
Invitaţie ia Ţebeaţ-ş. c”;.. }r~yy ■. V

V  :

Naşterea Sfintei Fecioare 
s-a săvârşit într-un mod 
neobişnuit în lume şi 
anume; ia vârsta înain
tată a părinţilor, ei. In 
oraşul Nazaret din Pa-: 
festina trăiau, părinţii 
săi Ioachim şi Ana, drepţ1 
şi plini de toată fapta 
cea bună şi de neam 
împărătesc, ajunşi la bă
trâneţe fără bucuria de 
a avea un copil. In a- 
cea vreme, potrivit tra
diţiei, cei ce rtu aveau 
copii, erau socotiţi ca 
oameni înjosiţi de Dum
nezeu şi blestemaţi, după 
eum scrie la Regi 3, 17. 
„Blestemat este cel ce 
nu are sămânţa în Sion 
şi nu are urmaşi în Ie
rusalim". De aceea erau 
dispreţuiţi, ocoliţi şi le
pădaţi dă-oamenii lor şi 
chiar de slujitorii Regii 
Vechi. Ajunşi la adânci 
bătrâneţe când, potrivit 
firii nu se mâi aşteptau 
să mai aibă copil. spo. 
reau cu fiecare zi rugă,, 
ciunea la Dumnezeu ea 
să nu-f părăsească.

Dumnezeu, auzind ru
găciunile şi suspinurile 
lor, a trimis pe îngerul 
GâVril care i s-a arătat 
Anei şi i-a spus „Ana, 
s.a auzit rugăciunea ta 
şl iată vei naşte o fiică. 
şi-i vei pune numele 
Maria, de care toate 
popoarele pământului se 
vor bucura". Numele 
Mafia înseamnă „doam
nă", . „stăpână". „chip 
luminos". VV- ; ;'cV:

Şi. într-adevăr, în 
ciuda vârstei sale, Ana 
a născut o pruncă fer
mecătoare căreia i-â dat 
numele de Maria. Mare 
a fost bucuria soţilor 
Ioachim şi Ana pentru 
acest dar de la Dum
nezeu. - Bucuria celor doi 
soţi va fi până la sfâr. 
şitul veacurilor bucuria 
a toată lumea creştină. 
Naşterea Sfintei Fecioare

Maria h devenit o .mare 
.sărbătoare a creştinătăţii 
care o ■ preamăreşte cu 
sublime cântări de la
udă şi de preacinstire : 
„Naşterea’ tă, de Dum
nezeu Născătoare. Fe
cioară bucurie a vestit 
la toată lumea: că din 
tine a răsărit Soarele 
dreptăţii, Hristos Dum
nezeul nostru" (Troparul 
Praznicului).

Maria se bucură de 
Veneraţie' tocmai pentru 
că este Maică iui iiristoş. 
în iconografia bizantină, 
ea nu este reprezentată 
singură, ci cu Iisus. fie 
ca THEOTOKOS — ma
ma lui Hristos Dum
nezeu, fie ca ODEGITIIIA 
— călăuză, spre Hristos, 
fie cal OR ANTA — ru
gătoare pentru lume- fie 
ea ' PROTECTOARE 
(POKEOV) — cu man
tia ce acoperă şi» .pro
tejează omenirea, fie ca 
GUKOFILUŞSA — cu 
Obrazul lipit de al Dum
nezeiescului Prunc, Sfin
tele icoane ne-o prezintă 
aşa pentru că ea este 
.speranţa, protectoarea, a- 
jutătoarea, şi mijlocitoa- 
rea . tuturor creştinilor. 
Prezenţa sa - în spiritua
litatea noastră ne dă 
credinţa <în posibilitatea 
de a fi îndumnezeiţi şi 
ne ajută să aflăm sensul. 
vieţii ca iubire şi eo_ V 
m'uniune în iubire. Ţ

Această- credinţă ne I 
îndeamnă să o privim ? 
ca o mamă, modei şi*ţ 
ajutătoare, să o lăudăm l 
şi să o preamărim ne.i 
încetat zicând: „Ceea ce V 
eşti creştinilor ocroti- |  
toare neînfruntată şi t 
mijlocitoare stăruitoare ? 
către Dumnezeu, să nu 1 
treci cu vederea, glasu-4 
rile noastre rugătoare şi i 
şă aperi pururea pe cei J 
ce te cinstesc cu evlavie", \

Pr. Dr. 1.0. RUDEANU )

-
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i ONOARE UNEI HARI CAMPIOANE !
I După conferirea titlului de „Cetăţean de onoare" ăl Municipiului Hunedoara, |  
' renumitei atlete MARIETA ILCU, dl Nicolae Mărăşcscu, secretar de stat la Ml- » 
I nistcrul Tineretului-şi Sportului, a adresat o călduroasă felicitare sportivei hu- |
J nedorene: *
| DOAMNEI MARIETA ILCU, j
' MAESTRĂ EMERITĂ A SPORTULUI,
■ Ne bucurăm pentru semnul de cinstire oferit de Municipiul Hune- I 
| doara Unei atlete atât de dragi. j

Ne alăturăm respectului şi preţuirii hunedoreoilor şi nu putem de- » 
I cât să spunem: *
j „Mulţumim Maneta Ucu pentru'activitatea sportivă atât de j 
| valoroasă, mulţumim pentru bucuria şi fericirea aduse nouă prin j
| fiecare victorie obţinută“. I

Cu deosebită stimă, 
Secretar de stat, 
NICOLAE MĂRĂŞESCU

CONFERINŢA 

JUDEŢEANĂ a P.R.M.

Sâmbătă, 9 septembrie 
a.c., are loc, la Gasa de 
cultură din Deva, Con
ferinţa judeţeană Hune
doara a Partidului R6. 
mânia Mare. Conferinţa 
va analiza activitatea fi
lialei desfăşurată de Ia 
conferinţa precedentă până 
în prezent şi va alege or
ganele de conducere • ale 
filialei. (Tr.B.)

r—*—•—*—*—*—*-
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! Invitaţie la M e a  lii ' i* La Ţebea, in jurul bisericii ortodoxe, secole de j  
istorie au concentrat Intr-o chintesenţă eroică jertfa J  
unor înaintaşi de seamă, martiri ai neamului în lupta ţ  
pentru afirmare şi emancipare naţională şi socială ] 
a românilor din Ardeal.

. Comemorarea „Craiului munţilor" Avram (uncii. ■ 
!> precum şi pomenirea celorlalţi martiri ai moţilor! 
'! ce-.şi dorm somnul de veci aici au creat tradiţia u.J 
;! nei adevărate sărbători de afirmare a spiritului na-;
■ J ţional, ce* şe desfăşoară în fleeare toamnă în preaj 
S ma Pantheonului Naţional de la Ţebea.

VA INVITĂM DŞCI LA ŢEBEA, DUMINICĂ, 10 j 
SEPTEMBRIE 1995, pentru a cinsti împreună cp! 

î  invitaţi din toata ţara memoria înaintaşilor noştri j 
\ '[de seamă, pentru a ne bucura de plinătatea senti- 

nwnfcClftl c J I[ montelor de solidaritate umană, de simţire tomâ.i 
J ncască, totul organizat intr-un “cadru din care nu vor i 
(lipsi cântecul, dansul şi bucuria. ' ■ ; : ’ *

T O c n o m  (M flIH M  H fM V IH ,

POLONIA-ROMANIA 0-0

WAV.v.v.vy.v.w.vr.vZvcAvc.'.v/.CrVAVAVco

Veniţi eu toţii la , Ţebea !!!

• ' Ing. GEOlîGEl. RAICAN, 
PREFECTUL JUDEŢULUI HUNEDOARA

După meciul din preli
minariile CE ce a avut . 
loc miercuri seară pe sta
dionul „Gornik" din Za- 
brze dintre Polonia şi 
România, : încheiat cu sco
rul 0—0, tricolorii sunt 
ca şi calificaţi pentru Cam
pionatul European ce va 
avea loc anul viitor în 
Anglia.' Jucătorii noştri, 
evoluând in formaţia. 
Stelca, D. Petrescu, Mi- 
hali, Prodan. Selymesi, 
Gică Popeseu, Sabău, Io. 
nuţ Lupeseu, D. Mun- 
tcanu. Lăcătuş, Vlădoiu 
(şi spre final Panduru, 
Gitcă şi I. Timoftd, au 
făcut uri excelent joc tac- 
tic, inteligent şi pragmatic 
gândit de selecţionerul 
PuUi Iordănescu. Fără' să 
fie un spectacol fotbalistic, 
meciul a plăcut prin aţi-
a n i ‘ fi-zin

doarea cu caro a fost âi 
bordat de tricolori, lipsiţi 
de cinci jucători de bâaS 
suspendaţi sau accidentaţi 
— reuşind Să mai adauge 
un punct preţios în lupta 
pentru calificarea la-' tur
neul final care e ca şl
asigurată. . t ă ;y s:--a; ■ :

în grupa I, Franţa a 
învins Azerbaidjanul cu 
10- (I (!). iar Slovacia cu 
1—0 pe Israel. ROMÂNIA 
se află pe primul loc, cu 
18 puncte, 2. Frânta cu 
14 puncte, 3. Polonia cu 
12 puncte. La 11 octombrie 
au loc întrecerile Româ
nia — Franţa, Israel — 
Azerbaidjan şi Slovacia — 
Polonia, iar ultimele me
ciuri la 15 noiembrie: 
Slovacia — România, 
Franţa —' Israel, şi Azer
baidjan — Polonia,

SABIN CERBU .

E X P O Z I Ţ I E  D O C U M E N T A R Ă  ^  DIN ISTORIA AERONAUTICII ROMANEŞTI“
: In sălile Secţiei de artă 

: a Muzeului Civilizaţiei 
Dacice şi Romane din De
va s_a deschis marţi o 
interesantă expoziţie do-: 
cumcntară pe tema „Din 
istoria aeronauticii româ-̂  
neşti", manifestare orga
nizată în colaborare cu 
Muzeul Militar Naţional 
din Bucureşti. Expoziţia 
este deschisă în perioada 
septembrie — decembrie
cl.C. V

în'cadrul expoziţiei pot 
fi cercetate documente pri
vitoare la evoluţia aero
nauticii româneşti* dintru 
începuturile sale până în 
zilele noastre, documente 
ce vorbesc grăitor despre 
o bogată tradiţie, despre 
participarea creaţiei ro
mâneşti în domeniu la 
dezvoltarea aeronauticii 
mondiale.- Documentele a- 
mintesc, în acest sens, 
câteva momente: planorul

construit şi încercat ia 
Stolnici (Argeş) în 1905, 
apoi de aparatul Vuia I. 
cu care Traian Vuia rea. . 
lizează zborul mecanic 
integrai la 18 martie 1906. 
Tot Vuia este cel care 
realizează elicopterul Vuia 
II în 1921, Apoi, vin la 
rând aeroplanul proiectat 
de Rodîig Goliescu. , pre
zentat la Paris în 1909, 
aparatele şi •* constructorii 
do avioane Tach'e Bru- 
mărescu, Ion Paulat ş.a.

Printre pionierii aviaţiei 
mondiale se numără ing. 
Aurel Vlaicu, născut la 
Binţinţi în judeţul nostru, 
sat ce astăzi îi poartă 
numele. Documentele, o- 
biectele aparţinătoare lui 
Vlaicu, machetele realiză
rilor sale de excepţie sunt 
aduse din Gasa memorială' 

MINEL BODEA

(Continuare tn pag. a
istoria aeronauticii româneşti" deschisă până 

Foto: PA VEL LAZA

Aspect jiin expoziţia -„Pin 
in . luna1 decembrie la Dtva,

,RECOLTAREA

HAMEIULUI Vi

La cele două .ferme ale 
S C. Agrosim Simeria spe
cializate pentru cultura 
hameiului se lucrează -din 
plin la strângerea recoltei 
acestei culturi. Până a- 
cum recoltatul s-a făcut 
de pe mai; mult de 50 de 
ha din cele peste 200 o- 
cltpatc,, de această plantă. 
(N.T.)

-âr—-f — —â

• -'t Copii, care
sunt' profesorii, voştri 
cei -mat buni ?

— .Cei care nu vin Ia 
ore...

I i .



6,30

ty  <s); KM® Santa 
bara fifc tt,«0 
ţS bogat (s>; 11.30 Vre. 
toca dorinţei <s); 12,00
Preţul « fiertbinte (show); 
12,30 Duetul familiilor 
fihow); 1330 Fetele de 
aur (sîtcom); 14,00 Pa. 
si unea el e crima (s.p); 
<5,00 Barbel Schafer ţaîk- 
show; 10.00 Docta Chris. 
te» tafltshow; 17,00 Hans 
Meiser taftshow; 18,00 
Jeopardy! (cs); 18,30 Ir. 
«re <Hd fi>; 19,00 O fa
milie foarte drăguţă (s/r); 
20,40 Vremuri bune şi 
cric *î Mto| fŞBi»,
bagk -h&w; 22,15 Colombo

r,oo ştiri; *8,3»
12,30 O blondă 

■■•fiţi» fi); 1330 
ni» <s); *33» «tea Via-

- 14,00 Ştiri; KU»-
pwrmmtte fihow); 

14.10 Beauttftrt <s>: 15,10 
A iubi (s); 16,00 «tea «â 
fetiţa fi>; 16,30 Ttea fi); 
17,00 Da ; 1930 ©K. pre
ţul e corect (os); 20,00
Roata iwtroeuîui fes); 21,00 
Ştiri; 21.25 Paper issima 
sprint (show); 21,40 Bea. 
utilai fi>; 2330 Ştiri; 
0.00 N.V.P,®. «tae fi); 
130 Ştiri; 1,30 Target 
(mag.Ş aAO^firiwtm On 
(s); 2,30 Lecţii particu
lare tri; 2,45 paperişsimu 
sprint (rj; 3,30 CinJCte [ 
(s/rj.

- 6,30 Germania ari di. 
mîneaţâ; 8,36 Bruneh TV 
{mag. rffc- m m  Cftriton 
fi-p); 11.00 Insula fante- 
riflor fi); 12.00 «ai la 
to*d»c (sten m m  Medi
cul insulei fi); «,«8 «ai
ce* Crest âţsO; *53» Cag- 
«ey ri Laeey fi4D; «30 
Star fete fi. SP): „tripta 
cea mape" fp. *); *7,00 
Baywatch fi* „€on- 
cursul"; 18,00 Să riscăm 
(cs>; m m  Poftii sa» Pi. 
mic fes); 20,00 Ştiri, 

20,30 «Beata 
fes); 21,15 

Soapdisb sau prietenii 
duşmani (co); 23,15 Ran: 
dotări tSuRdesUgri; -2335 
Culisele unui seria] (co).
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„Din istoria aeronautici 
româneşti"

(Urmare din pag 1)

construită în satul natal 
(casca de zbor, macheta 
unui cazan cu abur, ma
cheta avionului Vlaieu III, 
primul avion cu fuselaj 
metalic, combinezonul de 
pilot din anul 1913 con. 
fecţlonat din piele şa.).

Un moment CU adevă
rat . revoluţionar în aviaţia 
românească şî mondială 
il constituite avionul tur- 
bopropulsor „Coandă 1910“ 
expus ţa al dqilea .Salon 
de aeronautică de la Pal 
ris, 1910. , Apoi, avionul 
„Coandă 191 '̂,

Expoziţia redă, deopo
trivă, tipărituri ; feărţi, 
ziare, periodice) ce vor
besc te Aurei Vlateu,

Henri Coandă ş.a. Impre. 
sionante sunt machetele 
avioanelor: IAR şi modul 
în care au gvoluat aceste 
aparate de zbor In timp 
folosite în aviaţia civilă, 
performanţele atinse de 
acestea în domeniul mi
litar, Şă amintim aici IAR 
16 (vânătoare), IAR 39 
(recunoaştere), „ICAR co. 
mereiaP* (avion de twas. 
part), - „ICAR acrobatic'1 
(antrenament) şi una din
tre cele mei noi reţdlzări 

' — IAll 93 _ (vânătoare şî 
bombardament). ' Alături 
se află costum® do zbor, 
paraşuţe etc. Şi., momea, 
tul DutniU-u Pronariu sau 
participarea rumâneaşeU îf 
pătrundere» tainelor spă. 
pului teosmie. -1"

II » ■lUlil ■ mării I <111 ,• vş»-* fi» * >_*<■*
-Vf: . . j

capătul acoperit* 
bloc de locuinţe, j

Ştim i 
I d«A_

iste
«a

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
Abonamentul este calea cea mai siau- 

ră şi mai avantajoasă de procurare a zia
rului nostru. Costul abonamentului pe lu
na octombrie, corelat cu preţul hârtiei, 
aparului şi difuzării, este de 2500 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 4000 »  4200 lei, prin abonament < 
se economisesc lunar aproximativ 1500 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie. ţ

Ziarul apare zilnic în 8 pagini!
’’ n Hi gftărriii» iti'tfdîii TT'riăHj1 itin’i -lyiyv' i 3•' ri i«T • jjf'iîiB r> fi..Tri'96 pot jwob ta t ojwwm 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
t octombrie puteţi face abonamente în tot* 
cursul luna septembrie.

După întâlnire» repre
zentativei ţării noastre eU 
cea a Poloniei care a cap
tat un mare interes ri 
multor români, ne reîn
toarcem la meciurile din 
campionatul nostru totem. 
Etapa a V_a in Divizia 
Naţională cuprinde câteva 
partide eu o mare doză 
de incertitudine a reful.

ria Reşiţa. Gazdele suni 
departe favorite to acest 
meci, demonstrând c* au 
început bine noufl cam. j 
pionat, nu vor scăpa «®b j 
trei puncte puse te ţoe. 
Şi Jiul Petroşani îşi dte- 
pută pe teren propriu par
tida sa cd Unirea Deţ, cu 
o singură dorinţă: vkto.; 
ria.

Iodul trebuie Sau ar 
mcm. P«Poate n-aţi |

să tseoş l̂ sitei v®d*ţi

na setea* «e mteătare. Wmlc... . —
ş i riliai. Când e cald, praf |

ţ l
avuţi 
Nu 
tereâ 
ploui

te întrebi: O fi teren licitat pentru... şi I 
licitatorul II ţine te conservare ? |  fi. Dar până una J 
alta îi păcat să-l lăsăm de izbelişte, în paragină. Loc 1 
de Eterii c şi tete*totem pentru căruţe de tot soiul, I

t  4  Stei ** " *
dului, peaten «jtei ia te i paşi te  scitei teânririalte-b 
local», «entrt» c i am mri semnalat in 
urât da*- te te te  «k â^ fd e , nu
menWo Gh.

â, 9 şi te SEPTEMBRIE 1925
•  1 dolar SUA
•  1 marcă germană

•  l  liră sterlină
• . 4 fftenc riteţton
•  1 te s te  «watete
•  100 lire italiene 

Cursuri de referinţa ale B%nc&

>:wmj
2117 lei) 
3233. lei« 
1719 lei! 
410 Iei; 
129 le» ■

V-VJV.’Avnv,

. AVANCRONICA 
FOTBALISTICĂ

latelor finale. Este vorba 
de „capul de afiş* Petro
lul — Steaua (unde mili
tarii sari favoriţi, dar 
trai ista vor opune o 
zistenţă dârzâ), Rapid 
Gteria Bîsăriţa şt Binamo 
• -  F.C. Argeş. Interesante 
ni se par şi jocurile din
tre Stema f i acăaInt er  
Sibiu, FjC. Naţional 
Sportul {se dfsputţ 
nteă, televiwt), Oţeîul €te- 
lalî — f.C. Braşov. Orite- 
lăul <- „Lh Ouj-N. şi chine 
Univ. Cnarava — Cartă.

*o> UpDîîc Tfi*
încurajaţi de rezultriul 
bun ri^fteut de Corviaul 
tă Baia Mare, mi vor 
bpsi sâmbătă de Ia întâl
nirea Tlorvtouhii cu Gîo-

r  M te ri* im «te ite n* iii iW W> te  «m<— :m» w» <■ ăarsdmete
ş ie & iuh*

J. , J&mNftA ItBER" m m
I SQCJetmpO âcţiurii Cu capMenvat
I înmatriculată la Comerţului Deva. m
|  nr.d/2(ifiW 1901. Cont* 4072613410 B.G.fl. Cave.
« caa fiscal-îitmr 
: os AOMiNistfiAm
}  Q uriter» tih eo n ea  oresedin» podacro» $rii.
J TifierujiRtfita ^c«5te20c!fnţe(reaat:TOt$e»adMnCB. ,
I Viifiil Cmao conrate tel. Minei ©twlea 1
i 1̂  i
|  fn ireala răspundere pentru feonţmutul |
■  arTtcotefWr f i p o m »  autorii acestor* A drese t
■  2?O0.18» 1 Decembrie, nr 35. 1

If
I

j j udatei ttonedoara. Telefoane 61 »2^. fii 2157 
I 6M3C». C2SM4. fia* 6fM61 
I Tiparul âxecutal ta SC. ..Rolicftva S A fine

0»,Ş»>4n»« ■■ ♦ — » —*

mufc Wm . n» I,n,r,.., 11 I I lîT, ■

8 SBTEMBgfi 

» l--f NAŞTEREA
maicii ijomnui.uii

ire H 
' Mică

•  289 î.e.n.
atestare istoriografie* a 
oraşului Totnis, ari 
Contemţa;

•  1*50. Apare reviste 
„România viitoare". e_ 
difatt de reveteţtenam 
români paşoptişd aflaţi 
In « te;

• Soarele răsare la 
«ra 6,46 şi apune ia 
19,40;

•  Au . trecut 250 de
zile din an; aii 
115. , ;

ee *•

POLITIA SANITARA in f o r m e a z ă

&» al târna perioadă, 
printre tocaUtâţile pe 
aisd« *a trecut wpse. 
tentanţi âi ôliţisi — an», 
tare judeţene se nwteute 
şl esraşul Haţeg şi co- 
«ramele Pui şi tem  Marc 
fii nicf, la unite socie
tăţi comerciale s-au 
găsit acelea&i nereguli 
constatate şi publicate ,tn 
câteva rânduri la â- 
ceasîâ- fiibrbd. test se 
dau avertismente, se a- 
plică amenzi destul de 
■Săbstenţiate, se 
totuşi tft nereguli.

«ARA AUTORIZAŢIE 
SANITARA b s  
FUNCŢIONARE 

Secţia de producere' a 
tSmmmretor din Pui, 
aparţinând Cooperativei 
de consum din 'locali

tate. avea suspendată 
autorizaţia sanitară de 
funcţionare. Cu. toate 
acesteă, inspectorii poli. 
tei sanitare au găsit.® 
zilele trecute to plite 
activitate î Drept urmare, 
s-a aplicat o amendă 
preşedintelui cooperativei 
fie 300 000 .iei. Şi la 
teteg, S.C. Edmond Exim 
S.R.I*. avea pizzeria func- 
ţjonâod din plin fără 
a poseda autorizaţie sa. 
sitarii. Amenda aplicată 
a fost de 200 000 de lei.

Oare « fnai convenabil 
să-şi uşureze prof̂ -itle 
pungi decât să intre în 
lega# ta te 1

NEREGULI 
COSTISITOARE .

Effl-sistă o seamă de 
.nereguli în multe Jocuri

îa ceea ce priveşte 
• giena sanitară, care
dăute .-grav' " '
oonsu maturilor. te  ŞL, 
Tirca l»rod Cote S.R.L 
Haţeg, âu fosţ găsite »
te  perechi de vţtşli âb 
terate. la S.C. Bare» 
Trade & Producţion ŞIUL,. 
se servea la bar BSză te 
aibă apă caldă, ţarla Po
pasul turistic S.C. Ma
rino Ceuta S.N.C, din 
Bara Mare nu exista apă 
curentă. în toate cele 
trei teaaţii. cel vinovaţi 
au fost sancţionaţi «a 
Câte 200 890 te  tei &. 
memlă, iar actozRtee» 
barteui a fast sttspentetă 
până la intrarea în le- 
gâlitate.

INSPECTORATUL 
PWJTS0 SANITARE

6a medicina 
preventiva deva

X*- ■* ■ * # —te.—

636 Ştiri NUC, cu 'Rwn 
rokatv; 7.00 »o 
tceri (dă); 839

informaţii. 
1 0 ,00 Comerţtoo Comerţ TV; lifl» 

iaţa europeană; 35,00
'riţa americană; «9,80
âri ITN; 19,30 Secotoi 
ii Prost (do); 28,30
riow Seiina Scott ■»— 
*rosP4 21,30 Cele teri 
tei case din lame (do); 
!J)0 Viaţa noastră tem. 
■ologică); 2230 Ştiri
fN; 2330 Show-ul serii, 
i Jay Lene '

9,39 Eurofwn; suriing 
(r); *9A0 Ciclism mea. 
tanAri; 10,30 Şah. Grand 
Prix Iutei ToarBarocnt. 
Moscova (H; 1 1 ,0 0  IVia- 
tlon. Pro Tour (ri-, 12.00 
Auto. CE de răRari (r): 
13,00 Mag. sporturilor cu 
motor; 14,00 Auto. MP 
de Formula 1 al Italiei 
— calificări <d); 15,08
Fotbal. CE (ri; 16,30 Ci
clism. Tund Spaniei *95, 
et. ‘6: «DrtOJSe Z<imbra 

'(d); 48,00 Volei. CE mascu
lin: Iugoslavia - 
(îrrrCg.l; 19J80 “Şăh.
Pite Londra1; 19,30 
MP de Ponmtla 1 al 1. 
taliei. Pole Position I ; 
20,90 fiririin t e  ştiri V  
20M %riflin»n {£). *

%M Casa Dcschenes (s); 
7,30 Teledimineaţa; 9,38 
Bibi si prietenii săt fi); 
19,15 Mag. ş«toţ«r; 1C« 
Pa, Si, La, * câte»; *M5 
Ca ochii deschişi fiE 
12,45 Telescop (r>t 14.05 
Luminile... (r); 14,30
zarea secolului (r); 16,00 

i,3</(
(r); 17,00 Jurtiat
Tril Quel (r); 16,30 Casa...

17,15
17.30 Bibi U  
să i fri; 10,15 Şam» ten . 
tecriort 18,45 Campionul;
19.30 Jurnal TV*; J&30
Jururi belgian; 2*M  •©- 
feri-mi binoclul pnag.ţ; 
22,00 Hebdomadar (mag.); 
m m  Juntei F2; 23,45

tata (var.).
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Când au fost date pu
blicităţii locurile pentru 
examenul de admitere în 
noul an universitar, Ja Fa
cultatea de Inginerie Hune
doara afl fost câteva zile 
de emoţii. Nu apăreau lo
curi ia profilul electrome
canic, deşi este acreditat 
şi primul în ordinea op
ţiunilor candidaţilor. iar 
în timp desfiinţarea sa ar 
fi avut Urmări neplăcute 
ptntrti Cei Care optează 
pentru acest profil, pen
tru studenţii din anii mai 
mari, pentru cadre didac
tica,

Sin fericire, lucrurile 
s-au lămurit. La mijloc 
era doar o neînţelegere. 
Pe situaţia trimisă de mi
nister Ittt era făcută pre
cizarea «xpfesă: că locuri
le pentru profilul electro
mecanic sunt repartizate 
facultăţii hurtedorene. Cuth 
Universitatea „Politehnica" 
timişoara din care face 
parte şi rdctiltatea de fft. 
giHcrie ftlmedoara, şi-a în- 
fiihţât după revbluţie ase
menea profil, dar a negH- 
jat formalităţile pentru au
torizarea sa, ministerul 
nu i-ă repartizat nici un 
loc pentru eîectromecattiiâi

Aqeşte lămuriri Ie.am 
primit de la di copf. uhiv. 
dr, Sftftidh Jitlart, deeantîi 
facultăţii, şi dl Franeise 
Weber, ţef catedră electro
mecanica. Dumnealor au 
mai precizat că dintre pro. 
filele facultăţii, pe lângă 
cel electroiPecanie mai este

r » ,

acreditat şi cel metalur
gic, iar cel mecanic a fost 
autorizat. Această situaţie, 
cât şi faptul că sunt parte 
componentă ă Universităţii 
„Politehnica" Timişoara, a 
făcut posibil ca ultima pro-

mm mmmmmmrnmmrni

moţie de absolvenţi, pe 
care interlocutorii o apre
ciau ca foarte bună, să-şi 
poată susţine proiectul, şi 
examenul de licenţă (cu 
o singură excepţie)... acasă, 
Ia Hunedoara, far o parte 
din absolvenţi, acum ingi
neri, şi-a găsit deja un loc 
de muncă.
' Revenind la actualul an 
universitar, cel care a dat 
emoţii iă Hunedoara, tre
buie spus că are în struc
tura sa, pentru rinul f, ia 
cele 3 profile, 110 locuri.

Acestea se vor ocupa prin 
examenul de admitere — 
care debutaseră Înscrierile 
gen grilă — în ordinea me
diilor şi a opţiunilor can
didaţilor. După felul în 
care debutaseră înscrierile 
şi după concurenţa de a- 
nul trecut, când o parte 
dintre cel declaraţi admişi 
au fost redistribuiţi Timi. 
şoârei, şe aprecia că şi a- 
cum admiterea va fi grea.

Dar mai mult decât ad
miterea, care este un eve
niment firesc în viaţa fa
cultăţii, conducerea aceste
ia era preocupată de orga- 
nizatea aniversării unui 
sfert* de secol de existen. 
ţă. -La acest moment -ani
versar se Va organiza o 
sesiune de comunicări, fes
tivităţi Ia care vor' fi in
vitaţi . ba^teţi de sfeâtsîă. 
Pdntru acea zi aniversară 
s-âu fâşţlţ şi alte pregătiri: 
acoperirea cu şarpantă a 
coiţteîui 8, hidroizolaţii', 
zugrăveli, tot ce s-a putut, 
pr'ofiiânmi-se de faptul că 
la această ocazie s.au alo
cai ■ facultăţii rtiai mulţi 
bârfi.’; 8e pregătea pentru 
tipifr’şl un tamiar. fttr' pW>- 
feforii, mai ales cei ce 
prttdau aici de lâ Început, 
aşţeapiâ cu emoţie clipa 

vde sărbătoare care pentru 
toţi este şi un prilej de 
bilafiţ. Care bilanţ, din 
fericire, este pozitiv, deci 
motiv de â privi cu încre
dere spre Viitoarele sfer
turi de veac? de activitate.

VIORICA ROMAN

Nit
In făcutul zilei, când 

rouă dknineţii mai stăruia 
peste • întinderi de fânaţ, 
păşuni şi păduri, Ia mar
ginea satului Mihăileni am 
întâlnit doi oameni ce ve
neau de iâ hotar cu carul 
încărcat cu fân. Le-am dat 
bineţe, nu oprit animalele 
să mai răsufle şi am schim
bat câteva cuvinte.

„Cam de noapte la că
ratul fânului" — zic. „Apăi 
fânul se cară pe rouă. Să 
nu se scuture florile lui. 
îl iei dirt claie, ii pui în

ÎNSEMNĂRI

car, din car In şură. Pe Ia 
amiază când îi foc de căl
dură se scutură" — aflăm 
de ia baci Gheorghe Răp- 
câW, om lâ 67 de ani, eu 
38 de ani „la baie. Ia Va
lea Morii”. ,,Şi dacă se 
scutură florile lui. rămâii 
numai pâiuşurile, nU-i să- 
ţios pentru animate Ia iar
nă" — a continuat Nicolae 
Nlstora, Om la 55 de ani. 
cu 34 de ani lucraţi la baie, 
tot la sectorul Valea Morii.

...Oameni care au muncit 
de când se ştiu pe lume. 
Şt iri gospodării, îri Mihă- 
ileiil, la casele cu nr. 130 
şi, respectiv, 147, şi la mină. 
Şi ce mâftdreţe de gospo
dării au ! Casc mari. ară
toase, grădini plirie de 
rod, âriimăie. în casa fie
căruia au crescut şi câte 
doi feciori Vrednici : Voieu 
şi loân Răpcan, Cornel şi 
Adrian Nistora. „Îs ple
caţi la casele lor, munci
tori ia Brad, dar vin şi ne 
ajută şi ,1a treburile -gos
podăreşti" — spuneau tel 
doi oameni. „Şi la vârsta 
dumneavoastră, după atâţia 
ani munciţi pe două pla
nuri — fiiifleri şi ţărani — 
mai merge” ? — întrebăm. 
„Aducem zece clăi pe zi. 
Azi la unui. mâine la al
tui. Dacă munceşti ai, dacă 
nu...".

Oii. I. NEGRE\

După Cum informam în- 
tr-ilfi . riuinăr recent al 
Ziarului ftostrU, în Deva, 
pe bulevardul -1 Decem
brie, iâftgâ fclnematogra- 
ful «patria", s-a deschis 
un local de alimen
taţi# publică, ce se cheâ. 
mă „Btilevârd". Mulţi ei* 
tito'rf Vdr zice : ,,8} Şi
ce-l eti asta ?“; Aşâ este 
dohmilor. încă un local 
de alimentaţie publică nu 
este cine ştie ce scofală, 
măi âles in Condiţiile in 
cate municipiut de reşe
dinţă â judeţului nostru 
este înţesat de câr eiUnţi 
şi de eâfrti vagabonzi. O 
nouă unitate a.p. nu are 
de ce' Să ne mâi miră. ’ 

S, în cazul restauran
tului „Bulevard" o sco
fală este. Şi iată care: 
La 6 vreme după eveni
mentele din Decembrie 
1989, fostul pati-bar „Bu
levard" a fost privatizat. 
Faptul respectiv n-a fost 
în favoarea unităţii, întru
cât pati.barul s-a trans
format în scurt timp în 
unitate de cea mai joasă 
speţă, mai pe şleau spus, 
o cârciumă ordinară. în 
aceste Condiţii sigur că 
„Bulevardul" s-a îndrep
tat firesc spre faliment 
şi nu Ştim dacă chiar n-a 
ajuns acolo. Fapt este că 
cel sau cea care deţine 
spaţiul respectiv s-a a-

sociat, eu ceva vreme in 
Urmă, cu. dl Iulian Blau, 
managerul general al 
S.C. „ELPRODCOMSERV" 
S.R.L. din Devâ. Dl I.D. a 
închis fostul bar, l-a re
novat, a fost spălat ta
petul de pe pereţi, a adus
mobilier noii, utilajul' ne
cesar unei unităţi moder
ne, personal cu o bună 
pregătire ş a. Când a rc-

„Buievard" ? Ea ar con- 
. sta fit două lucruri, şi a- 
num© : aici se desface zil
nic dfl larg sortiment de 
preparate culinare, ,1a' ce
le mai miei preţuri din 
Deva şi chiar din judeţ, 
iar în ţinitate nu se des
face băutură fără mân
care. Este un aspect -care 
individualizează „Bule
vardul" faţă dc celelalte

SC 3 FALA
CURAJUL

de a  Î n d r ă z n i
deschis unitatea, aeenV.a 
a uimit. Totul, strălucea 
de curăţenie, albul do
minând tot interiorul. 
Trebuie precizat câ socie
tatea „Kiprodcomserv” şi-a 
început activitatea cu 
executarea de confecţii 
metalice, bobinâj etc, care 
o continuă şi astăzi, pe 
scară din ce în re mai 
mare. Ale ei sunt şi loca
lurile „Topaz", „A.B.C. 
Iulia" şi „Flora", unităţi 
de referinţă ale comer
ţului deverth.

Ei, care ar fi scofala 
în cazul restaurantului

unităţi de acest fel din- 
municipiul reşedinţă de- 
judeţ. şi-l departajează 
de cel# unde băutura 
curge gârlă. Tocmai ţi
nând seama de acest as
pect- am ţinut să-l cu. 
noaş'tern pe dl Iulian Di
nu, lucru pe care l-am 
reuşit zilele trecute. Dl 
I.D. este un om de vâr
stă ftijideie, deschis în 
discuţiile eu oamenii.

— Cum v-a venit a. 
ceastă idee, băutură nu
mai cu mâncare 1

— O, aveâfti mai de
mult. Deva are nevoie de

astfel de unitate. Suni 
foarte m ulţi care consu
mă numai băutură, ne
glijând mâncarea. Am ţi 
nut să fac ceva deosebit.

— Ce m âncare Oferiţi ?
— Ciorbă de burtă şi 

o supă J n  fiecare zi, plus 
9 feluri doi, plus gilstări 
reci, hot.dog, omlete
3 feluri, salate —- 3, com
poturi ş.â;

— La cc prcţtlri 7
'  — Am fost pe la alte 
unităţi Şi 4ie-ăm  văzut 
preţurile. Ale noastre 
sunt Cele mâi mici. . De 
altfel la  preparatele Cu
linare aplicăm un adaos 
de numai 15—25 la sută

— Este profitabilă uni
tatea ?

— Funcţionăm  de puţin 
timp, dar avem de la o 
zi la a lta  tot m a i, mulţi 
clienţi. P ierderile, dacă 
vor fr la’ început, Ie . aco
perim  din veniturile de 
producţie. Când vom a- 
junge la 500 000 lei vân
zare pe zi, VOm practica 
p reţuri şi mai mici. .

— Şi chiar, băutură
fără m âncare nu ?
- — Ei, aşa o bere, un
suc. D ar nu beţii.

—  Să aveţi succes cu
„Bulevard"-U1, dle Dinu !

— Mulţumim. Ne s tră 
duim  să-i atingem.

traian bondor

Biserică din CWhgafii. ‘
Foto : 10AN ANDRU$

1
! Ş tir i d in  B rad
i i

• BUN PENTRU RECEPŢIE. După o perioadă î 
I de peste patru ani au fost reluate lucrările de cont- *
- strucţie la blocul E, cu 24 dc apartamente şi spaţii î 
| comerciale la parter, aflat la Crişcior, prin preluarea 1 
. lui de către Unitatea Militară „Vânătorii de munte" *
| din Brad. Dl. ing. Avram Gitncea, şeful de lucrare I 
| din cadrul Filialei 1, aparţinând S.C. „Condor" SĂ. Ş 
, Deva, ne spunea recent eă s-au executat finisaje in. I 
I terisare şi exterioare, s-a racordat- apa rece Şi caldă, * 
f s-a introdus instalaţia de energie termică. Intr-Un»
| cuvânt blocul este bun pentru recepţie, care este pro- I 

gruinată să se faci fa data de 10 septembrie a.c„ ur- |  
j mând ca apoi să-şi primească locatarii. în acest tije- I 

meni formaţia de lucru sus menţionată execută îo-1 
j crări de reparaţii, zugrăveli şi vopsitorii' la Şcoala |
I Generală nr- 1; ia Grădiniţa de copii de peste râul '
! Luncoi, ambele din Brad şj execută lucrări de. re- |  
l paraţie capitală la un corp de clădire a sediului Roii- » ■ 
* ţiei din localitate. ...A

• AU FOST ARESTAŢI. RemUs Bocg, Antoniu. )
J Ciaudiu Ştefan şi Sergiu Ştefan, toţi din Brad şi toţi I 
| fără ocupaţie, dar cunoscuţi eu antecedente penale, j 
* au pătruns cu forţa în noaptea ele.3/4 iulie in locuin- I 
| ţa lui M.G. din Brad, unde au întreţinut raporturi [
- sexuale, urmate de perversiuni sexuale cu numita |
| M.N. Pentru faptele lor au fost arestaţi preventiv şi »
J li s-a întocmit dosar penal, urmând a da socoteală în | 

fata Instanţei. • . ■ ■

ii
j », ACCIDENT TRAGIC. Pe DN nr. 7, pe faza 1 
| localităţii Buceş -s-a produs un tragic accident d# j 
• Circulaţie a cărui victimă a fost minora Diana.Oană I 
| Orădan, de 7 ani, din Ghioroo, judeţul Arad. Condu- J 
. căforiii auto care a comis accidentul este Florin Rus ţ 
I din Blăpeni. în prezent poliţia efectuează cercetări. » 
| Dâr o întrebare suntem obligaţi să o punem. Cum J 
| supravegheaţi copiii pe drumurile publice, dragi pă- ]

rinţi ?

TRANSPORT FAR-A BILET. Apar tot mai

| port auto în comun fără să plătească biletul. Recent J 
- organul, de control al coloanei din Brad, aparţinând J 
j RATR Deva, a depistat pe traseele Brad — Crişcior I 
. — Zdrapţi şi Brad — Barza călători fără abonamen. !
| te sau bilete de călătorie. Ultimii care au fost sanc- I 
J ţionaţi se numesc Virgil şi Ileana Rusu, Ovidiu TU- J 
, dorân şi Gheorghe Oprea, toţi salariaţi la S.C. Ate- |
I lierele Centrale Crişcior, Simona Indu din Brad. « -

ALEXANDRU JURCA,
| Brad . J
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REFORMĂ
PREŢURILE Şl IA R ... PREŢURILE

Dacă alte' sectoare eco
nomice sunt ferite de con
tactul zilnic cu cumpără
torul, un lucru este cât se 
poate de clar, anume că 
piaţa spune cum ne este 
viaţa, zilnic întâlnindu-ne 
cu agricultura pe... masă. 
Ca urmare, orice oscilaţie 
a preţurilor din agricultu
ră influenţează direct şi 
decisiv bugetul de familie, 
care şi aşa este destul de 
subţiat, cheltuielile pentru 
alimentaţie fiind de 5—10 
ori mai ridicate, raportat 
la venituri, comparativ 
cu situaţia din unele ţări 
occidentale.

Făcând alergie la pre
ţuri, suntem tentaţi şă 
dăm vina pe producătorii 
agricoli, care credem că 
scumpesc fără noimă pro
dusele, uitând de fapt că 
influenţele se trag din 
altă parte, în special de 
la costurile impuse de in
dustrie.

Există semnale că de cu
rând s-au făcut noi ma
jorări de preţuri la pro. 
dusele din industrie care 
sunt utilizate în procesul 
producţiei agricole. Intre 
acestea se pare că la loc 
de frunte în privinţa creş
terilor se i situează indus
tria chimică, la îngrăşă
minte, care şi aşa erau- 
destul de scumpe, majo
rarea ajungând până la 60 
1 . vi . Se ,i' iţ de i ;a 
tă situaţie anormală, gu- 

t ţii e soni { i 
mul ministru au promis 
sa facă ordine în aşezarea 
p.reţuriior acolo unde s-au 
depăşit orice limite rezo
nabile, determinându-i să 
re vină la pr ci < ire mc: r 
cesturi . acceptabile, având 
in veder â orice' influ 
e’nţă de aic; se refl ?tâ 
fără îndoială, şi în chel
tuielile .agrî’âulţUrii, chiar 
dacă la unele produse se' 
mai fac subvenţii. Spe
culând Insă acest lucru, 
industria încarcă costurile 
până la cât-, poate duce a- 
griculturâ, uitându-se u- 
rieori faptul oă şi salâ-

Poate cel mai popular 
magazin i mânului. 
Joc de supliciu în ultimii 
10 ani ai dictaturii comu
niste, a fost şi încă mai 
este binecunoscuta ali
mentară.' Pentru a lua 
pulsul stării de lucruri 
ce caracterizează, în pre
zent, viaţa economică a 
reţelei de magazine unde 
ne-am „alimentat" de-o 
viaţă, am luat legătura, 
la noul sediu al firmei, 
cu dl ec. Lucian Trif, di
rector al S.C. „Alimen
tara" S.A.

In momentul de faţă, 
societatea „Alimentara" 
are un capital social. e- 
valuat la 3,3 miliarde 
lei. Acesta este materia
lizat în 17 spaţii comer
ciale, ce se află în ad
ministrarea directă a fir
mei şi 37 de spaţii ce
date in locaţie de ges
tiune sau în închiriere, 
în 1994, „Alimentara" 
S.A. a realizat o cifră de 
afaceri de 5,6 miliarde 
lei, în timp ce pe prime
le şase luni ale acestui an , 
această cifră a fost de 3 
miliarde lei. în ceea ce 
priveşte beneficiul, con
form spuselor dlui Trif, 
pe ultimii trei ani aces
ta a avut o valoare me

riaţii din industrie sunt 
nemulţumiţi de unele pre
ţuri' ce se par a fi prea 
mari la produsele agrico
le. Practica de a tot mări 
costurile este o armă cu 
două tăişuri. Pe de o par
te creşte producţia pe stoc 
a industriei, iar pe de alta, 
are de suferit agricultura 
care, fără folosirea îngră
şămintelor chimice, nu ob
ţine producţiile scontate, 
în final fiind afectate şi 
interesele consumatorilor.

Nu de mult s-au anun
ţat preţurile la floarea soa
relui — 415 lei/kg de să
mânţă — şi Ja porumb — 
215 lei/kg. Cultivatorii dc 
floarea soarelui, care cu
nosc şi suportă direct toa
te cheltuielile, afirmă că 
preţul acordat nu este nici 
pe departe acoperitor şi 
nicidecum stimulator, ei 
susţinând că abia la o pro
ducţie de 3 000 kg sămân
ţă la ha şi la un preţ de 
500 lei/kg este profitabilă 
cultura, numai aşa exis
tând şi şansa de a se re
lua procesul de producţie 
pentru înfiinţarea cultu
rii necesare şi în anul vii
tor.

Situaţia nu este prea ro
ză nici în privinţa porum
bului, cheltuielile putând 
să fie acoperite numai în 
condiţiile realizării unor

recolte de 4—4,5 tone/ha, 
obiectiv pe care majorita
tea producătorilor agricoli 
cu greu îl pot atinge.

Să nu mai vorbim de 
fasole, cultură care a' in
trat cu totul în dizgraţia 
producătorilor, în ciuda 
faptului căT* produsul res
pectiv este permanent cău
tat şi apreciat de către 
consumatori.

Un lucru căruia se pa
re că guvernanţii sunt de
cişi sâ-i aducă unele co
recturi aşteptate şi nece
sare priveşte retrocedarea 
către producători a unor 
magazine de desfacere ce 
le-au aparţinut, astfel e- 
xistând posibilitatea ca in
termediarii să nu-i mai 
jumulească fără milă pe 
consumatori, unii obţinând 
profituri apreciabile, în 
vreme ce producătorii a- 
gricoli de abia îşi trag 
sufletul.

Sunt temeiuri, deci, ca 
atunci când mergem la 
piaţă să nu aducem repro
şuri numai producători
lor agricoli, ci să avem 
în vedere că unele pre
ţuri, ce ni se par exage
rate, sunt dictate nemij
locit de comportamentul 
industriei faţă de agricul
tură.

NICOLAE TlRCOB

„Suntem în căutarea 
a noi zone de desfacere"

REP. : Dle Doboş, punc
taţi în câteva . cuvinte, ce 
reprezintă în contextul e- 
conomic local filiala pe 
care o conduceţi ?

M.D.: Filiala Deva a în
treprinderii de calculatoa
re electronice (ICE) Felix 
S.A. Bucureşti este, în fg- 
lul ei, unica în ţară. Pen
tru cine1 nu ştie, trebuie 
spus că ICE Felix S.A., 
firma care ne tutelează, 
reprezintă unul din prin
cipalii producători autoh
toni do echipamente elec
tronice aferente tehnicii 
de calcul şi nu numai-,

REP. : Cum se manifes
tă, la nivelul d-voastră, 
tutela Bucureştiului ?

M.D. : Ca să zic aşa, 
noi suntem ai lor cu to
tul: ICE Felix este firma 
care ne-a angajat, ne sta
bileşte grila de salarii, ne 
dă comenzile de produc
ţie etc.

REP.': Care este profi
lul de activitate a filia
lei dumneavoastră ?

M.D.: Două genuri de 
activităţi ne. sunt caracte
ristice. Este vorba de pro
ducţie şi comerţ. La fi
lială noastră suntem abili -

silfi

taţi să. producem calcula
toare din familia HC (Ho
me Computer) 91 sau 2000. 
Atât despre producţie. Co
merţul este reprezentat de 
punerea - în vânzare a 
unei game foarte largi de 
produse fabricate de ICE 
Felix S.A. Este vorba de

Dialog cu diui ing. 
MARCEL DOBOŞ, 

şef filială a 
ICE Felix FCE S.A. 

Bucureşti, 
şi ing.

DAN BEŞLEAGĂ, 
adjunct şef filială

televizoare color, telefoa
ne, PC-uri şi alte repere 
ale industriei electronice a 
momentului.

REP.: Aveţi piaţă de 
desfacere bună pentru ceea 
ce produceţi ?

D.B.: Da şi nu. Piaţa 
HC-urilor cunoaşte un re
cul în acest ari in compa-* 
raţie cu anii trecuţi. Prin
cipalii noştri beneficiari 
âu fost şi sunt instituţiile 
şcolare. Se ştie că pc dru
mul deprinderii lucrului 
cu calculatorul' este strict 
necesară, în primul rând, 
existenţa acestuia. Cum 
preţul unui- PC este des
tul de mare, conducerile 
şcolilor ce ne-au fost bene
ficiare au optat ca elevii 
k>r să înveţe primele no
ţiuni de informatică ş i,

următoarele pe aceste HG 
care le producem noi şi 
al căror preţ " este mai 
mult decât convenabil." In 
plus, noi avem şi o serie 
de facilităţi ce permit a- 
chitarea produselor noas
tre în rate.

M.D.: Cerinţele pieţei
tehnicii de calcul şi ale pie
ţei în general sunt în con
tinuă schimbare. Aşa se 
face că şi Bucurcştiul şi-a 
adaptat producţia la ce
rinţe. ICE Felix a trecut 
la asamblarea de televi
zoare color, are numeroa
se relaţii de colaborare. 
Este, de asemenea, dealer 
autorizat pentru produsele 
purtând marca IBM. Si
gur, noi aici, la filială, nu 
avem astfel de posibili
tăţi. Pentru a contracara 
„refluxul" pieţei, căutăm 
noi zone unde cerinţeţe 
de HC nu au cunoscut sa
ţietatea.

REP. : Prezentaţi-ne câţi
va parametri economici ce 
oglindesc eficienţa d-voas
tră economică.

M.D.: Pc anul trecut 
am avut o cifră de afa
ceri de 124 milioane Ici, 
la un beneficiu de 11 mi
lioane.

D.B.: Aş mai vrea să 
adaug ceva. Filiala noas
tră are* 39 de angajaţi, 
muncitori electronlşti , cu 
înaltă calificare, precum 
şi ingineri specialişti în 
calculatoare şi - electronică.' 
Suntem deci disponibili în 
a asimila noi produse în 
fabricaţie: Aşteptăm aşa
dar- orice întreprinzători 
cu idei pentru a lansa pe 
piaţă i r J» c or tror c 
e î * ’ ăutarc itili- 

taîe la r lizarct că i 
filiala noastră “ar ' contri
bui cu manopera şi cu- 

i nfcl< d« netă spe 
ci ihi cc pe car * sa! ru: ţii 
• noştri le pot pune în o- 
peră.

ADRIAh SAl IGEAN

U ite d ivizarea, n u  e d iv iza rea !
die de 70. milioane lei. 
Probabil în curs descen
dent de la un an la al
tul, pentru că, după cum 
afirma dl Trif, începând 
cu 1993 s-a putut obser
va o tendinţă de declin 
al activităţilor de comerţ.

Vizitând magazinele „A-' 
limentara" nu putem să 
nu observăm faptul că 
în afară de oferta de 
produse, substanţial di
versificată în comparaţie 
cu cea a comerţului so
cialist, ambientul aces
tor magazine a rămas an
corat în moda v anilor 
’80. Aceleaşi galantare 
scorojite, aceleaşi becuri 
chioare care mai mult 
umbresc decât scot în e- 
videnţâ marfa expusă. 
Unde mai punem că, pe 
timpul verii, muşte ne
ruşinate mărşăluiesc cu 
tupeu pe batoane_de sa
lam. L-am întrebat pe dl 
Trif ce este de făcut pen
tru a se da o nouă „fa
ţă" magazinelor „Alimcn. 
tara" şi dacă, nu cumva, 
firmele private din co-' 
merţ vor acapara toţi 
clienţii bătrânei alimen

tare. Nodul gordian îl 
constituie, aşa cum bă
nuiam, banii. „Momen
tan, ne răspunde dl Trif, 
nu avem posibilitatea fi
nanciară ca să dăm un 
nou aspect magazinelor 
noastre. Cât priveşte con
curenţa, eu sunt ferm 
convins că vom rămâne 
cei mai’tari pe piaţă. Şi 
asta pentru că avem un

favorabil* :, bunul mers 
şi rganiza ea Sot tă 
ţii. Numai că, ■ ne spune 
dl Trif, încercărilor de 
divizare a firmei, in ve
derea privatizării, Ii se 
opun forurile tutelare 
locale, în speţă F.P.S. 
Despre ce este vorba ?

Conform normelor me
todologice din septem
brie 1994, privind divi

LA SC. ALIMENTARA S.A. DEVA

personal foarte serios şi 
bine pregătit, precum şi 
un control şi o discipli
nă financiară fără de cu
sur. Clientul ştie că la 
„Alimentara" nu va fi 
înşelat nici la bani şi 
nici la calitatea mărfii 
pe care o cumpără".

Dl director Trif, con
form celor declarate, este 
un adept fervent al pri
vatizării. Aceasta va a- 
duce, în opinia dânsului, 
un plus de autoritate în 
firmă, problemele de ori
ce natură vor putea fi 
puse altfel, cu urmări

zarea societăţilor comer
ciale din turism- şi co
merţ în vederea privati
zării, S.C. „Alimentara" 
S.A. a trecut la întocmi
rea actelor şi studiilor 
necesare divizării. Prin 
această divizare ar urma 
ca 27 din spaţiile firmei 
date în locaţie sau închi
riate să treacă în pro
prietatea locatarilor ac
tuali din ele. Urmând 
normele, S.G. «„ Alimen
tara" S.A. comandă unei 
firme de specialitate a- 
greate de F.P.S. întocmi
rea unui studiu de feza

bilitate. Eforturile aces- 
' tei firme speciâlizâtt*' 

plătite de „Alimentara" 
S.A., au dus la realiza 
rea unui „Studiu de fe 
zabilitate pentru redrga 
nizarea S.C. „Alimenta 

1 ra“ S.A. prin divizare" 
La 3i august a.c. stu
diul de fezabilitate, îm
preună cu cererea de di
vizare, au fost. aprobate 
-de dl Geprgel Răican, 
prefect al judeţului.

Toate bune până aici, 
numai că...^ Precizările 
următoare aparţin dnei 
Verginica Calborean, ad
ministrator al S.C. Ali- 
mex Vema S;R.L., ce are 
în locaţie de gestiune un 
spaţiu al firnjei Alimen
tara. „Când am fost la 
F.P.S., filiala Hunedoara, 
mi s-a spus că divizarea 
nu se mai^face deoarece 
se va intra în marea pri
vatizare". „Eu nu ştiU ce 
să mai cred, revine dl 
Trif. Ne jucăm de-a uite 
divizarea, nu e divizarea. 
Şi asta în condiţiile în 
care atunci când am ho
tărât această: acţiune, 
F.P.S. local a fost pri

mul care şiui dat acor
dul. Acum-, cu toate că 
cererea de -divizare poar
tă semnătura reprezen
tantului guvernului în 
teritoriu, acelaşi F.P.S. 
da din colţ. în colţ, pu
nând beţe în roate. Vreau 
să văd şi eu unde scrie 
in legislaţia românească 
aferenta privatizării că 
marea privatizare stopea
ză procesul de divizare 
a firmelor de comerţ sau 
de turism",“Aşa stând lu
crurile, toate S.R.L.-uri- 
le ce beneficiază de di
vizarea firmei „Alimen
tara", pe bază actelor ce 
le deţin, urmează să-şi 
prezinte situaţia la F.P.S. 
Bucureşti, îh vederea 
clarificării problemelor. 
O altă nemulţumire a 
dlui Trif este cea ge
nerată' de HG 381/1995. 
„Conform acestei hotă
râri, noi ar trebui să ce
dăm către S.C. Decebal 
S.A. 6 din spaţiile noas
tre. Nu ştim ce au gân
dit guvernanţii noştri 
când au emis o astfel -de 
hotărâre, dar noi o con
siderăm neconstituţiona
lă". Urmează ca instan
ţa să decidă cine va a- 
vea câştig de cauză.

ADRIAN SÂLAGEAN
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ce a  împreunat
DUMNEZEU OMUL SA
nu Despartă •  in a-
cest fel le-a răspuns Iisus 
fariseilor care-L ispitise
ră intrebându-L dacă se 
cuvine ca bărbatul să-şi 
lase femeia pentru orice 
pricină. Sunt cuvintele 
prin care se consfinţeş
te (sau se con-sacră) Tai
na Căsătoriei, a legăturii, 
de Dumnezeu statornicită, 
dintre bărbat şi femeie. 
• Prin extensie, se refe
ră la întreagar rânduială 
divină, care nu se cade 
a fi răvăşită prin trufaşă 
intruziune omenească.

„Răspunzând, El a zis : 
N-aţi citit că Cel Ce i-a 
făcut de la început i-a 
făcut bărbat şi femeie ? 
$i a zis: Pentru aceea 
va lăsa omul pe tatăl său 
şi pe mama sa şi se va 
lipi de femeia sa şi vor 
fi amândoi un trup. Aşa 
încât nu mai sunt doi, 
ci un trup. Deci ce a

RADU CIOBANU

ROSTIRI BIBLICE
împreunat Dumnezeu o- 
mul să nu despartă".

Matei, 19, 4—6 
„Iar celor ce sunt că

sătoriţi le poruncesc, nu 
eu, ci Domnul: Femeia 
să nu se despartă de băr
bat !".

1 Corinteni, 7, 10 
CE AM SCRIS AM 

SCRIS, in latină QUOD 
SCRIPSI SCRIPSI. •  Cu
vintele cu care Pilat a 
refuzat cererea arhierei- 

rlor de a înlocui inscrip
ţia „Iisus Nazarineanul 
Regele Iudeilor“ (I.N.R.I.), 
pe care ordonase să fie 
aşezată deasupra crucii 
lui Iisus. Ei pretindeau 
schimbarea inscripţiei în 
aşa fel încât să reiasă că 
Iisus însuşi s-a procla
mat rege al iudeilor, ceea 
ce ar fi constituit şi vi?

na pentru care fusese 
condamnat. •  Uzual, ex
primă decizia fermă de 
a nu mai reveni asupra 
unei hotărâri.

„Iar Pilat a serfs şi ti
tlu şi l-a pus deasupra 
crucii. Şi era scris : Iisus 
Nazarineanul Împăratul 
Iudeilor ! Deci mulţi din
tre iudei au citit acest 
titlu, căci locul unde era 
răstignit Iisus era aproa
pe de cetate. Şi era scris : 
„evreieşte, latineşte şi 
greceşte ! Deci arhie
reii iudeilor au zis lui 
Pilat: Nu scrie împăra
tul Iudeilor, ci că Acela 
a zis Eu sunt împăratul 
Iudeilor. Pilat a răspuns: 
Ce am scris am scris". 

loan, 19, 19—22
CEARA LA FAŢA FO

CULUI. •  In îndelunga

tele epoci în care ceara, 
îndeosebi sub formă de 
lumânări, era un articol 
de uz curent, rostirea s-a 
impus de la sine ca ter
men de comparaţie. • 
Frecvenţă în literatura 
populară, ca şi în cea 
cultă, veche, comparaţia 
cu „ceara la faţa focului" 
era uzuală şi în vremu
rile biblice, m In CARTEA 
IUDITEIf termenul „faţa 
focului" este substituit 
prin „faţa lui Dumnezeu".

„Precum se stinge fu
mul să se stingă ; cum 
se topeşte ceara la faţa 
focului, aşa să piară .pă
cătoşii ,de la faţa lui 
Dumnezeu".

Psalmul 67, 2
„Munţii ca şi mările se 

'zbuciumă dfn temelie, 
stâncile se topesc cum se 
topeşte ceară înaintea fe
ţei tale, iar cu cei ce te 
cinstesc pe tine, milostiv 
eşti tu cu ei !“.

Iudita, 16,' 15

»
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Vis, timp şi lamina
Lasă visul Să plece, orice vis nu rămâne.
Trece , visul spre lume pe a clipelor frâne 
Şi mai plânge minunile stelelor !

Las» timpul să curgă, mai întoarce o filă, 
înteţind lumânarea vezi-i paşii-n argilă 
Şi aşteaptă seninele bolţilor !

Sparte.s roţile nopţii, gându.i prinde 
Fiindcă e întuneric se aşteaptă lumina 
Şi se roagă lucirile soarelui !

tulpina,
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Şi iasă
Lasă-ţi pieptul cuprins de balada albă a norilor 
Ca să trăieşti transfigurările umbrelor focului. 
Lasă-ţi inima în cenuşă să cadă 
Ca să guste din moarte şi din iubire.
Lasă-ţj gândurile prin ţărâna apusurilor 
Ca să rodească copleşite răsăriturile.
Lasă-ţi trăirile împrăştiate în lume 
Căci ele iară s-or întoarce la tine.
De tu le vei dărui oamenilor.
Lasă-ţi uitările în mâinile uitărilor 
Care niciodată nu uită.
Lasă-ţi timpul pe pleoapele stelelor 
Ca atunci când s-or deschide 
Să-I picure din gene clipă de clipă,
Aruncându-I ca o ploaie de ore 
înapoi pe marea literă a universului,
Căci doar în pământuri rodeşte timpul.
..şi lasă-ţi pieptul aprins de balada albă a neţărmuirii.

ROXANA SICOE-TIREA 
plevă

!}

i SERBĂRILE NATIONALE-
| JEBEA1  j
i Mii de oameni din judeţ şi din întreaga ţară ţ 
1 sunt aşteptaţi duminică (10 septembrie a.c., ora 10), )
» «a >b« peni , a cin t. recutul leamuiui române » 
t şi' memoria lui' Avram Iancu. După înaltele onoruri 4 
« militare cu'care vor fi întâmpinaţi cei mai înalţi dem- i 
1 nitari' ai ţării, vor urma o ceremonie religioasă şi 1 
4 depuneri de coroane şi jerbe de flori la mormântul \ 
t lui Avram Iancu din Pantheonul neamului. Apoi, pe 4' 
’ scena amenajată pe câmpia Ţebei se va desfăşura un }
\ spectacol de ai veîţ.iu cu participarea unor cunos 1 
4 cuţi şi apreciaţi solişti de muzică populară : Nicolae 4 
1 Furdui Iancu, Sava Negrean Brudaşcu, Veta Blrlş, i 
J Dragam Muntean, Florica Zaha, Grigore Leşe, Maria- * 
\ na Anghel, Maria Tudor, Matilda Pascal Cojoeăriţa, \ 
4 Traian Jurchelea, Anghelina Timiş, Nicolae Mureşan, 4 
/ Elena Evsei, Ana-Banciu, Mariana "Deac, Lidia Benea, ! 
1 Florica Mureşan; Rodica Ardeleanu, Cornelia Capra- V 
4 ru, Malvina Nagy, Viorel . Costin, Dumitru. Fărcaş. ţ 
1 Participă, ansamblurile „Doina Crişului" al -Casei- de 4 
) Cultură Brad, „Fluierul- Iâncului“ din Baia de Criş, / 
\ reîntors de curând de la Festivalul folcloric interna- ) 
4 ţionad de' la ' Khrems ( Austria), -ansamblul Casei de 4 

cultură Ineu, taraful din Vaţa de Jos7 tulnicăresele J 
1 din Bu.lzeşti şi Blăjeni, orchestra „Rapsozii Zarnndu* J 
y lui" din Arad. Participă din. partea Televiziunii Ro-y 
y mâne dna Mari oara Murărescu. (M. Badea). ţ

în stadiu de finalizare — lucrările la noua bise
rică ortodoxă din Chimin dia. Foto : PA VEL LAZA

In memoriam

Alexandru Avramescu (1929-1995)
Un fiu al Hunedoarei, 

care a păşit în Pantheonul 
Nemuririi, pictorul Alexan. 
dru Avramescu, a fost o 
personalitate prestigioasă a 
artei şi exilului romanesc, 
i XI are avea să devină un 
reprezentativ pictor con- 
. rnporan ş mesager al v i- 

lorilor culturii . româneşti, 
s-a născut la Orăştie, la 
19 i.inu, rie 929, fi nd p>’ 
mul copil al lui Simion şi- 
Arsa pe cure Dumnezeu 
i-a binecuvântat şi cu o 
fiică Stela. După mamă — 
MOISIN, se trage . din ' cea 
mai veche familie româ
nească din oraş,-atestată 
documentar, cu continui
tate directă până în 
zilele noastre. Un do
cument redactat la 12 au
gust 1582 şi păstrat vreme 
de aproape 400 de ani in 
biserica veche românească 
a' cărei existenţă datează 
din secolul ?’ XIV-k i, azi 
„Biserica Sf. Nicolae", se 
referă la numirea unui 
protopop „chibzuitul Moi- 
sin, preotul român acum 
protopop, după ritul gre
cesc," al cetăţii noastre, Hu
nedoara" şi care făcea par
te dintr-o familie ai cărei 
urmaşi legitimi ocupau 
-funcţia sacerdotală prin 
moştenire din mpşi-stră- 
moşi (avis et ata vis), pri
vilegiu acordat de regele 
Matei Corvin. (document 
publicat în anuarul Insti
tutului de Istorie Cluj-Na- 
poca, Tom xxx 1990—1991).

Căutându-şi rosturile vie
ţii, familia se stabileşte la 
Hunedoara, unde Alexan
dru a absolvit în anul' 1940 
cele patru clase primare 
şi unde îşi manifestă pri
mele începuturi şi încli
naţii pentru artă. Sub în
drumarea unor prestigioşi 
profesori, în perioada de 
studii liceale, îşi dezvoltă

calităţile- artistice. în anul 
lţ)52 a absolvit Academia 
de Arte Plastice ,. Nicolae 
Grigorescu din Bucureşti, 
Sa > <. i 1' \ me des nd 
membru al Uniunii Artis.

; tilor Plastici ‘din România.
In anul' 1J174, ca mulţi ‘ 

alţi români, ia calea pri
begiei, stabHindu-se la Vi - ■ 

. na," unde îşi găseşte', 'me- 
diul- prielnic pentru o ma.

; nifestaire liberă - ă ' vocaţiei 
sale, capitală Austriei, eâ 
însăşi leagăn al culturii^şi- 
civilizaţiei europene din ea- 
re făcea parte şi civilizaţia 
şi cultură românească. Tai
nele meşteşugului artei pic-, 
turale şi le-a tosuşft după 
cum singur afirma într-un 
articol pe care îl semnează 

„în revista „Unirea", la 150 
de ani de ia naşterea pic. 
torului Nicolae Grigorescu: 
„îmi trec prin faţa ochi- 

, lor amintirii. începuturile 
studiilor. mele într-ale pic
turii pe meleagurile doinii 
şi mă podidesc lacrimile- 
pe neaşteptate. Pentru că 
şi mie ca şi atâtor alţi ne
poţi de ai lui în tainele 
meşteşugului, el, Grigores
cu, le-a fost primul indemn, 
mentorul, profesorul, ma
rele maestru. Cu toa
te că am avut pro
fesori de seamă, ca Dărăs- 
cu, Steriadi, Ressu', Ciucu- 
rencu şi alţii, artişti ce se 
străduiau să ne facă să în
ţelegem, „să vedem" — 
cum spune atât de inspi
rat Paul Eluard, tot la Gri
gorescu la muzeu mă du
ceam do câte ori aveam 
timp liber. Şi eu am co
piat câteva tablouri de ale 
maestrului, încercând să-i 
descifrez tainele. Nu m-am 
gândit niciodată mai mult, 
mai profund la el ca în 
aceste clipe ' şi implicit la 
Eminescu, la Balada lui 
Porumbescu, la „Poema 
Română" şi rapsodiile lui

Enescu, la -„Daţi-mi un 
trup, voi, numţilor", a lui 
Blaga, la..., la..., ca să a- 
mintesc numai câteva văr- 

„ furi din Carpaţii sufletu
lui, simţirii şi culturii mio.

’ Bi rs de fundament 
lă încrucişări yde istorie,' îi 
avem în suflet de la sine 
înţelf .. că şi când s-ar P * 

- născut din totdeauna şi nu 
vor mu niciodată S-au 
confundat cu poporul,' cu 
aspiraţiile lui, ăiu iretrat 
în legendă".- '

Tematica lucrărilor con
ţine peisaje,'portrete,'com
poziţii cu caracter şimbo- 
lic,'. tehnica redării pornind 
de la iiîei' la grafică, .fres
că şi mozaic. Acurateţe 
deosebită în stil şi bogat 
conţinut de idei măteriali- 
z «'i -,ive *< ihn il 
compoziţii picturale. Proli
fic în creaţie, lucrările sa
le au fost expuse în gale
riile de artă din România, 
Austria, Germania, Franţa, 
Grecia, Italia, Spania, An
glia, depăşind frontierele 
europene spre alte conti
nente — în Statele Unite, 
Japonia, Brazilia, excelând 
prin frumuseţe şi temati
că, ele se înscriu în ade
vărata pictură de valoare 
românească, conţinutul lor 
fiind un mesaj către lume 
al umanismului românesc 
fradiţional.

Numele său se află ală
turi de alte nume presti
gioase ale artei româneşti 
dincolo de hotarele ţării, 
ca Luki Galaction, fiica re
numitului scriitor Gala Ga- 
luction, Aurelia Morărescu- 
Avramescu, Ligia Podorea. 
nu, Elena Silaghi Şirag, A- 
lexandru Bataş, Alexandru 
Nestorescu şi alţii, apreci
erile de care s-a bucurat 
cu ocazia expoziţiei de pic
tură, organizată la Viena 
în septembrie 1989, fiind 
relevante asupra valorii a r 

tei - şale, Consemnăm, una 
dintre' acestea : „Pisjl&jfle 
sale .ptaz^ata,taiiexţ̂ «iţs*S| 
dovedesc daruri excepţio
nale de colorist, reaţizate 
printr.o . pastă ‘ combinată 
generos. Din’, alcătuire .şi 
colorit se poate întrezări 
caracterul său optimist, fe
ricit, doritor de bine, atin
gând în calitatea execuţiei 
.i u*> itatc Ci î.i & • 
arată împlinită' 9Ub sem
nul umanismului militant 
şi spiritualităţii". • i

Cu ocazia expoziţiei 
„PREZENŢE ARTISTICE 
ROMÂNEŞTI ÎN LUME", 
organizată de Asociaţia 
Culturală Internaţională a 
Etniei Române, portretele 
lui Eminescu şi Şerban Can- 
tacu/.in - realizate în cin
stea acestui eveniment au 
întrunit aprecieri superla
tive din partea întregii a- 
sistenţe (Viena, sept. ■ 1983).

A fost .un mare patriot, 
o mare conştiinţă româ
nească. opera sa constituie 
o preţioasă contribuţie a- 
dusă şcolii româneşti de 
pictură O parte din lucră
rile ce se află la Viena. 
vor li donate potrivit do
rinţei Iui Muzeului Naţio
nal de Artă a României.’ 
După o lungă şi grea su. 
ferini. . s-a stins din via
ţă, ia iunie 1995, "fiind 
înmormântat în Zentral 
Friodhof din Viena.

.'nun : \ n, TARCEA
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CUVÂNTUL I

§ LUNI, 11 SEPTEMBRIE

f  T V R »
13.00 Actualităţi; 13,10 Ecleziast *95;

14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj-N.; i5,20
TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi; 16,10 
Tenis. Marele Turneu al României (d);
17.00 Em. Sn limbă maghiară; 18,30 D.a. 1
19.00 De luni până luni; 19,30 Serial: 
Fata şi băieţii; 20,00 Actualităţi, meteo, 
sport; 20,50 Serial: Baywatch; 21,45 
Trânsfocator ; 22,10 Festivalul Internaţio
nal „George Enescu", ed. XIII; 22,55 Ac
tualităţi; 23,15 Tenis: Marele Turneu ai 
României; 23,35 Cultura în lume; 0,05 
Fragil,

TVR 2
; ' 12,00 Tenis. Marele Turneu al Româ
niei; 15,10 Serial: Perla neagră (r); 15,55 
Noi povestiri din Oraşul cu palmieri (d.a.);
16,2o Serial: Pasiuni secrete; 17,05 Mă
seaua de minte; 17,45 Serial: Iubiri a- 
măgitoare; 18,30. în faţa dumneavoastră;
20.00 Festivalul Internaţional „George E- 
nescu", ed. XIII; 21,15 TVM Mesager ;
21,30 Formula 3 (cs); 22,45 Repriza a 
treia; 23,00 Serial: Santa Barbara; 0,30 
Jazz club.

MARTI, 12 SEPTEMBRIE
' T V R  1 . , - ^

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Serial: Santa Barbara (r); 10,05 
Serial: Iubiri amăgitoare (r); 11,00 D.a.; 
IMS Bisturiul, vă rog ff/r); 13,10 Festi
valul „G. Enescu"; 14,10 TVR Iaşi şi 
TVR CtUjN-; 16,10 Tenis. Marele Tur
neu al României; 17,45 Agenda Festi
valului Internaţional „George Enescu"; 
ttMM Cazuri şl necazuri ■ Irm-dragoste f
19.00 Cllo ; 19,30 Festivalul „G. Enescu";
20.00 Actualităţi, meteo; spdrt; 20,50 Te-

î Nastya (Rusia, 1993); 22,20 
Î2JS0 Video-Art-Top ; 23,25

Turneu al României; 23,45

|  •  •  i  •  |  O .  0 , 0 , 0 .

fVfi !. • - :
7.00 La prima oră ; 9,20 Ora de mu

zică; 10,05 Documentare; 11,30 Desene 
animate; 12,00 Tenis Marele Turneu al 
României; 15,09 VVOn Ton Ton — câinele 
care a salvat Hollywood-ul (ultima par- 
tşj; 15,55 D.a ; 16,20 Serial: -Pasiuni se
crete; 17,05'23 de milioane (P, I); 17,45 
Serial: Iubiri amăgitoare; 18,39 23 de mi
lioane (p. II); 19,50 Muzică; 20,00 Cu căr
ţii# pe faţă; 21,00 TVM Mesageri 21*30 
Intre da şi nu; 22,Oo Credo; 23,15 Cel 
bun şi cil răi (Franţa, 1976).

MIERCURI, 13 SEPTEMBRIE 

I T V R  1
7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima

oră; 9,20 Serial: Santa Barbara ţr); 10,05 
Serial; Iubiri amăgitoare (r); 11,40 Film: 
Gheara tigrului (SUA); 13,18 Festivalul 
„G. Enescu"; 14,10 TVR Iaşi şi TVR 
Cluj-N.; 16,10 Tenis. Marele Turneu al 
României; 17,45 Agenda Festivalului In
ternaţional „George Enescu"; 18,00 De la 
lume adunate; 18,30 Da.; 19,00 Timpul 
Europei (mag.); 19,30 Serial: Faţa şi bă
ieţii ; 20,00 Actualităţi, meteo, spori;
20,56 Serial: Dr, Quinn; 21,45 Noi fron- 
ticre; 22,25 Totul despre muzică (cs); 
22,55 Confluenţe; 23,25 Actualităţi; 23,45 
T&ois .Marele Turneu al României,

... TVR 3 - /
7.00 La prima oră; 9,20 Ora de mu

zică ; tff,05 Magazin satelit; 11,30 D.a,;
12,00 Tenis ; 15,55 D.a.; 16,20 Serial; Pa
siuni secrete; 17,05 Mini-eCO (est. de edu-

eeologică); 17,43 Serial : Iubiri a- 
gitoarc; 13,30 Em. în limba maghiară; 

Pestivalui Internaţional George E- 
nescu; 21.15 TVM Mesager; 81.39 Tradi
ţii; 22,00 Serial: Santa Barbara; 22.45 Un 
secol de cinema; 23,45 Moda pe meri
diane; 0,15 Ritmuri muzicale; 6,40 Uocu- 
mentar.

JOI, 14 SEPTEMBRIE
TVR i

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Serial: Santa Barbara (r); 10,05 
Serial: Iubiri amăgitoare; 10,55 D.a.;
11,20 Videolexicon; 12,2o Bravo Bravis- 
simo!; 13,10 Festivalul „George Enes
cu"; 14,10 TVR (aşi şl ClujNapoca; 15,45 
Călătorie prin Maiaezia; 18,1Q Tenis. Tur
neul României; 18,10 Agenda Festivalu
lui Internaţional „George Enescu": 16,25

D.a, ; 18,50-Tragerile Loto; 19,00 Medi-
cina Pentru toţi; 19,30 Festivalul. „George 
Enescu" ; 20,00 Actualităţi, meteo, sport;
20.50 Serial: Valea păpuşilor; 2f^0 Re
flecţii rutiere; 21,55 Studioul economic; 
0,00 Tenis. Turneul României; 0,20 Se
rial: Poldark.

tV R  3 ;
a 7,00 La prima oră; 9,20 Oră de mu
zică; 10,05 Documentar; 11,30 D.a.; 12,00 
Tenis. Marele Turneu al României; 15,00 
Film: Copacul lui Josfauâ; 15,50 D.a.; 0,15 
Serial: Pasiuni secrete; 17M Ceaiul de 
la ora 5; 19,Oo Emisiune în limba germa
nă'; 20,00 Documentar; 20,15 Festivalul 
Internaţional „George Enescu"; 21,00 
TVM Mesager; 21,30 Sfinx (cs); 22,00
Filmoteca de aur; 22,30 Film: ©aclal- 
maua lui Coogan; 0,45 Colecţia „Fragil".

VINERI, 15 SEPTEMBRIE 
TVR I

7.00 TVM Telematinal: 8,30 La prima 
oră: 9,20 Serial: Santa Barbara (2 ep.);
10.50 D.a.; 11,00 Curcubeu; 12,00 Tenis. 
Marele Turneu al României — semifina
le; 17,00 Em. In limba germană; 17,45 
Pro Patria; 18,30 Viaţa parlamentară;
19.00 Serial: Edera; 19,55 Urgenţe în »- 
gricultură; 20,00 Actualităţi, meteo, «port;
20.50 Festivalul Internaţional „George E-
nescu", #d. XIII; 21.30 Film: Palais Eo- 
yalo (SUA, *89); 23,05 Actualităţi 5 23,25
Tenis. Marele Turneu nl României — se- . 
mifiuale; 23,45 MTV Euro Top 20; 0,45 
Film: Jeşuş Christ Superstar (SUA, *73).

’/t v r  2 ■
7.00 La prima oră.; 9,20 Ora de mu

zică; 10,05 Moztdc Satelit; 11,30 D.a. ;
12.00 Cafeneaua literară; 13,30 Eifmuri 
muzicale; 14,lo Varietăţi internaţionale;
15.00 Convieţuiri; 16,Oo D.a.; 16,25 Se
rial: Pasiuni secrete; 17.10 Bursa inven
ţii r; 18, ) Serial; ' Iubiri amăgitoare; 
ia.00 Festivalul Internaţional „George E- 
nescu"; 20,30 Muzica e viaţa mea; 21,00 
TVM Mesager; 21,30 Oameni Care au fost;
22.00 Hyperion; 23,00 Din viaţa romilor;
23,30 Serial: Santa Barbara; 0,15 Bucu
riile muzicii.

\ SAMBATA, 16 SEPTEMBRIE

7.00 Bună dimineaţa dc la... Iaşi I;
9.00 Magazinul cu iluzii; 10,00 Serial: A-

•  .  I  .  *  «

faf Sktppyr 1*3# -P«S eu pas
(em. de ştiinţă); 11,25 Ecranul (mag.);
12,20 Spirale prin timp; 12,40 Cuvinte 
potrivite; . 13,10 Festivalul „George Enes
cu"; 14,10 Tenis. Semifinalele Marelui 
Turneu al României; 18,30 Agenda Fes
tivalului Internaţional „George Enescu”; 
lt,45 Mapamond ; 19,15 Teleenclclepedia; 
20,09 Actualităţi, meteo, sport; 21,00 Fes
tivalul Internaţional „George Enescu" ; 
21,40 Serial: Suspiciuni; 22,35 Zodiac 
Astro Show; 23,lo Serial: Perla Neagră; 
0,25 Zodiac Astro Show ; 1,05 Panorama 
Music-IIall-ului francez.

. ' TVR 3 - n

7.00 "întâlnirea de sâmbătă, de la Cluj
Napoca; 12,00 MTV Disco Dance ; 13,00
TVR Timişoara; 13,30 Est Meridian; 15,55 
D.a.; 16,20 Serial: Pasiuni secrete; 17̂ 05 
Spectacolul lumii — văzut de scriitorul 
loan Grigorescu; 17,30 Serata muzicală 
TV ; 20,30 Pariaţi pe campion 1; 21,00
TVM Mesager; 21,30 Documentar; 21,45 
Festivalul Internaţional „George Enescu";
22.30 Serial; Santa Barbara; 23,15 Inter
ferenţe; 0,15 Jazz-Magazin.

DUMINICA, 17 SEPTEMBRIE

8.00 Bună dimineaţa I; 9,00 Laleaua 
de aur; 10,00 Serial: Salty — Leul mării;
10.30 Lumină din lumină; 11,23 Muzică 
populară; 11,55 Viaţa satului; 13.20 Atlas;
14.00 Tenis. Finala Marelui Turneu al 
României; 17,35 Serial: Star Trek; 18,30 
Agenda Festivalului Internaţional „GeOr- 
ge Encseu"; 18,45 Kobingo; 19,30 Festi
valul „George Enescu"; 20,00 Actualităţi, 
meteo; 20,50 Film: Gheâţa verde (SUA, 
*81); 22,40 Tragerile Loto; 22,55 Duminica 
sportivă; 23,15 Actualităţi; 23,35 MTV; 
0,05 Serial; Anastasia: MO Nocturna, li
rică.

rVH i
7.00 5 x 2. Mag. duminical al Studiou

lui TVR laşi; 13,00 MTV Greatest Ilits ;
14.00 Actualităţi; 14,10 Film: Blestemul 
pământului (România, ’80, p. II); m| 9 
D.a.; 16,45 Serial: Pasiuni secrete;' 17,30 
Arena AS; 20,00 Festivalul Internaţional 
„George Enescu"; 21,00 TVM Mesager;
21.30 Oraşe şi civilizaţii; 22J)q Ritmuri 
muzicale; 22,15 L» puterea a d

"Serial: Sania Barbară; 33,45 Film: Ju- 
liette Grece.

• VV"*'v e

Rtl
ă35 Seriale, desene a- 

nimate; 10.55 Disney & 
Festivalul verii; 

tm -  California Dreams 
(s): 12,50 Prinţul di» fitel- 
Air (s);. 13,15 Casa plină 
(S); 13,45 Automobilism. 
MP de Formula 1 ăl Ita
liei; 15,05 Knight Rider 
(O; 162>0 A-team (s);
17,50 Beverly Hills, 90210 
(s); 18,50 Melrose Place 
Cs); 19,45 Ştiri, Sport, mc. 
feo; 20,10 Exploziv — 
Weekend; 21,15 Show de 
100 000 DM; 23,00 Cum 
aţi zis ? (show); 0,00 Box 
extra; 1,15 Link (SUA, 
1986); 3,05 Din culisele 
filmului: „Alarma 11“ ;
3,30 America 3000 (f. SF, 
SUA, 1985).

CANALE 5
7,00 Ştiri; 1000 Casă, 

dulce căsa (s); 10,30 Stu
dentul (co. Italia, 1984);
12,30 O blondă pentru 
tata <s); 13,00 Robinsonii 
(s); 13,3o Casa Vianello 
(S); 14,00 Ştiri; 14,25 Co
tidiene (show); 14,40 
Beautiful (s); 14,55 Copi
lul pierdut (f.a. SUA, 
1994); 17,00 D.a.; 19,00 OK, 
preţul o corect (s); 20,00 
Casa Vianello (s); 21,00 
Ştiri; 21,25 Paperisslnţa 
sprint (show): 21.40 Bule 
de şampanie (show); 0,00 
Ştiri; 0,30 Iubiri risipite 
(mag,); 1,45 întoarcerea 
din misiunea imposibilă 
(s); 2,3q Cotidiene (r).

1
6,50 La jumătatea ga

laxiei întorci la stânga 
(s); 7,20 Seriale şl dese
ne animate; 9,50 Grecul 
Matzukas (SUA, 1969);
11.50 Superhuman Samu
rai (s); 12,20 Soapdish 
(f/r); 11̂ 05 Catwalk (s); 
15,55 Cagncy şl Lacey (s);
15.50 Star Trek (s. SF);
16.50 Baywatch (s); 19,00 
Ran: Bundesliga, et. 5;
20,30 Roata norocului 
(cs); 22,00 Nu vă uitaţi 
periuţa de dinţi! (show); 
0,15 Şcolăriţele (Germa
nia, 1978, p. XII); 1.35 
Marele amator de femei 
(SUA, *83); 3,25 Nadine 
(f.er/r); 4,50 Program de 
scurtmetraje.

N.8.C.
6,30 Şţirl NBC; 8,30 Hei. 

lo Austria, Ilello Viena;
a Journal; 10,00 

Ghida] planetelor (do);
11.00 Ushuaia (do); 13,00 
Destinaţii de vacanţă;
I3,3o Cele mal mari case 
din lume; i4,00 Video- 
moda; 14,30 Tnlktn’Blues:
15.00 Baseball i~ maga
zin; 16,00 Golf. PGA — 
European Masters; 17,00 
Volei pe plajă. AVP; 
18.1)0 Golf european fe
minin — Open-ul irlan
dez; 19,00 Ştiri ITN; 19,30 
Air combat (do); 20,30
Show Selina Scoţi — re- 
trosp,; 21,30 Dateline — 
show-magazin; 222)0 Ştiri 
ITN; 23,30 Showul se- 
rH; 0,00 Golf SUA (d);
2.00 . Talkin’BIues.

EUROSPORT
9,30 Golf. Lancome 

Trophy; 10,30 Şah. Tur
neul Graiul Prix Intel 
de la New York (r); 11,00 
Auto. MP de Formula 1 
al Italiei, Pole Position 
1 (r); 12,00 Aventură (r):
13.00 BOX. Meciuri inter
naţionale; 14,00 Auto. MP 
de Formula 1 al Italiei 
— calificări (d); 15,00
Decatlon. Arlzona, SUA ;
16.00 Atletism. Fihala,
IAAF Mobil Grand Prix 
1995 (d); 16,40 Ciclism. 
Turul Spaniei *95; 18,00
Atletism. Finala IAAF 
Mobil Grand Prix *95 (d); 
19,30 Auto. MP de For
mula 1 al Italiei — Pole 
Position 2 (d); 20,30 Vo
lei. CE masculin din Gre. 
cia: Grecia — Germania

TV 5
7,00 Reflecţii; 9,05 Jur

nal canadian; 9,35 Bibi 
şi prietenii săi (s); 10,45 
Ţeleturism; 11,15 Ce is
torie î (cs); 11,45 Sport 
în Africa : 12.45' Claire 
Lamarche (magazin); 13,45 
Jurnal F 3; -14,30 Tara- 
taţa (r); 15,45 Interior 
nocturn (r); 16,30 Alpi
nism; 17,00 Jurnâl TV 5; 
17,15 Genii în iarbă; 18,15 
Evadarea (mag. turistic);
18,45 Campionul (cs);
19,30 Jurnal TV 5 ; 20,00 
Ceva nu merge (maga
zin); 21,00 Corupţie (f. 
TV — Franţa, 1993); 23,00 
Jurnal F2: 23,40 Patri- 
cia Kaas (mag-); 1,10 
Weekend plăeut; 1,30 
Jurnal) -2,15 Reluări.

62)0 Seriale, desene a- 
nimate; 8,00 Disney & 
Co. (r); 9,2o Desene ani
mate; 10,55 Em. religioa
să _ pentru copii; 11,00 
Team Disney (d.a. & fil
me); 12,25 jnapoi în tre
cut (s); 13,15 Sunseat
Beat (s.p.); Î4,I0 Cine e 
şeful aici ? (s); 14,40 Dă
daca (sm.); 15,15 Auto
mobilism. Marele Premiu 
de FI al Italiei; 17,40 
Auto. Cupa ADAC Ber
lin; 17,50 A-Team (s.a.);
18.45 Academia de avia
ţie (s.a.); 19,45 Ştiri, sport, 
meteo; 20,10 Highlander 
(s); 21,15 Prietenul meu 
Bigfooţ (SUA, 94); 22,55 
Spiegel TV — magazin ;
23.45 Prime Time; 0,05 
Eden (s.er.).

7,00 Ştiri; 10,00 Aven
turile lui Wlllhelm Teii 
(s); io,30 Film; 12,45
Scene de la o nuntă ■— 
selecţiuni (show), cu 
Davide Mengacci; 13,15 
Superclasament (show), 
cu Gerry Scottt; 14,00
Ştiri; 14,33 Bravo, bra- 
vissimo (show); * 16,30
Film) 19,00 Forum — e- 
diţie specială (show);
21,00 TG 5 — ştiri; 21,30 
Superjocul (Show), cu 
Gerry Scotti; 23,30 NYPB 
(s); 1,30 Ştiri; 2,00 La 
locul delictului te); 3,00 
Revista presei; 3,30 Cin- 
cîn (s); 4,30 Cei cinci de 
la etajul cinci (S); 52)0
Arca lui NOe (do); 6,30 
Cuplul straniu te).

7,10 Program pentru 
copii; 7,50 Catwalk (s/r); 
8,35 Baywatch (s/r); 9,20 
Star Trek (s/r); 10,10 Se
cretul succesului (SUA, 
*62); 11,55 Nebunia au
rului (SUA, *64); 13,25
Balul manevrelor (Ger
mania, 1956); 14,55 Ivan- 
hoe (SUA, 1982); 17,30
Nord şi Sud (SUA, ep. 
4); 19,15 Roata norocu
lui (cs); 202)0 Ştiri, sport, 
meteo; 20.10 Ranissimo : 
fotbal (show); 21,15 Li
bero (do), cu şi despre 
Franz Beckenbauer; 22,50 
Discuţie în turn (talk- 
show); 0,30 24 de ore 
(rep.); 1,05 Chel (SUA, 
1969); 2.50 Nord şi Sud 
(r); 4,30 Nebunia auru
lui (fir).

6,30 Ştiri NBC; 7,00 A- 
faceri internaţionale; 11,00 
Secolul lui Prost (do);
12,00 Comerţ TV {'13,00 
Grupul McL'auglin; 13,30 
Europa 2000 (do); 14,00
Viaţa noastră (em. eco
logică); 14,30 Talkin’ 
Jazz; 15,00 Magazin spor. 
tiv NBC;‘ 16,00 Baseball 
-— mag. săptămânal;
16.30 X-Kulture; 17,00
Automobilism internaţio
nal; 18.00 Automobilism 
ADAC; 19.00 Ştiri ITN;
19.30 Videomoda; 20,00 

- Vin Expross (do, viticol);
20.30 Shpw Selina Scoţi 
— rctrosp.; âlj)0: Video
moda,; 21,30 Magazinul 
ştirilor NBC;  20,00 
Show-ul serii; 0,00 Golf. 
Anderson Consulting.

9,30 Golf. Lancome 
Trophy; 10,30 Şah. Tur
neul Grand Prix Intel;
11.00 Auto. MP de For
mula 1 al Italiei (r);
11,30 Auto. MP de For
mula 1 al Italiei — în
călzirea (d); 12,00 Atle
tism, Finala IAAF Mo
bil Grand Prix 1995 (r);
13.00 Auto. Pole Position 
2 (r); 15,00 Auto. MP de 
Formula 1 al Italiei —• 
încălzirea (r); 15,30 Au
to. MF de Formula 1 al 
Italiei de ia Monza (d);
18.00 Ciclism. Turui Spa
niei *95; 19,00 Golf. Lan
come 'Trophy; 21,00 Vo
lei. CE mase. din Gre
cia; 222)0 Auto, MP de 
Formula 1 aî Italiei (r).

7,00 Sport în Africa (r);
8.00 Spaţiu francofon; 
9,05 Jurnal canadian; 
9,35 Bibi ŞI prietenii săi 
(s); 10,15 Planeta Muzi
că (cs); 11,15 Faceţi jo
curile (mag.) ; 11,45 Lu
mea e a voastră (mag.); 
13,15 Referinţă; 13,45 Jur
nal F 3; 14.30 Corupţie 
(f/r); 16,30 Dincolo de 
mări; 17,15 Claire La
marche ; 18,00 Şcoala fa- 
nllor; 18,45 Weekend plă
cut; 19,30 Jurnal TV 5 ;
20.00 30 mii. de prie
teni; 20,30 Jurnal bel
gian; 21,00 7 pe 7 (rep.);
22.00 Noii barbari (do) ;
23,40 Angelica şi sulta
nul (Franţa, 1968); 1,30
furnal; 2,15 Corupţie (r).
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Doriţi sa vă dotati locuinţa
»

la standarde occidentale? 
Noi vă oferim:

* Televizoare
* Frigidere şi congelatoare-
* Maşini de spălat automate
* O gamă diversă de aparate 

electrocasnice
* Instalaţii de satelit
* Aragaze

QUASAR S.A.
Deva Bd.Deceba! bl.R

iel,611261,61
Hunedoara Bd.Daleia nr^O 

tel.723139
PLATA IN 6 RATE!!!

•  BUDAPESTA. Co
respondentul Rompres. So
rin Peţrescu, transmite: In 
cadrul sesiunii de toamnă 
a Parlamentului ungar 
au fost exprimate opinii 
privind situaţia minorită. 
ţilor din statele vecine. 
Astfel, în alocuţiunea sa, 
Szabo Ivan, liderul frac
ţiunii parlamentare a Fo
rumului Democrat Ungar, 
a condamnat faptul că, 
în timp ce situaţia ma
ghiarilor de peste hotarele 
Ungariei se agravează, 
postul de televiziune Duna 
TV primeşte de la buget 
un sprijin mai mic decât 
cel promis.

La rândul său. Jorsef 
Torgyan (Partidul Mici- 
lot Agrarieni Independenţi) 
a propus ca legislativul 
ungar sa fa atitudine In 
mod umanitar împotriva 
aceffir politicieni din ţă. 
rile ] vecine carp Vor să 
„elimine magfaiarfmea din 
centrul I t a f d l

Zşolt hiemeth (Fldcvz 
Partidul Civic Ungar) a 
vorbit despre situaţia ftt 
carş 4» * M«j|

nu ţi reacţionat cu destulă 
fermitate la colonizările 
din ’ Voivodina, "la Legea 
învăţământului din , ţţo. 
mâgia şi la Legea limbii 
de stat dio Slovacie- ©- 
bieotâAd «  privire ia po
ziţia of ir i»*e a guvernului 
ung*r în legătură cu cele 
două legi, Zso|t Nemetb a 
conţtdarat 

- că i o . timp -ce 
din Rom&nîa încearcă sS-şl 
apere drepturile prin de. 
monstraţfl, Gyula Hora 
„împărtăşeşte declaraţia 
Iui Iliescu cu privire la 
reconcilierea istorică". 
Szent-lvanyi Istm, sec re. 

tar de stat ca probleme pel
tice în MAE a afirmat că 
,.guvernul resimte Îngrijo
ra rea. nu a susţinut Că nu 
s-ar & agravat situaţia mi
norităţii maghiare, dar 
consideră oportune attâ 
forme de a taa atitudine 
cu privire iu aceste

rităţilor
Şerpia, România şi Sto

fa leme, decât o fac de
putaţii opoziţiei". El a 
subliniat faptul că, recent, 
premierul ungar a promis 
opoziţiei că se va pro. 
nunţa mai ferm împotriva 
Legii învăţământului din

•  MOSCOVA. Din punct 
de vedere „tehnic", ex
plozia nucleară franceză 
efectuată Ia poligonul din. 
atolul Mururoa a fost 
foarte profesional execu
tată, „neprezentând nici 
un pericol ecologic sau 
pentru populaţie" — a- 
firniă un reprezentant ai 
Ministerului rus pentru 
energie atomică, citat de 
ITAR.TASS. In aprecierea 
sa» ţestul nuclear francez 
poate fi condamnat doar din 
punct de vedere moral şl~ 
din considerente politice.

Gheorghi Kaurov, pur
tătorul do cuvânt Al Mi
nisterului ruş pentru «. 
nergje a ftr̂ cizat• ,-r ’--r :.5ţ ,7"— r " ■ .. V* • 9 T.
ca „explozia nucfeară a 
avut loc la o adâncime ce 
etotode posibilitatea pă- 
feUUdcrii in atmosferă sau 
apă a emanaţiilor nocive". 

»«, ş adăugat #to- 
_ nu» jr'amfr.- 

a lueaicat std nu 
internaţional referitor la
«xperienMe' nwrUmre sub.
Iertme. Acest fost Stol de

Mir

"'1

\ ' 3
■ d ~ z o  
r
9L u * <

Ld.. — I

TeUfon: 322 1315
523  1944

TÂSSi. *n.i - .ţ |— . h. f n -
tulul israelian va faţA » 
vizită oficială Ia Kiev, 

ţr«. se» la

Agenţia ITAR-TASS

tre temele centrele te
vor fi abordate cu oficia, 
lităţile ruseşti se va re
feri la contractul ruso- 
iranian privind NWMVea 
de reactaare amttmcm ru
seşti către Teheran.

n n u D u P C
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S.C. BERE-MALŢ SJi. BtSTRIŢA

V 1 H O !  I  H G R O S
•  BERE PASTEURIZATA 
la preţui de:

49€ lei iară TVA 449,5 lei fără TVA

l PATRONATUL NATIONAL ROMAN 
U.E.R1.P.

Filiala juâ. Hunedoara 
| - Organizează cursuri de CONTA-j
j BILITATE (iniţiere în noul sistem con- 1 
Itabil) — MARKETING, în Deva, Hune- ţ 
J doara, Orăştie.
î Se pot însene orice persoane care doresc f
* să desfăşoare activităţi în aceste domenii, |
| Plata în rate, v ~ •. i
, înscrieri şi informaţii; Deva, sediul!
* filialei, str. Şaguna, nr. 2, telefon 611339, |  
{ între orele 9—13, Hunedoara, tel. 712823, t 
j Orăştie, tel. 641389 la Liceul de Chimie, i

j EXPLOATAREA MINIERA RM. VĂLCBa \  
j Cu sediul în oraşul Rm. Vâleeo, str. * 
! cpt Negoescu, nr. 15, te l Q50/7134$i ***
{ 04, fax 0501714844.

Produce şi livrează următoarele pfQ~ 
f duse î
( •  sare gemă industrială sort
1 mm, 6r—8 mm, 0— 15 mm  f

ş  sare bulgări — 3 ^50  kg dm  
•  feldspat măcinat şi granulat (ier®* *

* sitf |
? ' • mmwc de m kar ..«*> 3— 7 mm  
|  calcar filler
j *  grafit eoncmtmt iu 10 

. * ceMtatipe I
| |  •  marmură micronizatâ mb 40 iui»

crom
•  paste refractare d# turnători# ■ 

eroşg#
* mm * mm >

omser XEROX
Dutrihuilor

."j •

Noi nu avem nevoie 
de reclami

r* fXPOHP^

•  0S9/130.SM; « *1 3 0 .7 4 *}

j ANGAJEAZĂ OE 
I AGENT! MARK 
1 RESPONSABIL 
■ ECOhuMISt i

m
Ia Wlefoacxle

nfwVwwwwtfWUVrfVWwws^wwwws*.vsvvw vvvvawawvsAtvvw.reWifinv)fltiritvd

f . .
5

UNIVERSAL

il1 4
'I

DORfţl SĂ CUMPĂRAŢI CEL MAI IEFTIN? 

DORIŢI SĂ CONTRACTAŢI RATE FĂRĂ DCfBÂNDĂ

Nimic mai simplu ţ 

Vizitatî magazinul ECONOMIC af

S. G. UNIVERSAL ME. D I.

10 (turn|i

CĂUTĂM DISTRIBUITORI ÎN TOATĂ ŢARA. 
TeiUfax G$Sţ217$7â. . i

»»

*tr. Dacia, ia pâri#?, II. P '+■

Aici puteţi găsit frigidere; congelatoare; maşini de spălat auto
mate şi simple din impifâ şl «omăueştii tetevizuare: ROYAL, THOM
PSON, PLATJNIUM cu şi fără teletext; telefoane; CITIZEN, PANA
SONIC; gresiei faianţă; obiecte wnUa&i (că*i- de baie din ppliaeril, 
cabine <iuş>; tapet s ^ n t u # ' ' ;  teAirgrifaiMte cte.

rim a  execută trausport la dpmic*JjLu şi montaj pentru partea 
de em&trm$e. . ’

. EXPOZIŢIE CU VÂNZARE :
AuâMwato 4e băuturi calde (cafea, ciocolată, caputrino, 

supe) JES* MATIC — Suedia. Informai* tel 42 73 28,

W w ^ â MâMWi
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VÂNZ ARI-CUMPA R A Bl

•  Vând casă, gaz, apă, 
.anexe, grădină, garai. De
va, Şt. O. losîf, nr. 8 In
formaţii: Sîntuhalm 124.

(357.106/08) 
• •  Vând Dacia 1310 TLX
Ungaria, 1987, motor 1410, 
S viteze, Trabant 601 S, 
1987 Germania, cu . carte 
identitate, cuptor micro
unde Samsonny 23 1, inox, 
.Grill sigilat; Deva. 614635, 
după ora 15. (357.105)

•  Societatea GARANT 
dONSDLTING — De- 

»a, tel. 054/616449, inter
mediara vânzarea “  
cumpărarea — Închiri
erea apartamentelor, 
caselor. terenurilor. 

CUMPĂRĂTORII SWîfT 
SERVIŢI GRATUIT!

•  Vând apartament mo_
■ fcllât sau gol, tel. 626167.

, - (6937)
•  Vând difuzor l'cndcr

100 W, difuzor; HH 2flfi 
,W, toboşar electric Vjă. 
maha, amplificator volţi 
200 W. Tel. 618543. (6938)
. •  Vând apartament două 
camere, cărămidă, etaj 1, 
tel. 623720, orele 8—14.

:V„ (6926)
•  Cumpăr talon Audi 

100, model ’82, tel. 613158.
' (6866)

•  Vând talon CI şi
elemente caroserie Opel 
Kadelt 1,6 D, 1985, avariat. 
641164. (6922)
; « Cumpăr urgent gar

sonieră, tel. 622228 613072, 
orele 7,30—19. (6934)

•  Vând apartament două
camere zona Gojdu, con. 
diţii de privatizare, tel. 
661160. (6924)

•  "Vând 400 mp teren 
intravilan. Deva, ■ Doro
banţi. angajăm depanator 
televizoare. Tel. 614423.

(6928)
•  Vând urgent şi con

venabil casă. curte şi a, 
noxe. situată în str. Vic
tor Babeş, nr. 4 A. Deva.

: • (6929)
• Vând apartament două 

camere; Deva, str. Emi- 
nescu. bl. 43, ap. 51 sau 
schimb cu Aiud. (9975)

•  Cumpăr Opel Kadett
patru uşi; fabricaţie 1981- 
1984, cu vamă = achitată. 
624787. (931)

•  Vând urgent camion
Saviem, stare ireproşabilă, 
tel. 650223,: , <6933)

•  Vând dubtţă Nissan
avariată, . ,... înmatriculată, 
preţ convenabil. Tel. 
642433. ‘ (6076)

•  Vând Mercedes 207
ID, stare bună, an fabrica- 
|îe ’ 1979,. neţnmatriculat, 
fără vamă achitată, 3000 
DM, tel. 641746. (6946)

•  Vând apartament două
camere1 centrai, îmbunăl ' 
tăţi-ri, avantajos, Deva, . 
teL 62161?., ' (6942)

•  Vând urgent aparta
ment, , nemobilat. Tel. 
6 2 4 4 6 ( 6 9 2 3 )

•  Vând motor Fiat Cro
ma Turbo Diesel şi piese. 
Tel. 651077. (6472)

•  Vând tractor U 650 
cu remorcă 5 t. sau schimb 
cu U 445. Tel. 642820.

(5568)
D* Vând casă, grădină, 

garaj, apă, gaz, Hune
doara, Str. Lătureni, 86.

' ’ (6270)
•  Vând cameră luat

vederi, Schneider. video 
Hanseatic, Reeorder. Tel. 
718527. (6271)

•  Vând dozator Fresco,
maşină' îngheţată,, televi. 

..vor color (300 000). . Tel, 
722686. ' (6274)

« Vând cavou, ' tel 
715127. , - , <6247)

» Vând urgent aparta
ment central, trei camere, 
bune .condiţii; 713889. 01/ 
7253863,. 720519. (6250)
■ « Vând apartament 4 
camere, ţel. 724613. (6268)

•  ;Vând urgent aparta
ment 2 camere. Tei. 
629359 după ora 18.

(6950)
« Vând casă, grădină, 

Simeria, strada Traian, 
nr. 42, Tel, 660995. '

(357107)

PIERDERI

« Pierdut legitimaţie ve
teran nr. 375841, pe nu
mele Micii Octavin. O 
declar nulă. , . .

« SG Labsystem SRL 
Deva anunţă pierderea 
ştampilei rotunde a socie
tăţii, Se declară nulă.

(6936)

SCHIMBURI
DE LOCUINŢE

•  Schimb - garsonieră, 
zonă centrală, cu aparta
ment 2 camere. Informaţii 
♦el. 713263. i (6269)

•  Schimb casă depen
dinţe, grădină 18 ari- sat 
Uţoi' 23, cu microbuz per
soane stare bună plus di
ferenţă. Informaţii Uroi. 
nr. 23 tel. 624787.

(6932)

ÎNCHIRIERI

« Cedez spaţiu comer
cial Simeria. Informaţii, 
tel, 629326/ zilnic' 7—9,
14-18; ‘ (6fi77)
! * Ofer de închiriat ga- - 
raj, vând lemn nuc pen
tru mobilă. Deva, Nucilor,
6. (6930)

« Caut urgent pentru 
închiriat garsonieră saî  
apartament Orăştie, tel. 
641607. (5570)

OFERTE DE SERVICII

•  Caut persoană pentru 
'menaj, tel. 617427'

(6850)

•  Exchange SCIDM SRL
angajează personal pen
tru agenţia din Deva, re. • 
laţii la tel. 01/6386686, 
Bucureşti. (6675)

MATRIMONIALE

• Tânăr german, de 
origine română, 28/1,65/65, 
doresc cunoştinţă în ve

derea căsătoriei. Trimiteţi 
fotografie şi corespondenţă 
Ia Oficiul poştal 1. că
suţa poş*ală 31, Hune- . 
doara. (6254)

x_ '■ - . -
’ ' DIVERSE '

• Automobilişti! Pu- 
Jeţi in sfârşit scăpa 
de coşmarul penelor 
de cauciuc! Soluţia 
este AUTO V! (Pro
tecţie ânti-pană). Pro
dus original U.S.A.): 
elimină penele: etân- 
şează perforaţiile cu 
diametre până la 6,5 
mm; elimină scăpă
rile de aer. (astupa 
parii); , menţine -r-- 
sidnea corectă; este 
activ în orice regim 

.termic; prelungeşte 

. durata de viaţă a 
cauciucului; .scade 
consumul de carbu
rant. Alături de, cen-- 
tarile de. siguranţă şi " 
sacul gonflabiţ. VAUTCţ 
V este cea mai im
portantă invenţie din\ 
domeniul - siguranţei 
rutiere şi protecţiei 
pasagerilor. Distribui; 
tor: S.C. GETICA
TRÂNS SRi; str. Tri
bunul Solomon, 1 B. 
Tel. 054 — 614348. -
/ ic : V (6852)

•  SC Labsystem SRL 
Deva anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor - în. 
cepând -cu 1 octombrie 
1995.

« SC Han Orlea îşi ma
jorează tarifele la prestări 
de 'şervicii ca urmare a 
creşterii preţului la ener
gie electrică şi termică, 

i i ; (6935)

COMEMORĂRI

GRUPUL ŞCOLAR SPORTIV DEVA

' Anunţă închirierea prin licitaţie publică a 
| unui grajd porcine, format din 5 boxe.

Licitaţia vâ avea loc în data de 19 septembrie 
l'995, ora 9, la sediul liceului. ,

Totodată anurţţă organizarea unui concurs 
pentru ocuparea unui post de tâmplar.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 617015
(491)

•  Lacrimile noastre" 
de neuitarc cad pe 
tristul tău mormânt, 
acum la un an de Când 
ne-ai părăsit. Dum. _ 
nezeu să te odihnească " 
bunul nostru 
CORNEL ARMEAN 

Come inorarea sâm
bătă 9 septembrie 
1995, ora 9, Ia Cate
drala Deva.

Maria şl Radu. '

•  tLa un an de la 
plecarea ţa 
■ CORNEL ARMEAN, 
colegii de. la „Cuvân
tul liberi* îţi făgădui;, 
iese că nu te vpr uita 
niciodată. - Odihnă 
veşnică’! \

S.C. VIVI BIANCA IMPEX SRL DEVA
•si

I
Str. Sântuhalm nr.l.

Angajează de urgenţă :
■  doi zidari J:

Salariu deosebit de avantajos, precum şi o : 
masă gratuită. >

Relaţii Ia telefon 621113.

CONSILIUL LOCAL VEŢEL

(7351) j

I
Anunţă CONC URS pentru postul de l 

|  FUNCflONAR. «
* Relaţii suplimentare Ia telefon 665135; (487) j

S.C. TRANSILVANIA GENERAL 
IMPORT — EXPORT ORADEA

IflJ
î - PENTRU DEPOZITUL DEVA, cu sediul în 
| Str. fiiepozitelor Nr. 6, telefon 621752, urmă- I 
* tdarele categorii de personal: • |

... . I- 1 , . : ' :; ;
H Agent vânzări (marketing) ora^Petroşani, J 

*- ’ | plus zona limitrofă (Aninoa^a, Urifeani, Vulcan, -
AGENŢIILE DE PUBLICITATE

„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp şi hani, pu- 
i teţi publica anunţuri de micăşi mare'pu

blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- 
ţiile de publicitate din :

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean); — la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim? l — la chioşcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz 
„Orizont").

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 
716926).

•  BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediul SIC. „MERCUR".

•  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma
gazinul „Palia".

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, 
770735.

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunţurilor de 
mică şi mare publicitate.

j Petrila) — 2 agenţi

I 

I

■  Deva — doi agenţi
■  Hunedoara — doi agenţi •
■  Zonă rurală — doi agenţi 
Ji Agenţi distribuţie marfă (facturist) ma-

' şină distribuţie cu garanţie materială — doi 
I ag«nţi

■  Conducători auto pentru maşini distribu- I 
ţie VOLVO sau RABA 8,5 tone (cu vechime în j 
muncă şi garanţie materială pentru preluare de « 
gestiune fără agent distribuitor) — două per- j 
soane *

' ■  încărcători — descărcători marfă cu po- I
. sibilitatea de a promova — trei persoane

- Preferabil; tineri, băieţi sau fete, studii me
dii sau superioare.

I
Salarizare atractivă, negociabilă şi în func- I 

ţie de vânzări- (486) j
I

| Centrul de Educaţie la Distanta CODECS, reprezentant unic I 
J in'Komania al universităţii engleze OPEN UNIVERS1TY, j 
I începe un nou ciclu de cursori in vederea pregătirii d-voastra I 
j manageriale.
I In sesiunea Octombrie 1995- Mai 1996 va puteti înscrie hş's 
J Management competitiv - BZT 784
I Managementul relaţiilor cu clienţii si consumatorii - BZT 7g6 
J Management financiar - BZT 655.

EDUCAŢIA LA DISTANTA va ofer»
J , -  -PERFORMANTA
1, -FLEXIBILITATE
J -CALITATE
I -DEZVOLTARE PERSONALA !
J Informaţii suplimentare si înscrieri se pot obţine direct la 
( Centrul Regional Oradea, str.Sucevei nr.43, sau telefonic, la 
J tel.059-470103.
I Data limita de înscriere pentru perioada anunţata este 
J 22 Septembrie 1995.

LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI

in  legătură cu procesul criminalului Jian Beniatnin
Aflăm de Ia dl Alexandru Iotovici, prim 

procuror adjunct la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara — Deva, 
Următoarele: „Alaltăieri a avut termen 
ide judecată cauza privind pe odiosul 
/criminal Jian Beniamin. întrucât incul
patul a formulat lâ Curtea Supremă de 
justiţie cerere de strămutare a -judecării

cauzei Ia o altă instanţă de. judecată •— 
cerere ce se află în curs de soluţionare 
— s-a acordat un nou termen de jude, 
cată. Vom ţine cititorii ziarului1 „Cuvân
tul liber" la curent cu evoluţia proccstt, 
lui în cazul odiosului criminal care a 
luat viaţa la cinci oameni nevinovaţi 
(Gh. I.N.)

^ A ,.V .W .V ^W A V A W A ,A,.W .V //A W /.V A ,A'.VA-/.W .SA V A W .V .V .W /

WEST & EAST 2 00 0  *
UNIC REPREZENTANT în România

ol furisolo> G1 8MANI
S to J J w e r c k  *

I m/icnnn, i cotate umplut#, cacao, oump, napolitana, fite.)
F e l i x - G o u r m e t  -

Tfi/une cutleralune pungl 200,150.100,50 gr.,fistJc, cashew. migdelaf |mm CAUTĂ DISTRIBUITORI
ijSîal/Foxi 01/410.70,28; 410.y0.2»S.
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