pean:Cehia a învins Italia cu 2—1 iar I 
Portugalia a surclasat cu 3—8 pe Croa- J 
ţia. Afnbele formaţii au reliefat câteva { 
calităţi ale unul fotbal tehnic, ca prepon- » 
derenţă pe atac, reuşind faze fierbinţi 1 
la porţile adversarilor care le-au atras * 
aprecieri dintire cele mai favorabile, §

Întâlnirea dintre aceste echipe nu s-a J 
ridicat la pretenţiile spectatorilor, dar » 
cehii au fost pragmatica şi şi-au atins I 
scopul: calificarea tel semifinale, Ţaetir. F 
ca adoptată dă antrenorul Buşan Uhrin |  
s-a dovedit a fi viabilă; a aşezat bine - 
echipa In terfn, apărarea mai departe^ 
de careul propriu de 16 m şi aici au I 
„triat11 cât au putut mingile trimise <ţe 2 
portughezi spţe poarta lor, declanşând |  
contraatacuri rapide spre poarta lui '  
V. Baia. Deşi portughezii au fost în re- ţ 
priza I 60 ia «sută în posesia balonului « 
şl au ajuns In careul- cehilor, cei care I 
înscriu sunt cehii. In min, 5?. La Un * 
contraatac din jumătatea lor de teren, 1 
cehii profită ăe o greşeală a apărători- I 
lor şi Poborski lobează 'balonul peste 2 
portarul portughez: I—0, ster cu care |  
se şi încheie partida. Arbitraj slab al * 
germanului II. Kong. ţ

Dintre juniorii Bl ai Jiului câţiva 
■ bat, la porţile prromovarii

de cinci ani s-au perin- tinerii fotbalişti învaţă

IONEL,GRECU

T Aşa cum remarcam 
săptămâna trecută la ru
brica sport, la Clubul 
J i o l din Petroşani 
s-a produs un adevărat 
reviriment la Centrul de 
copii. Aici, alături de 
alţi foşti jucători ai Jiu
lui, fotbalişti recunoscuţi, 
care au luptat pentru cu
lorile ,alb-negru ale clu
bului, cum Sunt Gogu 
Tonca, Muia, Petre Gri- 
gore, Romică 1-cca. Ho- 
man,- Lixandru, activează 
pa antrenor şi pro
fesoral ionel Grecu, jiu- 
list statornic, bine cunos
cut in fotbalul* hunedo- 
rean. De 5 ani a preluat 
o grupă de, copii, când 
aveau 11 ani. După se
lecţia efectuată,, a rămas 
un lot de 24 de copii, cu 
care s-a început o mun
că planificată; »bine or
donată. în cei mai bine

dat mulţi copii la lot, 
fiindcă selecţia a „cer- 
nut“ mereu până s-a în
chegat un lot omogen, 
cu copii dotaţi pentru 
fotbal, unii dintre ei ca
pabili. să devină jucători 
de performanţă. s ,

— Selecţia, făcută du
pă toate ̂ regulile, este o 
muncă migăloasă, pre
tenţioasă— ne spunea 
prof. I. Grecu. Sportul 
rege are numeroşi adepţi 
4n rândurile copiilor şi 
de aceea Ia secţii se pre
zintă mulţi. Sunt şi ta
lente care, un ochi bun, 
profesionist, le sesizea
ză imediat, dar alţii au 
anumite însuşiri şi care 
bine coordonaţi şi pre
gătiţi în timp, pot de
veni fotbalişti de divizii 
superioare. La Jiul toţi 
antrenorii, de ia cei mici 
până la juniori (mai a- 
les de acum, de la în
fiinţarea Centrului de co
pii) purţ un accent deo
sebit pe pregătirea spe
cifică dar, în strânsă le
gătură cu eCa teoretică 
şi moral-volitlvâ. Viito
rii sportivi ; aşa cum, 
îi dorim, de performan
ţă — trebuie să fie cât' 
mai dotaţi fizic, tehnic, 
dar şi inteligenţi, fotba
lişti care sâ-şV însuşeas
că temeinic'■ schemele de 
joe şi să fie puternic mo
tivaţi să -lupte pentru 
victorie. în cadrul pre- 
/falTrii complexe, noi, an
trenorii, urmărim şi cum

la şcoală şi cum se com
portă în afara stadionu
lui.
După participarea -la faza 

interjudeţeană, juniorii 
B I ai antrenorului L 
Grecu şi-au luat bine 
meritata vacanţă, dar 
pregătirile vor fi- reluate 
curând. Din cei 24 de 
jucători, şase -« sportivi 
sunt consideraţi ca vii
tori fotbalişti de' perfor
manţă. Deci, peste 5-3 
sau patra ani — de
pinde mult de ei — să 
poată evolua în prima 
divizie a ţării, la Jiul sau 
în alte formaţii. Este 
vorba despre Daniel 
Ghîran (mijlocaş, dreap
ta), Gabriel Apetrei, Ro- 
bert* Daj (ambii vârfuri 
de atac), Marius Bălan, 
Daniel Grecu (ambii fun
daşi Centrali) şi Silviu 
Păstrânac (libero). Acum, 
în vârstă de 16 ani,. a- 
ceşti tineri fotbalişti pro
mit foarte mult şi să nu 
ne mirăm dacă 1—2 din
tre ei vor fi protnpvaţi 
în echipa „mare" a Jiu
lui. Robert Daj are un 
dezvoltat spirit al golu
lui, este golgeterul for
maţiei care a înscris în 
campionatul recent /  în
cheiat al juniorilor B î, 
101 de goluri î

Aşteptăm în continuare 
veşti bune de ia Centrul 
de copii al Clubului Jiul 
Petroşani.

SABIN CERBU

Aşa a fost în cale patru grupe J

-1 % .

!•

%

GRUPA J4: Anglia — Elveţia l«~l; 
Olanda — Scoţia 0—0; Olanda — Etve» 
ţto 2—0; Scoţia — Anglia 0—2; Olanda 

—*• Anglia 1—4; Scoţia — Elveţia 1—0. 
CLASAMENTUL

1. ANGLIA 3 2 t 0 7—2 7
2. OLANDA 3 1 i  ( 3—4 A
3. Scoţia ' 3 1  I k 1—2 4
4. f3veţia ^ 3 0 l .2 | —4 |

GRUPA B: România — Franţa 0—Ii 
Bulgaria — Spaniă 1—1; România — 
Bulgaria 0—1; Franţa — Spania 1—I; 
Spania — România 2—1; Franţa** — 
Bulgaria 3—î.

CLASAMENTUL

5—0 7 
5—6 4
3— 3 4
4— 8 I

f  I .  FRANŢA 3 2 1
I U 3 |  2
I 3. Bulgaria % I |
I 4, România 3 0 0

005—2
4—3

4 a n u l  v n i  •  n r . t$ m

1 3 - 4  4 
3 1-4 0

MM

GRUPA C: Germania — Cehia 2—0; 
Itaiia — Rusia 2—I; Cehia — Italia
2— 1; Rusia — Germania 0—3; Italia — 
Germania 0—0; Rusia — 'Cehia 3—3.

CLASAMENTUL 
1. GERMANIA 3 2 1 0 
2̂ CSBHIAă : : 3 1 I I
3. Italia . 3 I I t
4. Rusia s. 3 0 I 2

GRUPA D: Danemarca —* Portugalia
1—1; Turcia — Groapa 0—1; Turcia — 
Portugalia 0—1; Croaţia — Danemarca
3— 0; Turcia — Danemarca 0—3; Croa- 

.ţia — Portugalia .0—3.
CLASAMENTUL

1. PORTUGALIA 3 2 1
2. CROAŢIA 3 2 0
3. Danemarca 3 1 i
4. Turcia 3 0 ; 3

Primele două formaţii sunt calificate
-4n sferturile flnaleL >;

0 5—1 7
1 4—3 6 
I • 4—4 4 
3 fr—5

WVVVW W W .'/ .W . ’
CAMPIONATUL 

JUDEŢEAN 
DE ORIENTARE 

SPORTIVA
în zpna Cabanei Câ« 

prioara s-au desfăşurat 
întrecerile «Campionatului 
judeţean de orientare 
sportivă, l’a care au luat 
parte elevi, membri ai 
cluburilor elevilor -din 
orăşele Deva şi Hunedoa
ra. întrecerile s-au des
făşurat la următoarele 
eategorif de vârstă; 9—10 
anţ li—12 . ani, 13—14 
ani; 15—16 ani; băieţi şi 
fete*
. După parcurgerea tra
seului, primele locuri au 
fost câştigate de Ovldiu 
Stand; Adelă Furnică 
(categ. 10 ani); Sorin C. 
Gâsâlesn; Roxana Mo
mea (12 ani), Mihai Kele- 
awh şi Beatrtee Gruia (14 
ani); Sorin Spânache şi 
Roxana Micuşan (16 ani). 
Toţi sunt de Ia Clubul 
elevilor din Deva.

Câştigătorii locului' 1 la 
fiecare categorie vor 
participa la Finalele Cam
pionatului Naţional Şco
lar de orientare sporti
vă ce Se vor desfăşură 
în Nucşoara (Argeş), în 
perioada . 13—17 iulie şi 
vor beneficia de o tabă
ră gratuită de 10 ziie 
Şi eSte'posibHâ şi parti
ciparea ca spectatori la 
G.M. de Orientare Spor
tivă, ce se vor desfăşu
ră 'anul atesta la Vâl-' 
cea. .>■'

•Mulţumiri echipei de 
arbitri compusă' din: 
Dohotaru Gabriel, Orâ- 
şean DoreJ, Pirescu Flo
rin jr., Pricopie Claudia 
şi Popa Ramona, ţProf. 
Ff. FlresCtl).

IN CUPA UEFA — INTERTOTQ

UNIVERSITATEA CRAIOVA — DAUGAVA 
■ RIGA 3.0 '« ' . ■

Sâmbătă,, pe stadionul Central din Craiova, în 
faţa a ctrCa 1000 dc spectatori, s-a desfăşurat pri
mul «teci din actualii ediţie a Cupei UEFA — In» 
tertoto, dintre formaţiile universitatea şi Daugava 
Riga (Letonia). Stupeaţii crtebveni 'fad, parte din, 
grupă a 9-a, tei care se află. echipele Kararuhe, din 
Germania, «5partak l*rnova, din Slovacia şi Cuka- 
şickh dţh Ipgtwlavia. *

Elevii lui Sorin Cârţu au privit cu toată serio
zitatea această primă întâlnire din Cupa Interioto 
şi au obţinut o victorie eonCiUdentâ, ca scorul de 
3—0, prin golurile înscrise de Ungur, tn min. 37 şi 
în. ’5i (din lovitură de la 11 m) şi de Florescu, in 
min. 71. Greul insă abia de acum vine; înmihirije 
cu Karisruhe; ^partak Tmova şi chiar Cultaşîcld 
fiind destul de dificile. 'Univtesitartea, antrenorul 
Cârţu vor £ă facă o figură frumoasă în această 
competiţie.

¥ ' Universitatea Cfaiova â aliniat foţmaţia: David
— lingurar, Curt (?2 Naicu), Pajnirâ (76 Tricâ), 
Nâstasie ■— Cristescu, blăroiu, G. Popescu, Florescu
— Gane (42 Gonea), Ungur.

Arbitrul S.- Kandare, din Slovenia, a arătat câte 
4 cartonaşe galbene gazdelor şi trei oaspeţilor. De 

_ la ,,U“ Craţpva au fost avertizaţi: Ungur, Nâstasie, 
Olâroiu şi G' Pojtescu. t

"; E.c. ZEMUN — DINAMO 2*1 : ■ re'"
Meciul dintre cele două echipe a avut loc tot 

sâmbătă, pe stadionul Steaua Roşie dih Belgrad. Tâ
năra echipă bucureşieană, pregătită de antrenorul 
principal Bondrea, sc află in grupa a 12-a şi spera 
sâ obţină rezultate bune in Cupa. Dinamoviştu au
Î i legitimat pe Tâivan şi sârbul Jotesici şi în „o- 
răda" k*r îl au şi pe Mohora, de la Eiectroputere 

şi Mihalcea, de la Dteârea; Călăraşi, care urtftează 
sâ se fransfere m aceste zUe, ., .»

FdB¥te puţini. spectatori au fost prezenţi şi la 
această partidă. Dinamoviştii n-au jucat rău şi au 
scăpat uşor egalarea. Deşi au luat opnciucefet, m 
min. 51, prin Coporan, ei au fost învinşi până la 
urmă, în urma celor 2 goluri ̂ înscrise de sârbi, in 
faze fixe, egalând în min. 69 prin lugici şj în nun. 
83 a ^preluat conducerea, când a marcat Dzodici.

DINAMO : Pr.ur^a, Contra, Bătrânu, 'i'ararache, 
Grozavu, Tâivan, Coporan (’84 Dinu), Hâldan, Lupu 
(72 Moga), State» (46 Jokisici), Danciuiescu,
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„Er poziţia este des
chisă. , Urmează .imbrâ- 
Vişările.A'.

Şi itu urmat: ' Vorbele 
artistului plastic Mitcea 
Bâiqjk preşedintele comi
siei de atteştăre, au des
tins atmosferă, din in. 
teriorul Magazinului Fon
dului Plastic *din Deva, 
gazda expoziţiei lucruri
lor de diplomă ale ab
solvenţilor clasei a XII-a 
de; la Liceul de, Artă. din 
localitate. „Iată o par
te din examenul de a- 
testat se încheie aici. Lu
crările confirmă străda
niile depuse, din punct . 
de vedere al meseriei, în 
atelierele, fle ceramică, 
grafică şi textil, şi acest 
atestat va însoţi diploma 
de bacalaureat a absol
venţilor noştri. Toţi s-au 
înscris la atestat şi toţi 
l-att promovat, cit medii 
intre 8 şi 10. De fapt, 
aceste note sunt reflec
tate în lucrările de fa
ţăt — precizează preşe
dintele comisiei. In ate
lierul de grafică s-au rea
lizat lucrări intr-un de- 
sign aparte : afişe ce fac 
publicitate şi grafică de. 
carte, din atelierul de 
ceramică sunt expuse . 
aici machete ale unor o- ' 
biecte spaţiale . mat mici 
sau mai mari, iar din a- 

-telierul textil este pre
zentă o creăţie foarte 
diversă' — obiecte multi
media,' unele cu aplica
ţie practică, unele deco
rativepentru a crea un 
.ambient, iar oiţele cu o . 
tentă către filozofie, ce 
fac o trecere spre o artă 
majora. Toţi elevii ■ au 
pus. în lucrările lor nu 
numai profesionalism ci 
şi suflet, realizările sunt

meritorii, iar această ex
poziţie va avea Me. spus 
cthjştf în peisajul cultural 
al nkinietpiului nostru -şi, 
implicit, al liceului ■ de 
artă, cu-rol important in' 
atragerea altor elevi spre 
aceste profile".

Autorii lucrărilor sunt 
de faţă, emoţionaţi şi 
fericiţi. Sunt de faţă şi 
colegi de-ai lor, din cla
sele mai mici de liceu. 
Sunt de' f̂aţă şi dascălii

& do a le transpune cii 
un efort de creativitate 
Sporit. Eţ/eviţ mei ,au o- 
wst iniţîătivS'rdepRnă tn > 
ce priveşte ' materialul 
folosit, şi dovedesc cu
noştinţe plastice bine în- 

- sufite în cadrul: atelie
rului textil,

Cei care au aipit „ini
ţiativă deplină" sunt pre
zenţi. Şi sunt fericiţi. Se 
numesc Qristina Lazăr, 
Ovidlu Nestor, Simona

GGOOOOOGGGOOOOGGGGGGOGGOOGOOGGOGGGOOGO

Urmează
îmbrăţişările. • •

g o o g o o o g o g o o o o g g g g g g g g g o g g o g g g g g g g g g g g

lor, specialiştii care le-au 
urmărit şi îndrumat e- 
poluţia,, i-au ■%sprijinit în 
urcuşul spre o continuă 
perfecţionare.

— In' cei [patru ani, 
n-am fost ■ prea ..darnică 
cu gratulaţnle, pentru 
elevii mei, din atelierul 
textil. Acum, însă, îi fe
licit şi vreau să le. mul
ţumesc — recunoaşte cu 
emoţie prof. Mar ia Mier- 
toiu. Le mulţumesc pen
tru că am ajuns împreu
nă aici şi de la finalul 
acestui drum \ se poate 
vedea ce am clădit, îm
preună. Bunul gust, bu
nul simţ se regăsesc 
aici, ca şi • diversitatea 
tematică şF de realizare 
artistică, curajul de a 
aborda ţdei interesante

Antonie, Coriha Vasile, 
Maria Murari, Andreeit 
Erdoş, Rutkeea - Balla, 
Oana Soltan...

— Aţi .ales, acum '. pa
tru ani, un drum şi aţi 
învăţatV un limbaj bogat 
— limbajul plastic,' apre
ciază prof. Micsandra 
Paşca Andreescu, de la 
atelierul de grafică. Aţi 

• învăţat că " punctul în 
mişcare formează liniă, 
iar linia in mişcare ge
nerează forma. Ele — 
punctul, liniă, forma *— . 
alăturate culorilor sunt 
elementele de limbaj 
plastic a cărui infinită 
expresivitate trebuie s-o 
căutăm şi s-0 găsim. Vă 
mulţumesc că aţi fost , 
o clasă bună.

,,Clasa bună", era a-

' '
colo; ■ Paulă Lăzâroiu, Va
lentin Ipniţăi Diana (7- 
dreaB runo Vintilă...
■ Cuvintele prof. Silvia ■' 
Szekely, de Uh-ateHerut 
de ceramică, diriginta 
clasei a Xll-ă plastică, cu 
greu nud puteau fi lega
te când mărgăritarele o- ■ 
bhilor se revărsau,» în» 
vdie. Am reţinut, legă
tura. intimă dintre diri
ginte şi elevii săi şi 
„comportamentul, vostru 
pentru care vă mulţu- • 
mese". Cred că , mulţu
mirea era Adresată deo
potrivă lui Radu.’ 'Ignat 
(pe care, in iarnă, dna’ 
dirigintă il desmierda 
„prinţul nostru"), lui' 
Claudiu Csemich, Cătă
lin' Dragomir, Marius Po- 
pescu, Magda Stănilă, 
Claudia' Certea, Talida 
Pongrasz... Lucrările >lor 
de ceramică ? Merită » 
văzute ! De văzut şi ad
mirat o „Partitură ma
rină", un, „Obiict deco
rativ pentru parcuri", 
o ,Jardinieră"', un „Aco
periş pentru parcare", 
„Odihnă simetrică". Me
rită văzute şi admirate 
lucrările atelierelor de 
grafică: afişul publici
tar, . coperta ?i ilustraţia 
de carte „Timpul este 
umbra noastră", „Înger 
verde", „Decameronul" şi 
textil: „Lumina", „Spa
ţiu geometric", „Ecou I, 
II", „Accesorii veştimen-'- 
tare", „Piese pentru de
corarea bucătăriei"...

Urmează îmbrăţişări
le ? Cu siguranţă. Sunt 
meritate ! Le sugerează . 
chiar rhotto-ul de pe, ta
bloul de absolvire: Un 
motto' unic: „Of” Spune 
ceva? -

LUCIA LICIU

Necazurile şoferilor de pe ambulanţe
Cei care lucrează pe 

ambulanţe se străduiesc să 
ajungă cât itfai curând la 
locuinţele Celor care le-au 
cerut ajutor, indiferent că 
e zi .'sau noapte, ori că e 
sărbătoare. De multe' ori 
supt împiedicaţi 'să răs
pundă prompt la chemă-, 
rile disperate ale bolnavi
lor din cauza unor... amă
nunte aparent minore: 
lipsa' numerelor pe case,

ori a inscripţiilor de la 
scările blocurilor.

Problema devine şi mai 
gravă noaptea, când nu se 
ppt întâlni "persoane care 
să le dea informaţii după 
care să se orienteze. Şi 
întâmpină asemenea greu
tăţi mai ales în. sate, unde 
trecătorii sunt şi mai rari 
sau inexistenţi Ia ceas de 
noapte. A nu avea o plă
cuţă cu număr pe casă ■ 
dovedeşte neglijenţă, căci

nu poate fi invocat cos
tul acesteia. Primăriile 
ar trebui să aibă in aten
ţie şi acest lucru. Dar şi 
gospodarii, pentru că nu se 
ştie .niciodată ce se poate 
întâmpla. Dacă vor fi ne
voiţi să apeleze la servi
ciile 'salvării şi aceasta 
bâjbâie în noapte . pentru 
că nu poate identifica lo
cuinţa celui ce a che
mat-o? 1 '\

Altă -problemă,- a aces

tor conducători auto este 
canalizarea înfundată din, 
zona Staţiei de Salvare 
Deva. Când plouă, apă for
mează bălţi atât de mari 
încât intră în ambulanţe
le tip Dacia, ca şi în alte 
autoturisme. * Gospodarii 
municipiului sunt" rugaţi 
de şoferi să aibă în ve
dere şi Soluţionarea aces- 
ei probleme, foarte supă
rătoare in timpul ploilor 
torenţiale. (V.R.)

î Drum în construcţie î■ " . * . I
|  De la Biicureşci la Ro-' sunt în avans. Se speră» 

vina, până la Merişor, ea în scurtă vreme dru-|

I
|  lucrăţori; de ‘la Secţia do mul să fie; finalizat, ce©

( drumuri şi poduri din c© vâ însemna o mare! 
Brad' depun pf&rturi ţzil- bucurie pentru săteni.'

I nice pentru 'moderniza-.-
rea drumului. Lucrările (Gh.I..V)|

Deva—o stradă oprită
unora!

De câteva luni, pe Aleea 
Crizantemelor din Deva 
au apărut patru âtâlpi me
talici ţ— după cum se poa* 1 
te observa şi în ‘imaginea 
alăturată — care obstruc- ■ 
•ţionează circulaţia auto m 
zonă dinspre strada Zam- 
firescu.

Deşi' unii consideră pre
zenţa stâlpilor o măsură 
benefică, o altă parte din
tre^ locatari sunt împotri
va acestora, întrucât se 
pot ivi7 şl situaţii excepţ
ionale — incendii etc., 
când accesul pe alee este 
limitat.

Nu ne-am propus să

facem multe aprecieri; a- 
supra cazului în discuţie, 
însă este nefiresc ca Ia 
tot pasul să punem bare, 
stâlpi, gratii sau orice
altceva când avem Jegi şi 
hotărâţi ce reglementea
ză comportamentul -' fiecă
ruia dintre noi. Ne între
băm dacă asupra exis
tenţei celor patru stâlpi
metalici „plantaţi" în stra
dă autorităţile locale pre*- 
cum’*şi pompierii şi-au
spus,, totuşi," ultimul cu
vânt, chiar 4acă există un 
întreg dosâr la Primărie 
(cu o viză favorabilă).

(C. P.)

Deva — Aleea Crizan 
după placul unora!

temelor;

■ Foto

o stradă oprită 

PaVel LAZA

Duminică, 16 Iunie şi luni, 17 iunie a.c., 
cu ocazia aniversării Zilei Aviaţiei RoV 
mâne, pe Aeroportul Internaţional Timi
şoara a avut loc o demonstraţie aviatică 
prezentată de bravii noştri aviatori şi 
de o formaţie de a'crobatie a Forţelor 
Aeriene ale U.S.A.. „THUNDERBIRDS", 
cu 6 avioane de tip F-16. '  ...

Ca participantă la acest miting, de o 
valoare extraordinară, voi sublinia câ
teva date şi momente deosebite pe care 
le-am trăiri , cu mari emoţii. Despre. 
„THUNDERBIRDS'' să spunem bă a fost 
înfiinţată 'la 25 mai 1953; cu ocazia* a- 
tingerii numărului* de 3600 demonstraţii 
aer.ierie din istoria U.S.A.

In cei 43 de ani de activitate, compo-, 
nenţii formaţiei au fost aleşi dintre pi
loţii de luptă, care au activat fiecare o 
perioadă de maxim doi ani.

Piloţii pe care i-am văzut Ia Timişoa
ra au participat la operaţiunea „Furtu
nă. în deşert1- şi au fost asistaţi de 6 e- 
chipă de asigurare compusă din 111 per
soane. ’ .

Demonstraţia a durat, aproximativ 50 
de minute, a cuprins ,30 momente acro- * 
batice -de o marc complexitate. Au evo
luat toate cele 6 avioane, dintre care 4 
alcătuiesc formaţia standard „Diamante 
(avioane dispuse în romb), iar 2 din
tre ele au executat acrobaţie individuală. 
6um mitingul a coincis cu Ziua Aviaţiei.

Române, deschiderea a fost făcută de 
piloţii români. Au Zburat 5 avioane YAR 
93 şi un YAR 99, fiecare având două mo
toare cu turbopropulsie, fâbricate la noi 
în ţara sub licenţa Rolls-Royce, care dez
voltă <y viţezâ de 1200 km/h şi pot zbu
ra la o înălţime de 13 000 metri. Mo
mente acrobatice complexe ■ au prezeh-

cepţia oferită în cinstea lor'la restauran
tul „Continental'1 din Timişoara,

Ei se nurnesi: it. col. Ronald A. Muram, 
comandant, mr. Scott E. ’Cerilli — aripa 
stângă, cpt. Anthony J. Seely — aripa 
dreaptă; riir. Jeffrey W. Fiebig — închi
zător de formaţie; cpt. Russel J. Quinn 

acrobaţie individuală — -conducător!

.........

tat căpitan-comnndor Constantin Matei 
şi oăpitart-comandor Glieorghe Tamaş, ca
re au executat luppinguri, tonouri.

Măiestria piloţilor noştri a fost răs
plătită cu aplauze de cei aproximativ 
100 000 spectatori. A urmat ceremonia 
drapelelor şi desfăşurarea acrobaţiei ae
riene de către piloţii, americani. Aş vrea 
să- îl urnesc câteva din figurile de acro
baţie fdlosite de către piloţii americanii 
virajul în urcare, virajul orizontal la 360 
grade; tonoul lent orizontal; tonoul ra
pid; ranversarea; luppingul etc.

Dar, să spunem câteva, lucrţiri şi despre 
piloţii, care ne-au făcut să trăim momen
te deosebite. Personal am fost impre
sionată de spectacolifl oferit In aer de 
ac^ti aşi ai aerului, cunoscăndu-i la re

cpt. Matthew M. Modleski — acrobaţie 
individuală — o pozăm. Toţi sunt licen
ţiaţi şi absolvenţi af „Squardroh Officer 
School", fiecare are peste 2000 ore de 

, zbor, âu pilotat diverse aparate de Zbor 
şi au obţinut diferite premii şi medalii. 

Să spunem şi câte ceva date despre cel 
care îi ajută să execute asemenea acro—1 
baţii, anume aparatul 'de zbor F 16, „XJ- 
liul luptător". JŞste un avion de vână
toare uşor, cu tin singur motor, putând 
dezvolta viteze supersonice; Primul zbor 
a fost efectuat în anul 1974. Postul de 
pilotaj este acoperit cu o cupolă din 
material plastic, rezistent la impactul cu 
proiectile şi care formează şi parbrizul. 
Scaunul pilotului este ejectabil, confe- * 
rind posibilitatea de . catapultare a pilo- ,

tului până la viteza de 1100 km/h.
Desigur că, din 1974 încoace, avionul 

a suferit o serie de îmbunătăţiri privind 
dotarea. Pentru a ii pilotat cu uşurinţă 
la acceleraţii mari, constructorii s-âu gân-1 
.dit-să renunţe lâ amplasarea manşei in
tre picioare şi au dispus-o pe pupitrul 
din dreapta, redusă la dimensiunile unui 
jjoystick. Aparatul este ■ echipat cu un 
modern sistem de comenzi ^FLY. BY 
W1RE“. Pot spune că am fost profund 
impresionată de efortul depus de cor
pul de aviaţie din Timişoara pentru ca 
toată aceâstă demonstraţie să se desfă
şoare la cel mai înalţ nivel.

Sunt sigură că am demonstrat echipei 
de piloţi şi tuturor celor veniţi cu ei că 
sunţem o armată democrată, că suntem 
buni camarazi. , -
, Din discuţiile .purtate' cu aviatorii &- 

mericani am aflat că s-au simţit foarte 
bine „la noi", au fost trataţi cu multă 
omenie ,de către toţi cei cu care au in
trat in contact, au legat prietenii cu. a- 
vialorii noştri. .

Felicitări pentru organizatori carC s-au 
ridicat la cel mai înalt, nivel şi felicitări 
tuturor piloţilor, indiferent de naţionali
tate, ei care au reuşit pentru un moment 
şă ne rupă din stresul zilnic, să ne 
înalţe alături de ei.

■ -* Căpitan ANA DRAGOŞ
i.-zsm-- ...



La Ghişinău s-a desfăşu
ră*, subi - egida,. UNICEE, 
un boneurs internaţional
de niuzioă, dans şi; poezie 
lar care s-au întrecut co
pii din Chipa, Rusia, Slo- 

* venia, Croaţia, Cehia, Ro
mânia, Belarus, Ucraina şi, 
Bineînţeles, din ţara gaz-

uşoa, 
' Mă-

-t

v 5rbi cu j alt 
I acestor în- 
rezervat lui 

Mădălin, copilul frumos, 
talentat, care -cucereşte, de 
fiecare dată, publicul, nu 
numai prin voce, ci şi prin 
prezenţă artistică, prin ţi-

La Grupul Şcolar de Transport şi Telecomunica
ţii Deva, absolvenţii  ̂ clasei a Xll-a au predat cheia 
colegilor din generaţia următoare. Le dorim să des
copere „cheia succesului" în viaţă, iar până atunci 
baftă la examene*

Foto PA VEL LAZA

Un nou sistem de

pre-militară 
a tineretului

' In capitolul III al recen
tei Legi privind pregătirea 
populaţiei pentru apărare 
se fac 6 seamă de referiri 
la „Pregătirea premilitară 
a tineretului". Asupra aces
tora ne,cţprim astăzi, întru. • 
cât credem că prezintă in
teres pentru tineri. '

Vom începe prin a spune 
că această pregătire se or
ganizează pe bază de. vo
luntariat, cu tineri apţi din 
punct de vedere medical, 
care au împlinit vârsta de 
15 ani. Aceasta se desfă
şoară până la încorporare 
şi are drept scop însuşirea 
Unor cunoştinţe, formarea 
de deprinderi miliţie şi 
tehnico — aplicative, dez
voltarea: sentimentelor pa. 
triotice şi morale, precum 
şi educarea -civică.

Pregătirea tineretului' se 
organizează şi realizează de 
Ministerul Apărării Naţio
nale. în acest scop. el va, 
colabora cu Ministerul de 
Interne. Ministerul Tinere
tului şi Sportului, Ministe-,

Musio box
La 26 -XII 1992 .̂ IbUmţll 

„No More Teârs"- ‘‘•figura 
pe locul 103 ai clasamen
tului american Billboard, 
la a'65-a săptămână de 
top. în clasamentul final 
pe anul ’92, editat de re
vista Billboard, Ozzy fi
gurează Ia urmăţoarele ca
tegorii: Album Rock Tracks 
— Mama I’m Corning 
Home (locul 4) şi Road To 
Nowhere (locul ,21); Hot 
100 Singles Artist, (locul 
94); Hot 100 Singles Artist 
Măle (locul 23); Top Bill
board 200 Album Artist 
Male (locul 11); Ţop Bill
board 200 Album Artist 
(locul 34); Top Billboard' 
200 Albums (locul 30); Top 
Pop Artist (locul 43). In 
revista Rock Hard, Ozzy 
figurează pe locul <12 la 
categoria best singer şl pe 
locul 7 la categoria perso
nalitatea anului.

La începutul lui 1993,

rul învăţământului, cu alte 
organe şi autorităţi ale ad
ministraţiei publice.

Dp remarcat că această 
activitate se realizează în 
centre de: pregătire de pe 
lângă unităţile militare, u- 
nităţile de învăţământ, a- 
genţi economici şi de in. 
ştjtuţil publice, că în fund. 
ţlile" de comandanţi de cen
tre şi formaţiuni se înca
drează ofiţeri, maiştri mili
tari. subofiţeri, gradaţi ac
tivi şi în rezervă.

Iată şi două chestiuni
îl privesc direct pe tii__

• participanţi la pregătirea 
preliminară : ei beneficiază 
gratuit de asistenţă medi. 
cală, medicamente, spi
talizare şi pensii pen
tru accidente sau bolile 
ce au survenit pe timpul 
pregătirii. Apoi, relevant 
este faptul că, cei care par
ticipă cu regularitate la pre. 
gătire, pot să-şi ai-eagâ ar
ma în 'care .vor fi instruiţi 
pe timţml îndeplinirii ser
viciului militar obligatoriu. 
(V.N.)

toată atenţia Iul ©zzy s-a 
îndreptat spre dublul al
bum înregistrat live în 
care vor apărea cele mai 
reuşite piese, câţeva~ rari
tăţi, precum şi cele patru ' 
piese înregistrară la eon- 
certul cu Black Sabbaţh. 
Noul membru al grupu-«.

Şl O
LUB T

„Mai curând sau mai târziu, cu toţii tre
sa plătim pentru acţiunile noastre".

O. WILDE

PLEDOARIE
— Domnule preşedinte, este adevărat că tânărul 

a fost prins asupra faptului, în flagrant delict, dar 
aici este o problemă. Dacă ar fi fost mai chibzuit, 

harnic, n-ar fi întârziat atâta, deci nu ar fi fost 
asupra faptei. Aşadar, lenea lui este de vină. 

aşa ceva nu-1 puteţi condamna. Cer achi-

rată la - LA de - ziua lui
James Brovvn. Aici a cân
tat alături de starurile 
Wilson Pickett şi'Ike Tur* 
■ner. Ultimul turneu a fost 
foarte obositor, de aceea 
Ozzy sra decis să se o- 
dih'ftească împreună cu fa
milia lui, la casa din An

Ozzy Osbourne (XIII)
Ivlieste Keyboârd-'istul Ke- 
vin Johneş. La festivita
tea de decernare a premii
lor Grammy - Ozzy a câş
tigat categoria Best Me
tal Band/Duo Artist. Au 
trecut cinci luni de la ul
timul concert şi Ozzy nu 
a scos încă nimic. Noile 
compoziţii See You în The 
Other' Side şi balada Ai- 
mme, dedicată fetiţei sa
le, sunt gata. Ozzy parti
cipă la sesiunea, Tribute 
Recording Session desfăşu-

glia. In iunie ’93 Mike Inez 
părăseşte grupul întorcân- 
du-se în trupa Alice , In 
Ghains iar Handy Gasţillo 
pleacă la Red Square 
Black..

.După tratative care au 
durat 9 luni între Ozzy, 
Black Sabbath şi casa I.R.S. 
nu se întrevăd şanse de 
colaborare. -Mai mult, Oz
zy a refuzat tumeul de 
Crăciun alături de Black 
Babbath şi Sepultura spu
nând: „Doresc celor de la

Black Sabbath mult suc
ces în ' realizarea noului 
album*'.

In |  septembrie *93, apa
re mult aşteptatul dublu 
album live.„Live & Loud“ 
şi figurează pe locul 8 în 
revista Hard Rock Maga
zine, şi» No 3, in US Metal 
Gharts. Deşi un succes de 
casă, acest album este mai 
mult o culegere pentru co
lecţionari, el conţinând 
doar piese cunoscute, în- 

' registrate pe parcursul ul
timului turneu. De aceea 
Ozzy, alături de Wylde, 
Gasţillo şi James Lonienzo 
(bass) pregăteşte .un al* 
bum de studio cu titlul 
provizoriu SE-RAY. Zakk 
Wylde formează grupul 
Pride <Sb Glory axat- pe 
reminiscenţe ale southem 
blues-uhri. Componenţa 
grupului este: Zakk (chit.), 
James' Lomenzo (bass) şi 

/Brian ffischy (bat.). , v '
(va urma)

HORI A SEBEŞAN

raită scenică şi vestimen
tară-aureolată. de 'decenţă.

De lâ întrecerea de la 
Chişinău, intitulată „Mi
cul prinţ", Mădălin s-a re
întors acaşă. cu premiul al 
IlI-lea. Admirabilă răs
plată a evoluţiei, talentu
lui şi candorii sale! Şi, 
după ce. a fost selecţionat 
şi la întrecerile muzicale 
„Steluţele mării“ de la 
Constanţa şi la „Măria Sa, 
Copilul" de la Oneşti, ia- 
tă-1 pe Mădălin- urcând 
pentru a treia oară scena 
Festivalului concurs de 
muzică uşoară „Voci «de 
copii" de la Aninoasa. Şi, 
tot pentru a treia oară, 
răsplătit aici cu note de 
10 şi, deci, cu premiul î.

Iar dacă la ediţia pre
cedentă a „Vocilor de co
pii", Mădălin a făcut să 
se ii osoasei»' mărgărita
rele ochiîcr tuturor spec
tatorilor. cu piesa' „î'ntoar- 
ce-te, tăticule, ’napoi", de 
această dată el a cueerit 
publicul —■; şi juriul — cu

o-; altă 'melodie îndrăgită;, 
nŞqflet .;de copil" de Ed- 
mond' “Dt-da, "cu rare „ne 

. topea" nu de mult Anda 
Călugăreânu ~

Acum, Mădălin Şuhan a 
trecut: în clasa a IV-a, jar, 
sora lui, Loredâna, „dare 

■ învaţă foarte bine" — în' 
clasa a VTI-a._ Au în faţă' 
bucuriile .vacanţei mari iri 
care au păşit cu succese 
la învăţătură şi merite ar
tistice. Numai că pentru 

. „micul prinţ-; vacanţa ma
re va,însemna continuarea 
pregătirii sale artistice a- 
eolo,_ ia Clubul Copiilor şl 
Elevilor din Petroşani, un
de a învăţat tot ceea ce 
azi îi dă frumuseţe pe sce
nele muzicii uşoare. Pen
tru părinţii săi, ca şi pen
tru surioara mai mar(Ş 
Mădălin rămâne ' speranţa 
în muzica uşoară.

Urcuş bun, — copil fru-' 
mos, cuminte şi' atât de 
îndrăgit — spre primăva
ra valorilor!

LUCIA LICIU

Infractor la 17 ani
Preocupările multor ti. 

neri sunt de nenumărate 
ori contrarii’ vârstei şi a 
aspiraţiilor de viaţă a se
menilor acestora. Un caz 
aparte îl reprezintă şi Min. 
doni-Daniel Claudiu. de 17 
ani, din Hunedoara, elev 
la liceul industrial din lo
calitate. care. pe lângă ^pa
siunea şcolară- , a deprins.o 
şi pe cea de Hoţ, corni ţând

două furturi din locuinţe în 
zilele de 34 mai, respectiv, 
4 iunie a.c. furturi â cărojţ 
valoare totală se ridică la 
1.130.000 de lei: 
in urma cercetărilor efec

tuate de către lucrători al 
poliţiei din Hunedoara, a 
parte din prejudiciu a fost 
recuperat,* iar tânărul in
fractor de numai 17 ani, 
se află în arest preventiv 
la poliţie. (C..P.)

Tânărul ş! alcoolul
Despre alcoolism ui 4n rân

dul ţinerilor ş-a scris mult 
şi se va măi scrie. Este 
o realitate de care trebuie 
să ţinem seama. Se bea 
în multe locuri şi cu orice 
ocazie. Se bea inclusiv în 
locuri în care acest lucru

este interzis.
Astăzi vom da un singur 

exemplu. Mircea Epuran din 
Haţeg a fost. deocamdată, 
amendat cu 20.000 de lei 
pentru consum de băuturi 
alcoolice în locuri publice, 

Mircea are 19 ani. (V.N.J

Copilărie nefericită.
Foto PA VEL LAZ A
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Peni Thomsen, nego
ciatorul principal al FMI 
In relaţia cu România, a 
declarat că discuţiile pri- 
virtd continuarea acordării 
tranşelor din împrumutul 
stand-by ar putea avea 
loe mimai după ce auto- 

: rităţile de la Bucureşti vor 
pune In aplicare o serie 
de măsuri pentru funcţio
narea eficientă a pieţei va- 
Iuta re. . . <

„Continuarea tragerilor 
din cadrai aranjamentului 

i stajnd-by cu FMI /nu va 
putea avea loc înainte ze 
■ «rea de către Consi- 

■ fiul Directorilor Executivi 
ai FMI a analizei oficiale 
a acestui aranjament. O 

j misiune FMI având ca 
scop iniţierea discuţiilor 
referitoare la această a- 

. naliză s-ar putea întoar

ce' la Bucureşti- după ce 
autorităţile române vor fi 
pus în aplicare o serie de 
măsuri pentru asigurarea 
funcţionării eficiente a 
pieţei valutare”, se arată 
în comunicatul emis de 
Poul Thomsen, şeful mi
siunii FMI în România.

Săptămâna trecută s-a 
aflat la Bucureşti o mi
siune tehnică a FMI, pen
tru a trece in revistă evo
luţiile recente ale econo
miei romaneşti, precum şi 
perspectivele el până Ia 
sfârşitul anului. 1996. Dis
cuţiile cu autorităţile ro* 
mane au vizat, alături de 
problemele curente «le 
pieţei valutare, şi execu
ţia bugetului de stat con
solidat, implementarea pro. 
gramului monetar şi evo
luţia. balanţei de plăţi.

zaţiile de nerespectarea re
gimului armelor şi muni
ţiilor şi asociere în vede
rea comiterii de * infrac
ţiuni, de către Parchetul 
Curţii Militare de Apel.
, Pş 14 iulie 1995, Secţia 
Parchetelor Militare din 
cadrul Parchetului Gene
ral a infirmat mandatul 
de arestare emis pentru 
30 dă zile pe numele lui 
Constantin Constantin.

In aceeaşi „zi, Direcţia 
Cercetări Penale din IGP a 
emis o ordonanţă de re»

ţinere, de 24 de ore, pen
tru Constantin, fiind acu
zat de această dată de e- 
vaziune fiscală şi contra
bandă. La şediul barului 
Sexy Club din strada 13 
Septembrie, în urma unui 
corţjtpol, s-au găsit ' mai 
multe’ aparate de Jocuri 
mecanice, stimele î̂ncasate 
nefiind înregistrate în ac
tele contabile, iar în sta
tutul societSţii nu erau în
scrise activităţile de Jocuri 
de noroc.

Plăteşti şi eşti liber
Viitorul lui Paul Okon 

la Lazio este incert.- în

Afacere tip Triţă fâniţă
Criţă Făniţă, managerul 

firmei „Ag reexport Siloz 
Part** Constanţa, este im
plicat Intru afacere în ur- ; 
rria căreia statul român a 
faşt înşelat cu 481 de mi
lioane de lei, a declarat ge
neralul Costică Voicu, şe- 

' fjă" Poliţiei Române.
Cereeţările au stabilit că 

pilip Voican, patronul fir
mei „Gesip Intern”, a im
portat 20 000 de tone prz, 
în valoare de 2.6 milioane 
de dolari.

Vămuirea orzului a fost 
efectuată la - firma „Agro- 
export Siloz Port" Con
stanţa, care beneficiază de 
scutiri ale taxelor vamale, 

în acest mod nu s-au a- 
chitat către statul român 
taxe vamale în vaigare de 
481 de milioane de lei.

Dosarul acestei afaceri 
estd instrumentat de Par
chetul Tribunalului Con
stanta.

mod normal el maj are 
contract cu FG Bruges pâ
nă la sfârşitul sezonului 
1996/1992, Clubul ..belgian 
cere echipei, Lazio, 2,5 mi
lioane dolari. Avocatul 
fotbalistului, Rana Rider,. 
după ce s-a consultat cu 
faimosul MissoK, ayocatul 
lui Boşman, a făcut o ce
rere provocatoare tribuna-: 
Iul ui: „Să apelăm' la co-' 
dul civil pentru rezilierea 
contractului". Codul ci
vil belgian prevede un 
termen do 6 luni pentru

plata daunelor. (în acest 
caz ele ridîcându-se la 
750 pOp dolari). Judecăto
rul a hotărât: Dacă Okoj» 
plăteşte, 'este liber. în a- 
cest moment, Federaţia de 
Fotbal Belgiană, clubul 
I C Bruges şi Liga de Fot
bal au contestat decizia. 
Lazio «are două alterna
tive; să accepte calea ju
ridică (sentinţa s-ar putea 
schimba datorită presiu
nilor celor trei de mai sus 

. şţ această cale ar fi inu
tilă) sau să facă o cerere 
oficială de transfer şi să 
negocieze preţul cu clubul 
belgian. •

municat remis agenţie»
MFDIAFAX de Biroul 
Purtătorului de Cuvânt al 
M.A.E. rpmân.'

„Nu s-a găsit încă .for
mula magică în stare să 
dezvăluie calea - spre 
punctul de „ convergenţă 
între poziţiile celor două 
părţi“, a declarat agen
ţiei MEDIAFAX purtăto
rul de cuvânt al MAE, * 
Sorin Ducaru. Urmează 
ca o parte dintre propu
nerile avansate de nego-1 
ciatoril români să facă 
obiectul analizei ulterioa
re a părţii ungare.
* „Obiectul actualei rtin- , 

de de negocieri a fost să 
stabilim pftnâ - unde . se 
poate avansa îh negocieri 
pe ’ baza liniilor genera
te şl a propunerilor În
scrise iij mandatele ini
ţiale”, a afirmat Ducaru 
în situaţia în care aceste 
demersuri vor rămâne fără 
rezultat, partea română 
este dispusă la eXDloata- 
rea. î«t> * perspectivă, a unor 
idei şl formulări noi care 
să permită încheierea

Tratatului de bază' româ
no — ungar, a adăugat 
Ducaru.

România este . 
accepte ' introducerea Re
comandării 1201 in textul 
Tratatului cu Rpgaria, dar 
însoţită de o interpretare 
care să excludă posibili
tatea .înfiinţării de struc
turi de autonomie teri
torială pe criterii etnice, 
ca şi principiile dreptu
rilor colective pentru mi
norităţi. Partea Ungară
susţine ca Recomandarea 
1201 să Jie introdusă sl 
recunoscută In Tratat cu 
caracter Juridic. Conven
ţia cadru pentru protecţj# 
minorităţilor, singurul do
cument! ■ cu caracter rie 
obligativitate al Gonsiliu- 
]rii EuroDei, semnat şi ra
tificat atât de România, 
cât şi de Ungaria, nu 
impune nici drepturile co
lective pentru minorităţi 
şi nici posibilitatea înfiin
ţării, de structuri de, auto
nomie teritorială pe cri
terii etnice.

Un belgian 
de cercei

MVoi face

sac cu 2,1 kg de canabis
iţla arădeană a găsit 
‘ j de canabis în pă- 

ipeala, din apropie
rea mUhfcipîului Arad, a

•at, miercuri, purtă- 
.e cuvânt al ÎJP A-

St a  precizat că drşgu- 
rîte sa fast găsite «ban

ta sfârşitul sşptă~ 
1 trecute, intr-un sao

........ îNsBţîa fiind q&atui
tetă frimr-un telefon a-, 
«aptei».
. In if&mă cu trei săptă- 
IBâPL^Ro t̂ia a capturat I 
te  Şi un sac cu

canabis, în  tim

pul raidurilor, organizate 
de organele de poliţie prin 
barurile arădene frecven
tate de elevi (în mod deo
sebit barurile „XXI” şi 
„Arizona**). Comandantul 
Poliţiei, col. Ioan Dalea, 
declarase că, în ultimul 
timp, a crescut numărul e- 
ievilor consumatori ţje dro- 

' guri, ia r‘ vânfâtea, drogu
rilor în şcoli O făcea o e- 
levă. Pi» 100 de grame da 
canabis se pot prepara 80 
de ţigări, iar elevii cumpă
ră o ţigară (preparată din 
Canabis şi tutun) cu 15 000'

. 2OQ0O de lei, a mai spus 
col. Dalea.

Noul antrenor al lui 
Chelsea, - fostul internaţio
nal olandez şi jucător al 
lui AC Milan, Ruud-Gul
ii t, este foarte hotărât In- 
ceea ce priveşte, stilul e- 
chipeî sale: „Fotbalul en
glez este diferit, ceea ce 
se face în restul Europei, 
aici nu este permis şi Vi
ceversa. Doresc să antre
nez în stilul italian, nu 
vreau să fiu tiptil *de mav 
niger englez". In privinţa 
noilor achiziţii, Gulht este 
foarte calm: „Mi S-au o- 
ferit multe nume, chiar 
şi dă italieni, dar îi voi 
lua doar pe cei care sunt 
utili jocului practicat de 
Chelsea. Studiez o mică 
revoluţie în fotbalul bri
tanic, aşa cum am trăit-o 
eu pe cea din fotbalul ita
lian, Ia AG Milan, Când 
Sacehî a propus metodele 
sale, mulţi italieni au spus . 
că este imposibil să schimbi

mental/tatea- defensivă din 
Seria A. După aceea, e- 
chipa a început să învingă 
şi mulţi antrenori i-au ur
mat exemplul. La Chel
sea, Hoddle a impus im 
fotbal continental. în sezo- 

, mii trecut am reuşit să 
mulţumim publicul nos
tru, care a thţeles schim
bata. Acum trebuie ' să 
jucăm pentru a învinge şi 

'de aceea l-am adus aici 
pe Vialli: Nu pot Să Ştiu 
ceea ce gândfeşţe Sacchi, 
dar suni foarte mulţumit 
că îl am pe Giănluea ală
turi de mine, la Chelsea. 
Caracterele puternice nu 
mă deranjează. Chiar şi 
un nonconformist face bi
ne echipei. Unui ca Savi- 
cevlcl d e exemplu, care 
este in afara tuturor re
gulilor, reuşeşte să ţină 
ridicat moralul edechipie- 
rilor”. * . ' £ /

Belgianul Alex Larm 
brecht, 47 de ani, - este 
chel. tatuat din cap până 

v în picioare şi vrea să fie 
declarat campion mon
dial în materie de cercel, 
deoareca poartă 138 pe 
diferite: părţi ale corpu
lui. tnformează REUTER.

Lambfeehţ s-a apucat 
sâ-şr găurească trupul 
pentru a-şi pune cercei în 
formă de inel, numai' 
după ce a divorţat şi şi-a 

! pierdut slujba.. El susţi
ne,. că de atynci nu şi-a 
mai scos .niciodată toţi 
cerceii; „N-am mai fost 

. complet gol de 10 ant“.

Belgianul crede câ
trupul omenesc este fru
mos de la natură, însă
„corpurile seamănă cu un
cartier de case. La înce
put toate ărată la fel. 
Apoi unii locuitori pun 
draperii verzi la casa
lor, alţii perdele roşii, 
unii plantează _ trandafiri, 
alţii Crini: A-ţi face găuri 
pentru cercei este acelaşi 
lucru. Individualizează 
corpul*. Lambrecht sus
ţine că este persoana cu 
cele rhai multe găuri de 
cercei şl <â~ e campion 
mondial In „arta trupu
lui**. :

Grettt&twWK#

Depulat-ul PNŢCD, Ion
Raţiu, a fost reales, du
minică, în unanimitate, în 
funcţia de preşedinte . al 
Uniunii Mondiale â' Româ- 
nilor Liberi (UMRL).

' El a mulţumit partici- 
panţilor la . cel de-al pa
trulea Congres al UMBR 
pentru Încrederea pe care. 
i-au acordat-o şi a afirmat 
că se va angaja şl 'pe’ 
maideparte ţa ,lupta.pep- 
tru obţinerea unei reale

democraţii îţi .România".
Tot duminică,- a fost a- 

Ieş noul Comitet Director 
al UMRL, format din 
cinci membri, care să re
prezinte filialele din străi
nătate şi cinci membri ca
re să le reprezinte pe cele 
dinţară.

Participanţii Ia Congre
sul UMlib l-au ales ca 
menibru de onoare' al a- 

.. ceste*organizaţii pe U» 
Ilaşcu, închis la TiraspoR

n Seiy Clubti secreţ ie stat
Oaş ar ul ■ patronului res- 

ţpwtwwRuă ^exy Club", 
Constantin Constantin, a 
fost finalizat de Parchet, 
a declarat generalul Cos- 
tlcâ Voicu, şeful Poliţiei 
Române.

anului 1995, Po-. 
liţia şi Parchetul âu ’luat 
o strie de decizii contra- 
dieiorii in ” privinţa .Iul 
Constantin, în final stabl- 
ItteiNHte cercetarea acestu
ia itare de libertate.

Constantin - „Constantin 
a reţinut prima dâtă 
Ia; #S fdnte 1995, sub acu* 
zaţttte §£ tâlhărie, proxene
tism. lipsire de libertate 
in m6d ilegal şi nerespec
tarea regimului armelor şi 
muniţiilor. El a fost pus 
în .Jlbfşrţaţe pe 27 işnie 
1995. deoarece Parchetul 
Curţii de Apel Bucureşti

a refuzat să emită man-„ 
dat de arestare preventi
vă pe mufele lui, motivând 
că probele aflate la dosar 
nu sunt Concludente, 

Anchetarea lui Constan
tin a pornit de la seşiză- 
rile făcute de unele tinere 
care lucrau ca dansatoare 
,îa Sexy Club. Ele îl a- 
cuzau pe patronul barului 
că le impune să practice 
relaţii seXuale cu diverşi 
bărbaţj, îh  schimbul unor 
stţme fuprinse între 400 
şl 1000 de dolari. Cele ca- 

■ re refuzau sa, se prostitue
ze erau bătute şl' închise 
intr-o .cameră special a- 
menajată, Ia subsolul lo-; 
calului. -

Cancelarul . german 
Helmut Kohl a refuzat să 
devină membru ţ a f  onei 
organizaţii pentru- obezi, 
înfiinţată In urmă cu şapte 
luni, asociaţia Didte 
(„Graşi*1) caută o persona
litate de categorie grea, 
care să se alăture şi să 
îi. ajute în combaterea 
discriminării împotriva

obezilor. Liderii organi
zaţiei s-au Întâlnit cu 
Kohl. pentru a-1 „eon- > 
vesti", înşă acesta a re
fuzat politicos oferta lor. 
Cancelarul german a zăâ-r 
pun* întotdeauna’ între
bărilor privind greuta
tea lui, că acesta este Un... 
secret de stat

Negocierile româno — 
ungare, la nivel de ex
perţi, asupra- Tratatului po-'x  ̂̂  .0 fi - Am * -,f

,La 13 iulie. J995, Constan
tin Constantin a fost a4
restat Ia cererea Direcţiei 
Cercetări Penale sub acu--

-litsd : de! bază, s^au în 
cheiat, miereurl, ‘ fără ă 
înregistra ;, prpg^ese, da
torită poziţiilor divergen
te ale celor două părţi

în privinţa statutului Re
comandării 1201 a Adună
rii Parlamentare a >Gon- 
-sRMui EuropeL şi a mo- 
r dulţR In ] care at^sţ do* 
content ar putea ,£) men
ţionat în textul Tratatu
lui, se arată intr-un co-

Condu^erea UDMR a dat 
semnalul. pentru schimba
rea .liderilor organizaţiiloi; 

, care <ţu obţinut rezultaje 
slabe în alegerile locale.’ 

ConsiUtg Reprezentan- 
; ţilor Unionali, al ' CDMR 
(CRU) a hotărât, sămbâtă 
seara, în urma unei dez
bateri cu uşile închise, or
ganizarea de noi - alegeri 
pentru funcţiile de con
ducere în organizaţiile ca
re au obţinut rezultate sla
be'în alegerile - locale.

Sunt vizate îndeosebi lo
calităţile cu populaţie ma
joritar maghiară, unde 
candidaţii UDMR pentru 
posturile, de primari au 
fost învinşi de candidaţi 
independenţi; Miercurea 
Ciue, Ţîrgu Secuiesc, Q- 
dorhfi! şi In 11 comune din 
judeţul Harghita.

De aşemene^ vor . 
loc noi alegeri şî în orga- 

i nizaţij situate în regiuni 
in care nspghiarii nu de
ţin majoritatea absolută, 
dar care au, Aţinut, te- 

, zuitate sub aşteptări . âa 
alegerile locale, cum; ar 
fi Cluj sau Satu Mare.
. PreşedgUele executiv al 

CRU, Tajtacs . Csaba, a 
afirmat, liitr-un discurs 
rostit in deschiderea lu
crărilor, că UDMR trebuie 
să se reabiliteze în ochii 

^etnicilor maghiari, dată 
"fiind reducerea: «umărului 
' de Voturi obţinute de a- 

ceustă formaţiune politi
că la ultimele alegeri.

UDMR a pierdut, în 
-1996, aproape 25 la sută 
din electorat, faţă de -ale; 
gerile din 1992.
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ttu sediul în Deva. str, T. Maiorcscu, nf. 2 
Anunţă întipnţia de majorare a preţurilor 

şi tarifelor la următoarele activităţi:
•*- transport auto marfă şi călători;
— service şi jvnlcânizare auto; -
— lucrări de reparaţii şi confecţii metalice
’ şi tâmplărie; 1
— alimentaţie publică şi cazare ; 

produse de laboraţor;
produse din roci ornamentale ; .

*jrfmateriale de construcţii;
— studii si lucrări de cercetare. geologică.

, . (330656)

MAGAZINUL „VALENTIN" DEVA 7
(zona Casei de cultură) j

Telefon 054/216160, 'fax 054/227582. )

ţ  VA QFERÂ: (

i  •  vopsele poliuretanice metalizate şi ne- | 
) metalizate executate la comandă In orice nu- ) 
ţ anţă; y  f
|  •  vopsele pentru tâmplărie. executate la i
( comandă in diferite nuanţe; V
|  . , , •  paste de zugrăvit tiesse şi mural casa, ţ 
îlavaMIe şi senttlavabile; coloranţi şi role pen- ) 
î tru zugrăvit; ţ

•  izolanţi acrilici antîmueegai; t
' •  vopsea epoxidiCă pentru -căiţi de baie, J
1 chiuvete, aragaze în nuanţa dorită de dvs.; i 
’ •  tapet lavabil şi ultralavabil — adeviz S
ţ pentro lipit tapet şi fototapet; |
\ •  chituri auto, chit Cto fibră de sticlă! lemn \

şi zidărie, lacuri pentru lemn, dilua.nt, şpriţ ţ 
ţ chit, autovapant;
i> •  produse cosmetice import S.U.A. {
i •  flori, plante naturale şi artificiale im- |
î port Italia şi Olanda; v |

•  executăm, la comandă, aranjamente fio-J
Vrale pentru diferite ocazii, precum şi a»ena- 1 
S jări interioare. /  1

NOU, OFERIM: *•- 1
•  vopsele pentru ţiglă şi tablă zincafă; \
•  vopsele fosforescente pentru marcajul j

drumurilor. I
Mărfurile se vând en gros şi cu amănuntul, j 

Zilnic la dispoziţia dvs., între orele 7—19'— |  
Magazinul Valentin. (483) )

CUMPĂRAŢI ş i  CITIŢI „PANORAMA". î 
Un săptămânal cade poate deveni prietenul | 

Ir '  " (4d7) »

în industria alimentară <= importante economii * 
sunt decani dc când se 'materiale prin 
foloseşte această înlăturarea apariţiei -l|j
rnCiddă. /  lesturilor alimentare; ™
VacSy adttce, acum raţionalizarea muncii
avantajul folosim bucătărie şi economic
tehnicii vidului in timp prin
gospodărie şi anume posibilitatea alcătuirii |
păstrarea calităţii unor meniuri Complete,
alimentelor un timp în avans. 4
îndelungat în condiţiile Sistemul sc răspândeşte
menţinerii vitaminelor şi rapid în întreaga lume i
substanţelor nutritive. • datorită atât calităţii şl î
Sistemul este alcătuirr= funcţionalităţii sale, cât
dintr-o pompă de vid. şi a reprezentanţilor jaM
aparat electric v6 extrage firmei care prezintă m t
aerul, având o Tormă sistcmpl dc păstrare a 11
ergonomică, o hranei in vacuum la
funcţionare ireproşabilă domiciliul ebentutui

o ferte de recipiente - potenţial, oferindu-sc 
'nevăzute cu capace astfel posibilitatea ca •
conţinând o valvă* prin metoda vănzâritQll
brevei ZEPTER- cc nu directe acesta să testeze
permite intrarea aerului , produsul înainte dc a-J 1 
odată vidate. achiziţiona, '  m
Recipientele au forme şi iată că această noutate 1 
mărimi diferite în care * mondială pătrunde ac un 
să poată ii păstrat orice- '■ şi în Deva- Cei interesai 
aliment din gospodărie: se pot adresa la sediu)m 
came proaspătă, 1 biroului Zlil’Tl.R Deva 
brânzeturi, băuturi, (<>̂ 4-21 (2 26)
mâncăruri gătitc.laptc^ '
leg ice  şi fructcţk * -  jn lume» ZKPTER * i 
Avantajele produţjuluf ■' > alimentaţiei sănătoase, 
suni deosebite: *.* j î r  fbf*tSÎn<t Vac.Sy te&iţi f
- menţinerea sănâtâţu*;|ţ; W<“  *n,e**s şi mai 
prin ir-o alimentaţie, rafionaî î
naturală; -

iaht! se mai mari inamici ai
ZEPTER păstrării proaspete a 
•-a oferit hranei sunt; 
îai '*microorganismele care.
mai'tiună schimbă compoziţia 

i chimică a alimentelor;
- paraziţii care extrag . 
elementele nutritive şi- < 
afectează calitatea 
igienei alimentelor:
. lumina cc distruge 
vitaminele;
- căldura ce duce la
prol iferarca bacteriilor şi 
la distrugerea -
preţioaselor v itain i ne*
* umezeala, esenţială,. . 
proliferăm " :
microorganismelor şî j: 
agenţilor patogeni şi mai 
ales aerul care întreţipe 
fermentaţia, producând 
mirosuri neplăcute şi >î 
Oxida rea alimentelor.
Metodele de păstrare ă. 
hranei au fost 
dintol^cauna bazate pe 
pruveipiut prevenirii 
contactului alimentelor 
cu aerul. Toate însă Ic |  
afectează.calităţile -
organoleptice (gust. 
ntros, culoare, 

consistenţă) într-o 
anumită măsură.
Cea mai naturală şi 

-sigură metodă de 
conservare este 
v acuum’area, extragerea 
acrului din recipientele 
gafe conţin alimente, jgjj

•  TELEVIZOARE CODOŞ: NEL OfiON^HOlPS, 
SAhnaD.GQLDOTARJlAEWtX) (90ptoyMBC,te-

: in n rw an iH a i  r i BA t d e te tf t  .
•  TELgWZQARE M »M M 1  -Bnairezd

•  VOfSEAtCSST S  DILUANf JliStO . ,
• -  m na u m m m h m h j  m  v*

VacSy este o necesitate 
pertfru flecare , '••ş 
gospodărie, în spefciâl' 
pentru femeile 5
emancipate care sunt ’ 
implicate în activităţi 
complexe cc le ţin 
departe de gospodărie, 
neavând posibilitatea - 
unei aprovizionări ' • 
zilnice cu hrană 
proaspătăş
Special işt îi din i nd U st r ia 
alimentară susţin că cei

OASIŞCAT C a S  MAI

f it m  CELE MM AVANTAJOASE 
CONDIŢII DIN TARA :
C? AvanB-mxmal ok % •
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