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Fizionomia Maicii Domnului
Prima sărbătoare în care 

începe „Anul bisericesc" 
este cea închinată Jlaştertt 
Maicii Domnului" (8 Sep
tembrie), Pentru că mulţi 
cinstitori ai Maicii Domnu
lui doresc să ştie cit mai 
multe despre viaţa celei fă
ră prihană, despre chipul 
şi caracterul ei, după pre- 
daaUJe cele mai vechi ale 
scriitorilor, iată cîteva «- 
mănunte din viaţa cea 
sfîntă a. Preacuratei Fecioa
re Maria. Sa petrecea ‘in 
casa luifotifoel DnefSt |* 
Sfint in neîncetată rugă
ciune şi hărnicie. Cîte lu
cruri frumoase nu OU ieşit 
din miinUe M?1 Predaniile 
ne spun că puţin înainte 
de a ieşi din ' Templul 
Domnului, din ierusalim, 
începuse să se lucreze la 
o nouă catapcteazmă pen
tru Sfîntă Sfintelor", lu

cru pe cară trebuiau să-l 
facă fapte . fecioare din 
niitmul lui David, printre 
citre a Josţ şi Maria. Lazăr 
cel înviat dfyt morţi, care 
a fost pe urmă episcop al 
Ciprului, a primit de la ea 
un omafor şt un fînd de 
mînecuţe, lucrate cu mîini- 
le ei. Dior cea mai mare 
îndeletnicire a Maicii Dom
nului a fost rugăciunea. Zi 
de zi se împodobea cu 
podoabele smereniei, ale 
răbdării, ale tăriei, ale te-' 
birii şi ale neprihănirii. 
Pe cei bolnafoi îi vindem, 
pe scîrbiţi îi mîngîia, pe 
cei căzuţi U ajuta să se 
ridice.

Chipul ei cel din afară 
arăta deşămrşirea cea dină
untru,, Sfintui Epifanie spu
ne că: „Statura Fecioarei 
Maria era de talia mijlo
cie, culoarea părului îi era

o mărturie
La Kavalla, pe coasta 

de nord a Greciei, min- 
gîiată de valurile Mării 
Egee, folclorul românesc 
a oferit, in această vară, 
încă o mărturie durabtîă 
despre nesecatul izvor 
creator al locţiitorilor sa
telor noastre ̂ Mărturia 
au dat-o membrii ansam
blului „Getusti" : al Cen
trului pentru Conserva
rea Tradiţiei- şi Creaţiei 
Popule**., Hunedantu-Da- 
va, formaţia care, de-a 
lungul anilor, a dezvăluit, 
în multe ţări> europene 

~ nestemate ale lulclorului 
românesc, giştiginil ad
miraţia şt respectul, tu
turor celor care i-mi ur- 

<măril spectacolele.
La Festivalul Interna

ţional de Folclop de la 
Kavalla — ' desfăşurat în 
„satul" denumit Nea Ka- 
vali — solii melosului şi 
ai jocului popular româ
nesc au evoluat alături 
de formaţii artistice de 
prestigiu din Polonia, Ar
gentina, Filipine şi din 
ţara .gazdă.

— De la deschiderea şi 
pînă la închiderea fes
tivalului {festival spon
sorizat, de preotul din 
Nea Kavali, care a sus
ţinut' şi alocuţiunile de 
primire şi plecare a for
maţiilor artistice;, an
samblul nostru s-a bucu
rat de un deosebit int > 
res, stimulîndu-na, entu- 

■ zlaşmindu-ne: Participan

ţii ne-au şi făcut Invita
ţii pentru anul viitor şi 
chiar pentru toamna a- 
ceasta — ne spun Mir- 
cea Ocoş, maestru core
graf, şi Ovidiu Demea, 
profesor de -.muzică la 
centrul de creaţie. Dar, 
pentru ansamblu, festi
valul de la Kavalla a în
semnat mult mai mult. 
O reîntîlnire dragă,

-— Bănuiesc că A vorba 
, deşpjf: admirabila.. dan- 
satoare Dumitrula Papa- 
dakis, născută şi crescu
tă în Hunedoara, .absol
ventă a institutului de 
subingineri de aici, cea 
care, alături de Marinele 
Bilavu, ne incinta la 
tonte momentele core
grafice organizate în ju
deţ şî In ţara. Ştiu că a 
fost un talent deosebit la 
şcoala populară de artă, 
unde şi-a Însuşit, cu har, 
dansul popular, clasic şi 
modern, avîndu-l dascăl 
pe... Mircea Ocoş. Să cred 
că elevul şi-a întrecut 
profesorul ?

— La Kavalla a trebuit 
să recunosc aceasta. Tu- 
lica (cum i-am spus şi-i 
spunem noi) are în- Ka
valla cea mai bună şcoa
lă particulara de dans 
clasic, modem şi aten
ţie ! — popular româ
nesc. Are paste 150 de

LUCIA LICIU 

(Confirmare în pag. a 3-a)

gălbenia şi foarte - plăcută 
şi atîrna pe sub acoperă* 
mîrdut corpului ei. Culpă- 
rea feţei ei era c® bobul 
de grîu cînd dă în . copt 
bine. OchU îi eranMmpCZi 
la căutătură şi nu s-a ţinut 
de nimeni din oameni şea- 
’ma ce culoare aveau. Se 
păstrează doar intr-o tulea 
măşură că erau ca măslina 
coaptă. Sprîncenede - ei erau 
în oarecare mlădiere şi 
foarte minunate. Nasul 
lungăreţ, buzele trandafirii, 
care dăruiau o dragoste 
sfîntă şt graţie îngerească". 
Păgînul Lodanţiu, tn ieri- 
soarea adresată Gezarafttl 
de ta Roma, scrie cu pri
vire la Maica Domnului:

Preot CORNEL DJCA

fntrb copii
— S-a întors tăticii’ 

de ia serviciu.
r— De unde ştii ?!
— Se aude numai

gura mamei.» *

îs  esosM M oeeoasfiM

firea, scumpă, dar rentabilă
•  Organizare judicioasa pe întregul flux pro-

•  Realizări constant
#  Sub cer, unde n-a

Fosta întreprindere Fo- 
resUaşră de Exploatare şi 
Transport Deva şi-a re
organizat şi ea activitatea, 
în baza noilor cerinţe şi 
exigenţe aia economiei na
ţionale. Fa s-a divizat In 
trei unităţi distincte, fie
care cu programai şi pro
blemele ei. Una dintre a- 
ceste» —■ poate cea şşaS 
puternică şi cu cea mai 
mane rază de acţiune -— este 
Sucursala de -Exploatare,
1 Transport. Tehnologic şi 
Prelucrare Primară a Lem
nului Deva (SETTPPL)
: Am discutat deunăzi, ia 
{sediul respectivei unităţi, 
cu dl ing. Romulus Go- 
ţiu, director rai producţia, 

' logodit cui pădurea hune- 
! doreană de peste 3S de 
: ani, căreia li cunoaşte toa
te ungherele şi pe care o 

; iubeşte cu patimă. JL bi- 
i ne că ne-am organizat în 
; Unităti mai mici, mai uşor 
î de îndrumai şi de soluţio
nat problemele care apar% 
ne spune. „Se mâi . taie 
multă pădure, dle direc
tor ?* „Ceva mai puţină, 

' mai raţional". „Dar s-â 
scumpit enorm lemnul, 
mobilierul din lemn, toate

pozitive
ajuns, încă, toporul

celelalte derivate care pro- 
. vin dia acest nepreţuit 

aur verde. Nu este cam 
exagerat?* «Poate. Insă 
munca te pădure este ex
trem de grea, oamenii ca
re lucrează aţei nu se gă
sesc peste tot şi vor şi ei 
«ilarii bune — lucru ab
solut firesc, nu?" „Da, 
desigur ! înseamnă că ac
tivitatea dş exploatare şl 
prelucrare a lemnului este 
rentabilă*. „Păi, este. O 
spun şi rezultatele noastre,: 
obţinute de 1» începutul a- 
nuiul, respectiv o depăşire 
a j prevederilor programu
lui cu circa 24 milioane lei. 
Ete, poate e bine să-i ve
deţi pe oameni la lucru*. 
„De acord. Unde propuneţi 
sâ mergeai ?" „In Sectoa
rele Forestiere de Exploa
tare Dobra şi Hunedoara, 
care-s ceva mai aproape 
dfe Deva: 60—80 km“.

Şi iată-ne, în scurt timp, 
partnirgînd drumul fores
tier do pe Valea Dobrii, 
extrem de deteriorat — 
graţie, ni s-a spus, şi ujfci-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 3-aJ

Dughenizarea pătrunde cu paşi repezi şi la Deva. Iată, o oribilă baracă, vop
sită strident, a invadat trotuarul din faţa barului de zi „Opera" din Deva. Este 
o adevărată pată cc maculează ţinuta arhitectonică a bulevardului.
i-t-V .-.'.O; -c4A:-:dd: Foto PA VEL LAZA

FLASH !
\ ©  VA FI SPANAC ţ Legumd- 
puJtprii de la S.C. »HorticolaA 
S-A. Deva se gindeSc de pe a- 
bum| ta piitaareă producţie §e te- 
Ţjtvmc. în acest scop, s-au făcut 
pregătirile necesare şi s-a .început 
însămlnţarca spanacului pe 82 
dă ka. De asemenea, în fermele 
societăţii, vor fi cultivate 12 ha 
cu ceapă verde. (N.T.)

© PRIVATIZARE. Primăria 
oraşului Sîmeria a eliberat pînă 
în prezent 74 de autorizaţii nu
mai In domeniul serviciilor Se

aşteaptă şi o îmbunătăţire a cali
tăţii acestor servicii către popu
laţie. (V. N.).

o  VARZĂ, „GLOBO"" $J 
CAUCIUCURI. Că unităţile 
^Agrocoop" se ocupă de valorifi
carea legumelor, a fructelor şl a 
altor produse alimentare, ştie 
toată lumea. Dar că uniiaipk 
Agrocoop din Petroşani, de pe 
strada Republicii, vinde, alături 
de varză, roşii, porumb şi alte 
produse agricole, cafea „Globe" şi, 
ţineţi-vă bine, cauciucuri pentru 
autoturisme ARO, asta numai pe- 
troşănenil au aflat. Nu ştiam că 
Agrocoop-ul a început sa fabrice 
cauciucuri. Mă rog, fiecare eu a- 
facnrea kd. fG. P.f.

© „ALPIN". In vecinătatea 
cantinei de la barajul din Rete
zat, Întreprinzătorii Adam Cris
tian şi laan Boroş au deschis o 
unitate de alimentaţie publică, 
destinată celor care vin în Rete
zat ea turişti. La „Alpin" grupu
rile de turişti sînt bine primite 
şi serVUe. fGH. t. N.).

© MAGAZIN DE CARNE. S.C. 
„DecobOl" :S. A. Deva a deschis, 
prin centrul de contractări şi pre
luare a animalelor Brad (şef de 
unitate Niculae Popa), la parte
rul blocului nr, 43, strada Avram 
lanm din localitate, un magazin, 
âe desfacere a'c&rnilji a prepa
ratelor din carne. 'Od care trec 
pragul unităţii, condiţie de etnii 
Elena Codrean„ rămm plăcut im-

preşlonaţi de diversitatea produ
selor, de amabilitatea personalu
lui, de curăţenia localului (AL.
J).

© RĂCORITOARE- in zona 
depozitelor din oraşul Haţeg, coo
perativa de consum a ' deschis o 
secţie de răcoritoare, condusă de 
dl Gheorghe Popa, Se asigură 
brifeor pentru toate unităţile de 
desfacere ale cooperativei, precum 
şi pentru persoane particulare, 
la preţul de 5 lei. (E.S-).

REPORTER
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■  O PROBABILĂ DE
STITUIRE. în urma unei 
sesizări a sindicatelor, ta 
Regionala do Căi Ferate 
Iaşi s-a constatat o fraudă 
de mari proporţii. După 
cum ă declarat ministrul 
transporturilor, 'dl Tratei! 
Băsescu, directorul regio
nalei va fi, probabil, desti
tuit. Totodată, zilele aces
tea va fi declanşată o cam
panie d© stopare a corup
ţiei ce s-a- întins ca o pe
cingine pînă te niveluri 
nepermise, în conducerea 
căilor ferate.

■  LITUANIA, AL TREI
LEA STAT CARE RECU
NOAŞTE INDEPENDENTA 
MOLDOVEI. Consiliul su
premul Republicii lăti^nia 
a recunoscut Republica 
Moldova ca stat indepen
dent şi ă  felicitat poporul 
Moldovei te legătură eu 
adoptarea Declaraţiei cu
priTire ia  independepţ% Re-
publicii Moldova, *xpzi> 
mînd solidaritatea poporu- 
W  lituanian cu poporul 
Moldovei, în lupta pentru 
libertate, împotriva ocupa
ţiei sovietice, a jugului şi 
a terorii. ■ •

■  CONDUCEREA LI
TUANIANĂ Ă PRIMIT LA. 
VILNIUS TEXTUL UNUI 
PROIECT DE DECRET fd 
preşedintelui Gorbaciov, viV 
zînd recunoaşterea inde
pendenţei republicilor bal
tice. Documentul declară 
drept „contrară legii ac
ţiunea conducerii sovietice 
întreprinsă în perioada 1939 
— 19©*» 5 1 * . - 8-
rea, aeţester --
„COftşjderă restabilită »nde- 
pcsndoâţa de stat p . acestor 
ţări*. '

ţ © PROFANARE, potrivit 
unui articol apărat în zia
rul „Korasomolskaia Rrav- 
da", mormîntul mareşalului 
Serghei Ahromcăy, fost 
consilier militar al preşedin
ţiei sovietice, şi care s-a 
sinucis după eşecul puciului 
de 1a Moscova, a fost Vio- 

■ lat la sfirşMul săptămînii 
'trecute şi uniforma acestuia 
a test furată.

J |  FOSILĂ, O echipă de 
cercetători ameriesmi a 
descoperit,* intr-o regiune 
din nordul Republicii Uni- 
ficale a Yemenului, fosila 
unui dinozaur aparţinînd 

1 erei secundare a evoluţiei 
biosferei. Este pentru pri
ma dată cînd tntr-o zonă 
din Peninsula Arabici sînt 
descoperite uyme ale exis
tenţei acestei specii.

»}ţ tt&r ăAmv 
.'îs-.. Ui

v M iNCIDENltS IN ANĂ- 
TOLIÂ. -îlf eaesbl ultime
lor două săptătnîni, 38 de 
persoane* şi-au găsit moar
tea te înfruntările dirthc 
grupările de gherilă kurde 
şi forţele de ordine turce, 
sau în timpul unor opera
ţiuni militare desfăşurate 
In sud-estul Anatoliei. înfre 
aceştia, precizează agenţia 
de presă turcă Anatolja, 
preluată de France Presse, 
se numără d 11 membri ai 
forţelor de securitate. 55 de 
ţărani kurzi au fost arestaţi 
ssb acuzaţia că îi ajută pe 
„t^priştil separatişti".
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J •  „Cînd un înţelept nu înţelege ceva, cere 
£ timp de gîndire. Cînd un prost păţeşte acelaşi 
i lucru nu e de acord".

M A R IN  VOîCULESCU

MOZAIC SPIRITUAL

• „Omul e un cocor care zboară pe dinăuntru".
Tudor Arghezi

•  „Nu numai o mare durere îţi poate tulbura 
o fericire, ci şi altă fericire".
• - Lucian Blaga

. •  „Gura şi ura: cele două mari calamităţi ale o- 
menirii".

Vasile Bogrea
• „Uri dialog nu duce la nimic, dacă planurile de 

gîndire nu coincid".
George Culincscu •

•  „Femeia e ca boala: cînd devine cronică, e 
mai puţin dureroasă".

Victor Eftimiu
•  „Oaihfenii se împart în două: uriii caută şi nu 

găsesc, alţii găsesc şi riu-s mulţumiţi".
Mihai Kminescu

, •  „Inteligenţii se împart în două: buni şi răi.
Proştii se împart în unâ: răi". “

G arabet Ibrălleanu
•  „Dacă vrei să judeci omul fără a greşi, caută

să-l vezi cum iubeşte". 1
Nicolae Iorga

•  „Bunătatea adevărată cere neapărat inteligenţă 
şi imaginaţie".

Camil Petrcscu

ii ' Selecţie de ILIE LEAHU

Pîinea noastră...
Erau galbene lanu

rile de grîu şi aşteptau 
secerişul, unduindu-se 
sub bătaia vîntului, în
cinse de razele fierbinţi 
ale Soarelui. Ţăranii 
■priveau în zare pregă
ti ndu-şi sacii, reparîn- 
du-şi hambarele, dar 
combinele nu - veneau. 
Şi-a venit furtuna, cui- 
cind la pămint spicele

grele de rod. Soarele a 
strălucit şi ţăranii au 
pornit iarăşi in căuta
rea combinelor, intre 
timp buruienile . creş
teau peste grîu şi griul 
se înnegrea sub povara 
pînzei verzi, cotropitoa
re şi a ploilor tot rnai 
dese, de cum se apro
pia toamna. E septem
brie şi combinele tot nu 
au venit, ţărani' sint. 
derutaţi şi disperaţi.

Lanul de grîu a de
venit un teren năpădit 
de buruieni, griul e a- 
proape tot la pămint. 
Din acest grîu se vţl 
coace. oare plinea noas
tră cea de toate zilele ?

INA. DELEANU

P R O G R A M U L

TURULUI CAMPIONATULUI JUDEŢEAN DE FOTBAL 
S E R I A I 

EDIŢIA 1991 — 1992

im n
— Cucuriguuuuu ! - 

clamă găina.
De uimire, cocoşul 

un ou.
făcu

— Ce vîrstă aveţi, doam
nă *?

— Am văzut treizeci- de 
primăveri!

— $i în ce an aţi vă
zut-o pe ujtima ?

-  ©  -  , \ 1
— Arăţi de parcă ai avut 

un accident de calc ferată.
— Exact. Cind treceam 

prin tunel, în loc să sărut 
fata, an» sărutat pe taică-su.

— O —
Fiecare om ' ascunde in 

el pe propriul său duşman, 
zise canibalul, mîngîindu-se 
mulţumit pe burtă.

-  ©  -  .
Şi acum să văd pe unde 

o să scot cămaşa, zise ho
ţul. Şi. piuă la urmă, o 
scoase pe poartă.

CE ŞTIM DESPRE RÎS ?
Âristotel (384—322 î.e.n.) 

4 — unul dintre cei măi 
mari filozofi greci ai lu
mii antice — a avut me
ritul de ă fi spus, prin
tre alte faimoase dictoane, 
că „omul este o fiinţă ca
re nu poate trăi decît în 
societate“ şi că „omul este 
singurul animal care vi
de*. Aceste adevăruri au 
fost, demonstrate ştiinţi
fic şi practic. Cimpanzeii 
tineri pot emite zgomote 
asemănătoare rîsului, in 
,condiţii de laborator (la 
anumite excitaţii), dar a- 
ceasta nu înseamnă că el 
îşi pot exterioriza veselia 
şi tristeţea — două senti
mente diametral opuse — 
prin rîs sau plînş. Dc re
gulă, rîsul este o manifes
tare a veseliei (apare la 
auzul unor glume, ban
curi, umor. veşti bune 
etc.), exprimată printr-o 
mişcare caracteristică a 
feţei şi a gurii (contrac
ţie a muşchilor faciali şi 
nazali), însoţită şi de un 
zgomot vocal nearticulat 
(rîsul în cascadă, sacadat), 
provocat îndeosebi de in

spiraţii profunde urmate 
dc contracţii scurte şi spas- 
modice ale mUşfhiului dia
fragmei care pune in miş
care întreaga cutie toraci
că (prin mişcarea pînte- 
cului care se ridică şi co
boară precipitat). * Rîzînd, 
activizăm 17 muşchi ai cor
pului, aceştia primind mai 
mult oxigen din sînge. Cit 
priveşte rîsul cu lacrimi, 
el se explică prin produ
cerea unei contracţii pu
ternice . a muşchiului orbi- 
cu iar al pleoapei, care a- 
pasă asupra glandei lacri- 
mate şi-provoacă umezirea 
ochilor sau chiar apariţia 
lacrimilor. El poate fi puter
nic — cu o sonoritate vlă- 
cută sau de felul unor gui- 
ţături — prostesc, reţinut, 
pe ascuns (a-şl râde in bar
bă sau pe sub mustaţă), 
fals (prefăcîndu-se că se 
bucură), sfidător etc. In 
popor se spune că „rîsul 
este sănătos“ şi că „prin 
surîs şi mai ales prin ris 
se prelungeşte viaţa".

I. D. MANOIU

‘ETAPA I (8 septembrie)
Min. Aninoasa — Utilajul petroşani 
Min. Bărbăteni — Metalul Crişcior , x
Favior Orăştie — Tractorul Bărăşti _.....
Rapid Băcia Triaj — Min. Certej ‘ .. .
Voinţa Min. Brad — Jiul Petrila
Min. Valea de Brazi — Min. Gheţari.. ....
Cotistr. Hunedoara — Min. Teliuc 
E.G.C.I.. Călan — Metal. Orăştie ■■ ■.'

ETAPA A II-A <15 sept.)
Utilajul Petroşani — Metal. Orăştie...
Min. Teliuc —- E.G.C.L. Călan _____
Min. Gheţari — Constructorul Hd. .... ....
Jiul Petrila — Min: V. Braţi
Min. Certej — Voinţa Min. Brad .....
Tract Bărăşti — Răpid Simcria Tr......
Met. Crişcior — Favior Orăştie 
Min. Aninoasa — Min. Bărbăteni

ETAPA A III-A (22 sept,).
Min. Bărbăteni _  UtIL Petroşani _.....
Favior Orăştie ■ — Min. Aninoasa .....
Rapid Băcia Triaj — Met. Crişcior .......
Voinţa Min. Brad — Tractorul Băr.......
Min. V. Brazi — Minerul Certej .....
Constr. Hunedoara — Jiul Petrila ____
E.G.C.L. Călan — Min. Gheţari 
Met. Orăştie — Min. V. Teliuc 

ETAPA A IV-A <25 sept. intermediară)
Utilajul Petroşani — Min. V. Teliuc ........
Min. Ghclari — Met Orăştie ........
Jiul PetriM — E.G.C.L. Călan ............ ..
Min. Certej — Constr, Hunedoara
Tractorul Bărăşti — Min. V* Brazi ........
Met. Crişcior —■ Voinţa Min. Brad j __
Mirt. Aninoasa — Rapid Băcia Triaj........
Min. Bărbăteni — Favior Orăştie

ETAPA A V-A (29 sept.)
Favior Orăştie — Utilajul Petroş.........
Rapid Băcia Tr. — Min. Bărbăteni ......
Voinţa Min. Brad — Min. Aninoasa ....
Min. V. Brazi — Metalul Crişcior ........
Constr. Huned. — Tractorul Bărăşti ........
E.G.C.L. Călan — Min, Certej .. .....,
Met. Orăştie — Jiul Petrila .........
Min. Teliuc Min. Ghelari

ETAPA A VI-A (6 oct.)
Utilajul Petroş. — Min. Ghclari ....
Jiul Petrila .-*r Min. Teliuc
Min. Certej — Met. Orăştie .....
Tractorul Bărăşti— E.G.C.L. Călan .... ;__
Met. Crişcior — Constr. Hunedoara . .....
Min. Aninoasa — Min. V. Brazi 
Min. Bărbăteni — Voinţa Brad 
Favior Orăştie — Rapid Băcia Tr. ........

ETAPA A VII-A (13 oct.)
Rapid Băcia Tr. — Utilajul Petroş. ........
Voinţa Min. Brad — Favior Orăştie
Min. V. Brazi — Min. Bărbăteni ....._v_,
Constr. Hunedoara — Min. Aninoasa....._____
E.G.C.L. Călan — Met. Crişcior ,
Met. Orăştie — Tractorul Bărăşti
Min. Telitt.c — Min. Certej .......
Min. Ghelari — Jiul Petrila

ETAPA A VIII-A (20 oct.)
Utilajul Petroş. — Jiul Petrila ........
Min. Certej — Min. Ghelari .....
Tractorul' Bărăşti — Min. Teliuc

Met. Crişcior — Met. Orăştie
Min. Aninoasa E.G.C.L. Călan .....
Min. Bărbăteni — Constr. Iluned.'... _____
Favior Orăştie Min. V. Brazi .....
Rapid Băcia Tr. — Voinţa M. Brad _ ___

ETAPĂ A IX-A (23 oct., intermediară)
Voinţa Min. Brad — Utilajul Petroş.__;___
Min. V. Brazi — Rapid Băcia Tr,
Constr. Hunedoara — Favior Orăştie___
E.G.C.L. Călan —. Min. Bărbăteni .....
Met. Orăştie — Min. Aninoasa 
Min. -Teliuc Met. Crişcior
Min. Ghelari — Tractorul Bărăşti .....
Jiul Petrila — Min. Certej

ETAPA A X-A (27 oct.)
Utilajul Petroş. — Min. Certej 
Tractorul Bărăşti — Jiul Petrila ______
Met. Crişcior — Min. Ghclari 
Min. Aninoasa — Min..Teliuc 
Mh; Bărbăteni — Met. Orăştie 
Favior Orăştie — E.G.C.L. Călan
Rapid Băciâ Tr. — Constr. Huned. ....
Voinţa Min. Brad — Mm. V. Brazi 

ETAPA A XI-A (3 nov.) I 
Min. V. Brazi — Utilajul Petroşani 
Constr. Huned. — Voinţa Min. Brad 
Met Orăştie — Favior Orăştie 
E.G.C.L. Călan — Rapid Băcia Tr.
-Min. Teliuc — Min. Bărbăteni
Min. Ghclari — Min. Aninoasa •„...
Jiul Petrila — Met. Crişcior 
Min. Certej — Tractorul Bărăşti 

ETAPA A XII-A (10 nov.)
Utilajul Petroş. — Tractorul Bărăşti ___
Met. Crişcior — Min. Certej _
Min. Aninoasa — Jiul Petrila
Min, Bărbăteni — Min. Ghelari . ..... ......
Favior Orăştie — Min.- Teliuc “ ’..
Rapid Băcia Tr. — Met. Orăştie 
Voinţa Min. Brad — E.G.C.L. Călan 
Min. V. Brazi — Constr. Huned.

ETAPA A XIII-A  (17 nov.)
Constr. Huned. — Utilajul Petroşani .......
E.G.C.L. Călan — Mm. V. Brazi _.. ...
Met. Orăştie — Voinţa Min. Brad •__
Min. Teliuc — Rapid Băcia Triaj ........
Min. Ghelari — Favior Orăştie
Jiul Petrila — Min. Bărbăteni .....__
Min. Certej — Min. Aninoasa .....
Tractorul Bărăşti — Metalul Crişcior _; 

etapa a xiv-a <24 nov.)
Utilajul Petroş. — Met. Crişcior .... ...
Min. Aninoasa — Tractorul Bărăşti ...
Min. Bărbăteni — Minerul Certej 
Favior Orăştie — Jiul Petrila
Rapid Băcia Tr. -- Min. Ghclari _.___
Voinţa Min. Brad — Min. Teliuc _
Min. V. Brazi — Met. Orăştie 
Constr. Iluned. — E.G.C.L. Călan 

„ETAPA A XV-A (1 dec.)
E.G.C.L. — Utilajul ____
Met. Orăştie — Constr. Huned.
Min. Teliuc — Min. V. Brazi ________
Min. Ghelari — Voinţa M. Brad
Jiul Petrila — Rapid B. Triaj
Min. Certej — Favior Orăştie
Tractorul — Min. Bărbăteni
Met., Crişcior — Min. Aninoasa .... ,___

N O T A :  Jocurile se dispută în zilele de duminică, de la ora 9,15 junio
rii şi ora 11,00 seniorii. Cele două etape intermediare programate in zilele de 
miercuri, 25 septembrie şi miercuri, 23 octombrie, se vor desfăşura de la ora 
14,15 juniorii şi ora 16,00 seniorii. Tere-nurile de joc ale echipelor promovate în 
seria I sint următoarele: Minerid Bărbăteni — teren II A.S. Minerul Lupeni; 
Jiul Petrila — teren Petrila; Tractorul Bărăşti — teren Retezatul Haţeg; Favior 
Orăştie — teren Mecanica; Voinţa Minerul Brad — teren Gurabarza; Rapid Bă
cia Triaj — teren Timpa.

MAT TN 2 MUTĂRI SOLUŢIA PROBLEMEI 
DE SIMBĂTA TRECUTA

în grabă — Fersoriaj fabulos la un car
naval zeiesc; 9) înscrise la cercuri

TE — TRIM; 5> D — BAZAR — CO ; j

1. d4 ! Rd3
2. Db3 mat

Prins asupra faptului; 10) Delegate per
manente.

6) ARA — EDlCUL; 7) MULSĂ — 
COLO ; 8) UMAN — TOIAG; 9) RENO- J 
VATORI; 10) INSPIRAŢIE. 1

1. . . .  Cf4
2, Tg3 mat

1, . . . Ce2 
2: Dei mat

O c G H I Z A R I

CONTROLUL POZIŢIEI :
Alb: Rh7, Dc2, Te4, Tg5, g4. 
Negru: Rf6, Md7. •

ORIZONT AU: 1) Se exprimă na
zal; 2) A fi în spirit... curativ — Nu 
prea are chef de glumă; 3) Fază de 
joc cu schimb de locuri — Salutare de 
la Roma; 4) Titlu do înaltă clasă — 
Şef cis echipa; 5/ Piatră dv î r—■*
(fin la buna creştere; 6) Scoasă din 
cursul de geografie Cota parte din- 
tr-un tot ! ; 7) Bijuterie de familie — 
Cuprins de chestionar ; 8) A sc prezenta

VERTICAL: 1) Act... reflex (pl.); 
2) Scaun ia cap — Plin de resurse; 3) 
Cleştarul lacului — Precipitaţi cu reac
ţie spontană; 4) Luaţi în focuri — Ene 
pe la gene! ; 5) Cuvînt de mare atrac
ţie — Nu ridică vocea; 6) învelitoare 
de scoarţă — Ziar dublu!; 7) La iz
voarele Jiului! — Ieşită din sfera eco
nomiei ; 8) In vîrful degetelor — Loc 
pentru înflorit bujorii; 9) Lacrimile eu
foriei picurînd din ochii lui Dionisos 
— Stă în banca lui; 10) Petreceri mai 
deosebite.

VASILE MOLODEţ

I 2 3 4 5 & T g 9

2
•V . >

3
m

4

I

DEZLEGAREA CAREULUI 
„RĂSTĂLMĂCIRI*, apărut 

ÎN ZIARUL DE SIMBĂTA TRECUTA:

i î )  MEMORIZARE; 2) AGUD — TA
PET; 3) CARABA — AŢI; 4) A ii ,—
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.. Fizionomia 
Maicii Domnului

{Urinara din pag. 1)

„Seamănă cu mama Lui 
care este cea mai frumoa
să femeie din lume" (llris- 
tos în istorie, pag. î).

Ea s-a dus dintre noi şi 
nimeni n-a putut să vor
bească despre această Maică 
Fecioară ceva ca să-i adu
că la îndeplinire din toa
tă stima de are era vred
nică. Toate laudele, toa
te acatistele, pe meridianele 
de la Răsărit * şi de la 
Apus, de pe tot Pămîntul, 
nu pot s-o învrednicească 
după cum se cuvine! Ră- 
mîne să tăcem. să punfm 
mina la gură şi să privim 
cu mare mirare, cu • multă 
bucurie şi cu adirtcă sme
renie la icoana ei cea sfin
ţi, ţinînd în braţe pe Cel 

' Atotştiutor din veşnicie. Şi 
să plîngem de bucurie şi 
de jale... ;,v;v;v:. v,

Avancronică fotbalistică
Pentru iubitorii fotbalului 

din judeţul nostru, cea de-a 
IlI-a etapă a campionatu
lui cuprinde cîteva partide 
de atracţie. La HUNEDOA
RA, CORVINUL întilneşte 
pe ÎS portul Studenţesc. E- 
chipa gazdă, deşi va juca 
fără Hanganu,va lupta pen
tru victorii, laan Socol ne 
spunea. după meciul de la 
Ploieşti, că tinerii jucători 
hunedoreni au făcut un joc 
bun, că intrarea lui Tcti- 
laanu in echipă dă posibi
litatea unor mutaţii ale ju
cătorilor pe. posturi şi, lu
cru lăudabil, formaţia se 
află în bună formă. Dig 
meciurile - care se dispută 
pe teren propriu. în Divizia 
C, şe. disting cele de la De
va şi Petnfşani, echîpete.-de 
aici obţinini. în prima eta- ? 

: pă, puncte în deplasare. La 
DEVA, Mureşul are o sin- 
gură dorinţă :■ victoria. Ju
cătorii, conducerea clubu
lui, deşi se confruntă cu 
unele greutăţi, fac tot ce

depinde de ei pentru a asi
gura pregătirea corespunză
toare a fiecărei partide. Ei 
aşteaptă suporterii să vină 
intr-un număr mai mare 
la stadion, să şe reaprindă 
dragostea devenilor pentru 
fotbal. Un meci de văzut se 
desfăşoară şi la BRAD. 
Sperăm ca Aurul să-şi re
vină după „duşul", din e- 
tapa 1, să dovedească i» 
meciul de sîmbătă cu C.U.Q. 
Cluj, că a fost o echipă, de 
Divizia . B. La. Uricanl şi 
Lnpeni, gazdelor mu- le 
poate scăpa victoria.

HANDBAL. Duminică, la 
Sala-Sporturdor-din Deva 
are ... loc prima parti
dă a simpatizatei echipe 
REM1N, ' în campionatul 
fi)9t—t&92. Formaţia de- 
voană, întărită 1 cu cîteva 
■jucătoare de la alte echi
pe, aromite mult. Să o ve
dem i a luoru ! .

SABIN CERIHI

z,

mm-

^  î n c ă  o

(Urmare di» pag. ()

elevî-eleve. l-am văzut
şcoala ! Dacă tn Grecia 
n-a putut face nimic cu 
studiile de subinginer 
mici ea, nici fratele ei, 
Slamate), cu şcoala popu
lară de artă de aici, cu 
talentul, cu inteligenţa, 
cu imaginaţia sa. Tulica 
a cucerit un loc merito
riu in viaţa culturală din

m ă r t u r i e

Kavalla.: La sărbătoarea 
naţională a Greciei a sus
ţinut, cu formaţiile ei, un 
spectacol de două ore, 
cu cel puţin 20 de dan
suri, fiecare cu' subiect, 
dar, care se înlănţuidu 
într-un tot desăvirşit. Am 
văzut caseta! Atunci 
mi-ahi zis:- da. elevul şi-a 
întrecut profesorul! Cres
cută, formată in Româ
nia, lucrează tot timpul

cu sentimentul că totul 
trebuie bine făcut, pînă 
la amănunt. Şi aceasta 
pentru că respectă, cu. în
treaga fiinţă, „ţara noas
tră, în care s-a năşcuţ. 

Vă mai spun ; ceva! A 
privit cu ochi de . spe
cialist repetiţiile specta- 
coletor noastre, pregătite 
pentru Kavalla, şi a fă
cut retuşuri — pe care 
le-am primit cu admira
ţie — tocniai din dorinţa 
ca prezenţa României în 
festival să fie la loc de 
cinste. Şi a fost ! , ?

(Urmare din pag. I)

lajelor grele cu care au lu
crat aici, pînă în urmă' cu 
doi ani, constructorii hi
drocentralelor de pe firul 
apei. Oricum, el trebuie 
reparat şi întreţinut — 
ceea ce ar necesita chel
tuieli mai mici' decît cele 
produse de defectarea şi u- 
zura mijloacelor de trans
port forestier, care circulă 
pe el cu mare- dificultate, 
neecortomic.

Prima oprire — în punc
tul Brandis, sub Poiana 
Răchiţele. unde - maistrul 
Gheorghe Sîrbu, cu o for
maţie de opt muncitori,- 
toţi localnici, exploatează 
un parchet în arendă.. „Ce 
înseamnă aceasta, dle Sîr
bu ?“ „înseamnă că am 
primit Jn arendă, de la 
întreprindere, o suprafaţă 
de pădure, utilaje şi ate
laje, am încheiat contract, 
deci plătim o sumă de bani 
la unitate (15 la ,sută din 
beneficiu), iar restul ne re
vine nouă". „Şi e bună me
toda ? Sînteţi mulţumiţi?" 
„Desigur. Cu cît muncim 
mai mult şi mai bine, cu 
atîl clştigăm mai- mult”. 
„Avem deja patru forma
ţii în arendă şi preconi
zăm să extindem proce
deul, subliniază dl Goţiu. 
Este avantajos de ambele 
părţi*. .-VtV ■:;/.£;;■■■ 'K.-şv:-

Parcurgem alte zone fo
restiere. La Dealu Lung şi 
Valea Ivanului se lucrea
ză la curăţirea pădurii de 
doborîţurile de vînt şi us
cături, lă Bordul gi Cri- 
vini se execută, de aseme

nea, lucrări de igienizare, 
ca: şi la Faţa Rîului, Şapte 
Izvoare şi Prisloapa Mică 
— în perimetrul S.F.E. Hu
nedoara. Pentru că în par
chete falnice de brad, fag, 
mesteacăn sînt mulţi ar
bori uscaţi, destui doborîţi 
de vînt, alte semne ale 
pădurii bolnave. Ni se 
spune că se estimează'ex
ploatarea a circa 20 000 
mc masă lemnoasă — brad 
şi fag — din doborîturi 
de vînt. Se impune, cre
dem, mai mult respect 
faţă de pădure; trebuie mai 
atent îngrijită, curăţată, 
dată în exploatare la timp, 
valorificată selectiv, func
ţie de ponderea fiecărei 
specii şi de cerinţele be
neficiarilor.

La izvoarele Cernii ne 
spălăm faţa în apa crista
lină, apoi urcăm în punc
tul Mihuţ, într-un parchet 
aproape de cer, Uncie nu 
a ajuns încă toporul. A- 

. bia acum se taie primii 
arbori, pe o fîşîe îngustă, 
care va fi amenajată ca 
drum forestier. Aici lucrea
ză oameni din formaţia 
cunoscutului Axente Pas- 
eotescu, în majoritate din 
Lunca Cernii şi din îm-' 
prejuriml, care cunosc la 
perfecţie fiecare palmă de 
pădure de aici. Un bul
dozer icneşte din toate 
încheieturile sub sarcina 
a patru brazi uriaşi, dobo-' 
rîţi de drujbe, care sînt 
traşi acum de pe- pantă, la

drum. In jurul lui, patru 
muncitori: ’ Ion Şendroni 
şi Aurică Bărboni -ta- 
fişti, Ion Işfănescu — * le- 
gător, Grigore Agapie — 
drujbist. Este ora 17,30. 
Oamenii sînt obosiţi. - „Pînă 
la- ce oi-ă lucraţi V" „Pînă 
avem lumină, ne răspunde 
Grigore Agapie, deşi mun
ca la pădure nu e uşoară1'-, 
„Şi sînteţi mulţumiţi - de 
clştiguri ?“ „Da, după mun
că şi realizări", apreciază 
şoferul Viorel Georgescu, 
sosit cu remorca lui de 16 
tone la al doilea trans
port de lemn de la „Mi
huţ”, după ce, dimineaţa, 
a efectuat un transport din 
zona Bîlea.

Recapitulînd, trebuie să 
spunem că, pe cele opt 
luni din an, activitatea şi 
realizările Unităţii de Ex
ploatare, Transport şi 
Prelucrare a Lemnului De
va sînt pozitive. „Luna au
gust a marcat o scădere — 
ne-a mai spus dl director 
Romulus Goţiu —, ca ur
mare a faptului că cei mai 
mulţi dintre angajaţi au 
plecat acasă, la treburile 
din propriile gospodării, 
cum o fac în fiecare an, 
dar acum au început a se 
întoarce la pădure. Vom 
consolida colectivele din 
toate punctele de lucru, 
vom dezvolta activitatea 
de exploatare în arendă a 
unor parchete, vom conţi, 
nua să modernizăm anu
mite operaţiuni de exploa
tare. şi prelucrare a lem
nului, îneît să sporim rea
lizările în muncă, iar oa-, 
menii să cîştige mai bine".

Aflăm de la Camera de Comerţ şi Industrie
• Pînă la această dată, 

sînt înregistrate în Re
gistrul Comerţului un ’ 
număr de 850 ^societăţi 
comerciale, din care 22 
societăţi mixte. Reamin
tim obligativitatea în
scrierii în Registrul Co
merţului a tuturor agen
ţilor economici (persoa
ne fizice, asociaţii fami
liale, societăţi comercia

le) care desfăşoară acti
vitate comercială.

•  C.C.I. Hunedoara de
ţine; ofertă pentru . siste
mul de evidentă conta
bilă"ACONT? —' O alter
nativă plăcută şi rapidă 
în prelucrarea pe calcu
lator personal PC a tutu
ror operaţiunilor conta
bile din cadrul unei so
cietăţi comerciale.

•  Firmă olandeză cau
tă partener român în ve
derea exportului de cal
culatoare personale în 
România.

•  Societate comercială
din Deva — oferă din 
import — pantofi băr
baţi, femei, pantofi tip 
ADIDAS — la preţuri a- 
vantajoase. ■ f

SAPTĂMINA LA TELEVIZIUNE
LUNI, 9 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I ' *
• 14,00 Actualităţi •  14,10 Calendarul 

zilei •  14,20 Woridnet •  15,20 Avanpre
miera săptăminii •  15,40 Festivalul inter
naţional „George Enescu" •  16,00 Cheia 
succesului •  16,30 Agenda festivalului e- 
nescian • 17,00 Ştiri •  17,05 Emisiunea 
în limba maghiară *18,35 Drumuri în 
memorie • 19,00 Tezaur •  19,30 Desene' 
animate •  20,00 Actualităţi- •  20,35 Sport
* .20,45 Studioul economie. Băncile la 
dispoziţia dv. • 21,10 Teatru tv.: „Aştcp- 
tîndu-i pe Godot* de Samuel Beckett -• 
23,25 Cronica Parlamentului * Actuali
tăţi * 23,55 Festivalul Internaţional „Geor- 
ge Encscil". Pagini de cvartet cu oaspeţi 
din' Germania •  6,35 Repriza a treia.

PROGRAMUL II
•  16,00 Actualităţi •  16,10 Recoman

dări din programul zilei •  16,15 Desene 
animate • 16,40 Tradiţii •  17,10 Veniţi 
cu noi pe programul doi... la bătrîneţe !
• 19,30 Festivalul Internaţional „George . 
Enescu". Concertul Filarmonicii „Bana
tul" . * 21,40 Magazin auto-moto •  22,00 
TV 5 Europe •  22,35 Parada vedetelor.

MARŢI, 10 SEPTEMBRIE
V. PROGRAMUL I

• 10,00 Actualităţi' •  10,16 Calendarul 
zjlei •  10,20 Film- artistic: „Şcolarul zur 
bagiu" (S.U.A., 1937) •  11,30 Super Chan- 
nel • 12,35 Desene animate. Pif şi Her- 
cule a 13,00 Ora de-muzică •  14,00 Ac
tualităţi a 14,10 Vîrsta a treia •  14,40 
Muzică pentru. părinţi •  15,00 Tradiţii *
15.20 Avanpremieră •  15,30 Serial ştiin
ţific •  16,00 Cursuri dc limbi străine a
16,30 Agenda festivalului enescian •  17,00 
Ştiri •  17,05 Sahtt, prieteni! a 19,00 Con
fluenţe a 19,30 Desene animate. Aventu
rierii spaţiului •  20,00 Actualităţi a 20,35 
Spori • 20,45 Studioul economic •  21,10 
Film serial: „La Camorra". Episodul 2. •
22.20 Reporter '91 a 22,50 Cronica Parla
mentului * Actualităţi * 23,20 Festivalul. 
Internaţional „George Enescu".

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualităţi •  16,10 Recoman

dări din programul zilei a 16,15 Desene 
animate a 16,40 Documentar ştiinţific *. 
17,10 Studioul dc literatură a 18,10 Film’ 
seriali „In viitoarea timpului" • 19,10 
Tribuna non-conformiştilor • 19,30 Fes
tivalul Internaţional „George . Enescu". 
Concertul filarmonicii „Banaturi •  21,40 
De-ale pieţei în ecottomia Capitalei •
22,00 TV 5 Europe * 22,35 Floarea limbii 
noastre. Armonii'corale cu formaţiile „Ba
lada" din Republică Moldova, „Musica 
Viva* şi „Armonia" din Bucureşti. - -

MIERCURI, II SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I . . .

-* 10,00 Actualităţi.,* 10,10 Calendarul 
zilei •  10,20 TV 5 Europe •  12,35 Desene 
animate. Pif şi Ilercule • 13,00 Ora de 
muzică • 14,00 Actualităţi •  14,10 Viaţa 
spirituală • 14,40 Avanpremieră •  11,50 
Documentar ştiinţific *-lo;2') Cursuri de 
limbi străine •  15,50 Agenda festivalup.il 
enescian • 16,20 Stadion * 16,53 Trage
rea pronoexpres *17,00 Ştiri *17,05 Ceh-' 
vieţuiri •  17,35 Cărţi şi idei •  18,00 Fo
rum •  18,35 Reflector •  19,00 Arte vi
zuale • 19,30 Desene animate •  20,00 Ac
tualităţi •  20,35 Sport • 20,45 Studioul e- 
conontic •  21,10 Memorialul durerii. Măr
turii din infernul închisorilor comuniste. 
Episodul III: Gherla. Emisiune de Lucia 
Hossu Longin, Doina Teodoru şi Mihai 
Truieă. Producţie a Departamentului Film- 
Teatru * 22,30 Universul cunoaşterii : 
Energie solară; Bioinginerie; Uelium 3; 
Ipoteze; Televiziunea de mîine. Emisiune 
de Mihai Pădescu • 23,15 Cronica Parla
mentului * Actualităţi •  23,45 Festivalul 
enescian... în paşi de dans.

PROGRAMUL II
• 15,55 Actualităţi •  16,05 Desene a- 

nimatc *16,30 Teatru tv.: „John Gabriel 
Borkman” de Hcnrik Ibsen • 18,60 Emi
siunea in limba maghiară • 19,30 Emi
siunea Studioului de Televiziune Deva •  
21/40 Dialog cu edilii Capitalei.

JOI, 12 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I

• 10,00 Actualităţi •  10,10 Calendarul zi
lei •  11,50 Super Channel • 12,35 Desene 
animate. Pif şi Hercule • 13,00 Ora de 
muzică •  14,00 Actualităţi •  14,10 Oa
meni de lingă noi •  14,40 Jâzz-magazin 
• 15,20 Avanpremieră • 15,30 Medicina 
pentru toţi •  16,00 Cursuri de limbi 
străine •  16,30 Agenda festivalului cnes- 
cian • 17,00 Ştiri •  17,05 Pro patria • 
18,05 Campionatele mondiale de gimnas
tică — concursul feminin pe ezhipe •
19,30 Desene animate. Aventurierii spaţiu
lui •  20,00 Actualităţi •  20,35 Sport •  20,45 
Studioul feconomic * Preţurile — pînă un
de, pînă cînd •  21,10 Film serial: „Dal- 
las". Episodul 56 •  22,15 In faţa naţiunii. 
Partidele poliltice • 23,00 Cronica Parla
mentului * Actualităţi • 23,30 Opera™, m 
glumă?

PROGRAMUL II
•  16,06 Actualităţi •  16,10 Desenş .ani

mate. Snorky • 16,35 Dicţionar de perso
naje • 17,00 Emisiunea în limba germană
•  18,00 Festivalul International „George 
Enescu" * 21,00 BBC World Service •
21.30 Sport • 21,50 Super Channel •
22,00 TV 5 Europe * 22,35 Tarafuri tradi
ţionale.

V VINERI, 13 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I

•  10,00 Actualităţi •  10,10 Calendarul 
zilei. •  10,20 Film artistic: „Ia banii şi 
fugi !" (S.U.A., 1969) * H,50 Super Chan
nel * 12,35 Dese animate. Pif şi IlercU- 
le •  13,00 Ora de muzică •  14,00 Actua
lităţi * 14,10 Mapamond •  14.35 Podoa
be ale naturii * 15,00 Mondo-muzieir * 
15/20 Avanpremieră • 15,30 Patrimoniu
•  16,00 Limba noastră •  16,30 Agenda 
festivalului) enescian • 16,50 Tragerea 
Loto • 17jOO Ştiri •  17.05 Emisiunea în 
limba germană * 18,05 Invitatul săptă- 
mînii • 18/15 Ecranul * 19,00 Concert al 
fundaţiei „Brainbach" pentru ajutorarea 
sinistraţilor din Moldova, desfăşurat la 
Palatul Cotreeeni, sub patronajul preşe
dintelui Ion Iliescu • 21,00 Viaţa parla
mentară •  21,30 Film serial: „Destinul 
familiei . Howard". Episodul 19 •  22.30' 
Simpozion • 23,15 Actualităţi * 23,30 
Vîrstele peliculei •  0,15 Festivalul Inter
naţional „George Enescu" * 0,66 Campio
natele mondiale de gimnastică: concursul 
masculin individual;-compus şi concursul

. feminin individual compus.
PROGRAMUL II

• 16,00 Actualităţi •  16,10 Recoman
dări din programul zilei * 16,15. Desene 
animate. Snorky * 16,40 Tradiţii •  17,16 
Campionatele mondiale de gimnastică — 
concursul masculin individual compus •
19.30 Festivalul Internaţional „George E- 
nescu". Concertul orchestrei .de cameră a 
Radiot ele viziunii * 21,30 Super Channel
• 22,00 TV 5 Europe •  22,35 Itinerar mu
zical: Africa (III).

SlMBATĂ, 14 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I ...'-

• 9,00 Bună dimineaţa l * 10,00 Actua
lităţi • 10,10 Tip-top, mini-top •  11,10 
Descoperirea planetei •  11,36 Interferen
ţe spirituale — Stare de trecere •  12,36 
Desene animate. Pif şi Ilercule • (3.66 
Ora de muzică. Opere inedite oferite de 
fundaţia „Brambach'T Prezintă Klaus 
Brambach •  14,00 Actualităţi * 1440 
7 X 7 .  Evenimentele interne ale săpită-

. mînii • 14,35 Tele-club • 18,00 O melo
die dintr-o sută * 19,00 Melodii îndrăgi
te • 19,15 Teieenciciopedia •  20,66 Ac
tualităţi •  20.35 Film serial: „Mad<8«f şf 
Da vid ". Episodul 9 •  21,40 Săptăintaa 
sportivă •  22.00 Filmul Festivalului In
ternaţional dc muzică uşoară — Bucu
reşti ’91 * 23,00 Actualităţi •  23,15 So
liştii ţării la festivalul enescian: Aure- 
lian Octav Popa •  0,15 Film artistic: 
„Mata Hari" (S.U.A., 1985). Premieră pe 
ţâră * 1/55 Campionatele mondiale de 
gimnastică — finalele pe aparate (I) •
3.00 Emisiunea Studioului de Televiziune
-Deva. .......

- PROGRAMUL 11 -
•  10,00 Emisiunea Studioului de Tele

viziune Deva • 16.00 Actualităţi
•  16,16 R e c o m a n d ă r i  din pro
gramul zilei •  16,15 Desene animate. ' 
Snorky *16,40 Film artistic: „Moara*. 
(Telefilm Chişinău, 1990) • 17,50 Super 
Channel. Mix •  18,00 Cercetarea ştiinţi
fică agricolă * 18,40 Super Channel •
19.30 Festivalul Internaţional „George E- 
nescu" • 21,30 Super Channel. Blue 
Night • 22,00 TV 5 Europe.

DUMINICA, 15 SEPTEMBRIE 
PROGRAMUL I .

•  8,30 Bună dimineaţa! •  9,30 Abra
cadabra ! * 10/20 Film serial pentru co
pii: „Vizitatori*". Episodul 12 • 10.50 Ac
tualităţi •  11.00 Lumină din lumină •
12.00 Viaţa satului • 13.30 Hora satului
• 14,00 Actualităţi •  14,10 Atlas, * 1445
Video-magazin * 17,00 Campionatele mon
diale de gimnastică — finalele pe apa
rate (I) •  18,Do Ştiinţă şi imaginaţie, 
Captain Power • 18,30 Convorbiri de du
minică * 19,00 Film serial: „Dallas". E- 
pisodui 57 •  20,00 Actualităţi •  2040 
Film artistic: „Cind vor trece norii* _ 
(S .U.A., 1945) •  22,40 Campionatele mon
diale de gimnastică — finalele pe apara
te (IX). Transmisiune directă de la liidia- 
napolis * Actualităţi •  1,15 Festivalul
Internaţional „George Enescu" : Pianistul 
Valentin Gheorghiu şi dirijorul Gilbert 
Varga (Elveţia).

PROGRAMUL II ; , '- j
•  16,00 Actualităţi •  16,10 Recoman

dări din programul zilei •  16,15 Desene 
afumate. Snorky •  16,40 Convieţuiri •  
17,10 pop-magazin • 17,30 Oraşe şi civi
lizaţii * 18,00 Divertisment muzical in
ternaţional • 18,30 Super Channel •  1940 
Serată muzicală tv. • 22,00 TV 5 Europe
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■' ANIVERSARE
•  CU ocazia aniversării 

zilşit de naştere, dragă Ma
ri uş Bălăşoiu. iţi urez „La 
mulţi ani" şi numai bucu
rii .în viaţă. Mioara. (4882)

V1NZARI—
; CUMPĂRĂRI

•  VÎND televizor alb—
negru şi color. Deva, 
16178. zilnic. (0432)

« VIND urgent aparta- 
mgntţ două camere, ultra- 
ceitiral. X>eva, telefoane 
14738, 12074,

(4933)
ş  VIND convenabil Opel, 

televizor color „Mega — 
vişten* în garanţie, „Ope
ra". alb-oegru, undiţă im
parii, accesorii, telefon 
27353. (4311)

•  VIND instalaţie telefo
nici românească, cu inter- 
foteteei posturi» posibilita
te de instalare şapte pos
turi Deva, telefon 15735, 
7-HA Zilnic, (4902)

gfejeSFKS avantajos cpn- 
ditft privatjzare, faţadă 
mtarfe te şosea, casă mică, 
grajd, suprafaţă transfor- 
mabiiă 1 300 m.p. în Băcia. 
Informaţii telefon 9G1/605S9, 
ffiBXfeoara. (48914)

«t GUMFAR sau preiau 
contract «partament cen
tral, Etern, inclusiv eu îngri
jite persoane in vlrstă, In
formaţii 956/16885.

i.i.v-, (4854)
-• VlND fosertere Dacia 

1300 (martie 7988), cu 
150 000 le! saa valută. De
va, telefon 20437.

v ;.s i ■; (4822̂
(• ‘ Win> Urgent două 

cecuri înscriere Da cin 1300, 
negociabil. Haţeg, telefon 
7ms, (4827)

99 “ " *' 1'—1,1 11''
COOPERATIVA 

jJSU&V&NA" Deva vin- 
[oe 18 licitaţie în 8 oc- 
‘tombrie 1991. utilaje 
jp» na vpr fi distribuite 
- In. sistemul cooperaţiei 
meşteşugăreşti. — 

(4917)
'0 VfND urgent, convena

bil, înscriere Dacia (1988). 
Deva, telefon 71533. 
l \  - , (4928)
' ♦  VlND casă, anexe, gră

dină, prin şehlmb cu a- 
pirtajriehţ trei camere şl 
diferenţă. Simeria, str. Ko- 
gălniceanu, nr. 9, orele 
18-̂ 29. , . (4927)
' # VlND convenabil Mer

cedes — Diesel, 2000 cmc, 
6 litri, consum. Simeria, 
956/61516. (4921) *

•  VIND vulpi polare, 2
femele mature, 10 pui, cum
păr- sau închiriez maşină 
de blănărie. Orăştie, te
lefon 41451. ' (4922)

• VÎND înscriere Dacia 
1300 (febr. 1990), transfe
rată la Banca de Dezvolta
re. Deva, telefon 956/ 
17361, după ora 17, -

(4926)
•  VÎND Mercedes 240D, ■

cu uşi, fartiri, stopări, an
velope de rezervă. Deva, 
telefon 20325. * (4930)

» pRflftAU contract a» 
partament două camere sau 
garsonieră, prefer etaj 
1-2. Ofer recompensă 200000 
— 250000 lei. Deva, te
lefon 19415, după ora 18.

(4924)
•  C.A.P, Cristur licitea

ză joi, 12 septembrie, ora 
10, mijloace fixe din do
tare. (4915)

•  VÎND casă, grgdînă. 
Gunjsada, informaţii luni,
9 septembrie 1991, familia 
Halda ioan. (4918)

•  VIND Jsoket Trental şl 
înscriere Dacia (august 
1988). Telefon 13070, Deva.

v:,:.
•  'VÎND casă, anexe, 

grădină- Leşnic, nr. 115. 
Informaţii Ia 118:

(4916)
a VÎND Mobfa 50 Su

per. Deva, telefon, 10149, 
după oca 13, (4907)

•  VÎND convenabil în
scriere Dacia 1310 (1987). 
Turdaş, nr. 78. (4920)

•  VIND tractor 0445, 
Informaţii telefon 968/ 
26010. după ora 19.

(4919)
•  VIND porc, capre şi

ţap. Deva, str. CrîngJifoî,' 
nr, 2 4  . ' 0ŞO8)

e  VIND Dacia 1300. Hu
nedoara, telefon 15725, zil
nic 8—22. 8>03D)

•  VÎND televizor Sna-
gov 253. Hunedoara, te
lefon 21757. (5022)

•  VÎND Dacia 1300, fa
bricaţie 1977*. Orăştie, te
lefon 42281, după ora 16.

(4870).
ş VlND fjord Granada şi 

motocicletă Dnepr, 650 cmc, 
cu» ataş. Deva, telefon 
11631. ■ '

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  SCHIMB apartament 

de stat, dottă camere»; bu
cătărie, curte, grădină Pe-£ 
trosani, cu garsonieră sau 
apartament două camere. 
Deva, informaţii la tele*

vr
\%

AGENÎIA PENTRU SUPRAVEGHEREA 
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

d e v a

cu sediul în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25

‘Iar posturi i
»
i
i

Organizează în ziua de 26 septembrie 1991, 
ora 10, concurs pentru Ocuparea urmâtoare-

*

♦

«r minier ■
tehnician pentru biroul mopitoring , 
tehnician chimist pentru laboratorul de 
‘ ta Hunedoara > '

S aziner, |
tuş mecanic

Informaţii suplimentare la telefonul 12914, 
Compartiment personal. înscrierile se lac pînă 
la data de 20 septembrie 1991. 

v  (571]

fon 95S/20963, după ora 17.
(4*16)

•  SCHIMB garsonieră
cu apartament 2-3 came
re, exclus Micro 15. Deva, 
telefon 11631. (4806)

•  SCHIMB garsonieră
confort I, zona gării, bl. 
1/6, Deva, cu apartament 
două camere (exefos Micro). 
Informaţii după ora 18

'■;» (4929)

în c h ir ie r i

•  OFER recompensă ce
dare apartament chirie. 
Brad, telefon 51017»

(4932)
•  PRIMESC elevi, ele

ve In gazdă. Deva, telefon 
16953, zilnic. (4923)

DECESE

<k PRIMUL cabinet 
particular de medicină 
generală din Haţeg, 
str. Horea, 33 bis, dr. 
Bâîdea Nţcolae. oferă'
CQrisuttaftt iilmc, lTfoi,
miercuri, vteert, ore
le 9—13, marţi, şt jot, 
16—21, sîmbăţă şf du
minică permanent. 
Chemări la dpmteiliti. 
•Telefon 70855.

- (4809)

•  S-AU împlinit 7 ani 
şi, respOcttv, 6 mi şl 7 
foni de cirid scumpii noştri 
părinţi

• MARIA şt
VASlLK rA'ţAN,

ne-au părăsit pentru tot
deauna. Nu îi vom uita 
niciodată. Familia

(4879)

•  la 6 foni de la 
. trecerea în nefiinţă, 
flori şi lacrimi pe 
mormînfol lui

BENQNE MISICr.

Mama. (4913)

•  • SÎNT 10 ani de 
la trecerea în :lumea 
umbrelor a dragului 

■ nostru ;c
ALEXANDRU POPA

Aartntîrea-1 va dăi
nui vie în sufletele 
noastre. Soţia, fiicele 
cu familiile. >

(4838)

• CUMPUTA ziua 
despărţirii de omul 
de omenie care a fost 

GIGI IGNA,
procuror şef al Procu
raturii- Judeţene Hune
doara.

Dumnezeu sâ te 
ierte şl să te odih
nească în pace, bumil 
nostru prieten. Sincere 
condoleanţe familiei. 
Familiile Hâna Ghcor- 
ghe şl Voicu Zeriu.

(5019)

•  COLECTIVUL A- 
telierului mecanic al 
E. M. Deva este alături 
de familia îndurerată 
de prematura pierdere 
a celui care a fost

CÎZU IOAN.
Sincere condoleanţe.

(4908)

•  SÎNTEM alături 
de prietena noastră 
Bejan Udtko, la dure
rea pricinuită de moar
tea tatălui său. Fami
liile Pop, Puia, Huli. „

(4914)

Dumnezeu 
nească I

IOAN RUSU.
să-l odMi-

(4903)

î

. R.A. 2ENEL 
FILIALA ELBCTROCiNTRALE 

D E V A

A N U N Ţ Ă  
i Locuitorii oraşului Deva câ datorită neîn- 
i casării energiei termice tivraie la G.LG.C.L, 
/  Deva sistam livrarea apei calde încep înd cu 
,1 data de 7 
V debitului
S / '  -

stembrie 1991, pînă la achitarea 
* ‘*’>aiie leî.

- REDACŢIA $ f  ÂDMlNiSTRAflA *
p g i a

2 780, Deva, îtf. 1 Decembrie. 35, juclofut Hwcclocwa 
; Tefeloanei 11275, 12157. 1126%. H827

l ' c v v i i m f L I B E R  j

- L  îefeton tfoogrofie > 259(M flfeVA î*
Telex : 7228$. Fax » 18Q61

J

F I R M A  P R I M A
Oferă, la prefuri avantajoase 
•  autocare şi autobuze din import mar

ca „IKARUS".
Informaţii la sediul firmei din Deva, sfr. A. 

Mureşanu, nr. 2 (lingă casa de cultură), tele
fon 19430.

> (559)

( S.C. „TEHNOFRIG" S. A.
! CLUJ-NAPOCA

Producător cu tradiţie de; utilaje pentru pre
lucrarea produselor alimentare şi producerea fri
gului.

_ Invită societăţile comerciale şt producăto
rii interesaţi la negocierile pentru contractarea 
pe 1992!  ̂ > ,

\ întîfnirea cu reprezentanţii Tehnofrig va avea 
‘ Foc la Hotelul „Bulevard" din Sibiu, după urmă

torul program i .
•  î« ziua de 16 sept. 1991, ora 9 — pre

zentarea produselor;
. •  la  ziua de 17 sept. 1991, ora • —18 

negocieri de contractare. (558)

SOCIETATEA COMERCIALĂ „CASIAL" S A.
CH1ŞCĂDAGA

VINDE LA LICfA^E
conform Decretului 50 '1990, otăâ^ casate. 
Udtc^a va avea loc l«  sediul unităţii, în 

data de 12 septembrie 1991, ora 8.
i m

•  COLEGII din cadrul 
Inspectoratului Judeţean 
de Protecţie a Plantelor şi 
centrele de protecţia plan
telor Haţeg şi Orăştie aduc 
un ultim şi pios omagiu 
colegului

IOAN BUSU.
din Brad, plecat prematur 
dintre noi. (4910)

•  COLECTIVUL Coope
rativei Moţul Brad este ală
turi de Scumpa lor cole
gă. dna ftusu Lucia, la 
marea duresre pricinuită de 
moartea fulgerătoare a 
soţului

r

• COLEGII din cadrul 
Centrului pentru Protecţia 
Plantelor Ilia sînt profund 
îndureraţi de moartea pre
matură a celui care a fost

tehnician IOAN RUSC,
din Brad.

Sincere condoleanţe fa
miliei îndurerate.

(4909)

ASOCIAŢIA GENERALA A VÎNĂTQRILOR 
Şl PESCARILOR DIN ROMÂNIA 

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A VTNĂTORttOR 
Şl PESCARILOR HUNEDOARA 
ÎN ATENTIA VÎNĂtORILOR

Şl Â PESCARILOR 1
A.J.V.P.S. Hunedoara informează membrii i 

pescari şi vînâtori din judeţul Hunedoara că, i 
prin ordoiwmto  or. 1298*84. tfr. )
1991, Judecătoria Htmedoara a disput oşa-zise i |  
A.I.V.P.S. din municipiul Fhmedaara „evacuarea < 
necondiţionată" «  sediului filialet noastre din 
Hunedoara, b-dul 1848, nr- 19, ocupat abuziv.

Asociaţia Generală a VînătorUor ‘̂ Pescarilor 
Sparţivi dtn România nu recunoaşte această aşa- C 
zisă A.I.V.P.S. din municipiul Hunedoarei Mp* «®* V 
municaf atit Secretoîatului General af Guver- f 
«ului României prin actul nr. 1418/21- 87.1991, \ 
cit şi însăşi acestei aşa-zjse asociaţii.  ̂Ţ

Faţă do cele de mai sus, rugăm membrii i 
vînâtori şi pescari din fHiala Hunedoara să l 
continue vizarea permiselor de vînăSoare şi |  
pescuit tcţ Runciul de încasări din, Htmedoara, ) 
str. CastefuRji, nr. 22, Ocolul Silvic Hunedoa- i 
ra, reintrarea în sediul filialei noastre din 1 
Hunedoara fttnd iminentă, data acestui eveni- ţ 
ment urmînd a fi comunicată în mod oportun. \ 

Pentru amănunte vă stăm la dispoziţie.
(570) .

PRIMĂRIA MUNICiPIULUI HUNEDOARA 
Organizează contractarea prin licitaţie a 
activităţii de salubrizare a oraşului.

: Licitarea^se Va face la sediul Primăriei mu
siu lui Hunedoara, în data de 20 septembrie 
I, ora 9.

niţ
19

COOPERATIVA DE CONSUM 
Ş O l  M U ţ

Angajează prin concurs următoarele posturi 
i vacanta J ..

•  2 posturi vînţâtori magazin Şoimuş

rteferabil familie) 
post vînzăter magazin î  Balota } 
f  Ţ brodeur secţia lenjerie —

~ 3 Croitori (lenjerie)
___Informaţii la telefon 68260.

__ :JBL,
t L’Mf M.M.» VRIf R %t i - »TI T I. I IjFTŢy.

întreaga răspundere , ......
publicate o poartă auto

articolelor 
acestora.

T IP  A 8 0  l i  
S-C. „Palidava" S.A. 

Deva, sfr. 12 Decembrie, 257
klrirk H


