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V'tt>f yiojL an
... şi astfel, un de an,' mijlocul 

Iui septembrie deschide cărăruia 
de la care mijlocul lui iunie s-a 
abătut. Cartea e lumina, şcoala 
calea luminii, profesorul îndrumă
torul ei, iar elevul verigă a tim
pului înmugurind continuu strălu
cirea liniştită a slovei.

Curgând, clipele se rostogolesc 
cu fiecare curbură a literei, sen
suri noi înseninează mintea. încet, 
încet semiîntunericul unor ştiinţe 
şi frământări naive se limpezg.se 
ia atingerea câtorva particule de

adevăr din infinităţile universului. 
Ideile ce le purtăm îiC noi. devin 
mai clare, înfloresc întru înflori- 
rea vieţii tuturor.' '

Din .Mila şi Dragostea Bunului 
Dumnezeu avem o inimă ce simte, 
un creier ce gândeşte pentru care 
trebuie a mulţumi necontenit, ă 
ne bucura de fiecare minut al tră
irii, împărţindu-l generos cu seme- 
nii noştri.- f  -

Împurpurând sufletul, după ce 
s-a încheiat o etapă a şcolii, a a-

propicrii de .desăvârşire, aminti
rile ihc.ep a pribegi fiinţa şi de-abia 
atunci ne dăm seama cum atâtea 
inimi au lăsat amprenta în interi

marul ei. ,
Fie că noul an şcolar să aducă 

cu sine învăţături minunate, re
creaţii vesele şi mii da îngeri care 
să vegheze înălţarea luminilor!

, ROXANA S1COE-TIREA,
~ elevă,’ cls. a VIII.a,

Şcoala Generală Nr. 1, Deva
% > -,

O LUCRARE DE O DEOSEBITĂ UTILITATE• • • ,n *•»„ >•* •: • ... •'* *■» %.
Ghidai de conversaţie turistic 

ROMÂN-GERMAN
A apărut la Editura „Uipia Traiana" dirt Capi. 

tală „GHIDUL DE CONVERSAŢIE TUBISTIG 
ROMAN - GERMAN", o lucia re deosebit de utilă 
pentru agenţii economici -şi turiştii care călătoresc 
în Germania.

Ghidul este structurat pe 3 o^>itole:
- #  obiective turistice din 82 de. oraşe germane, 

însoţite de hărţile cu împărţirea pe landuri 
a Germaniei, Austriei şi Elveţiei (cantoane))

•  expresii uzuale în diverse situaţii posibile 
într.o deplasare ;

#  dicţionar de termeni automobilistici (denU. 
miri de piese, indicaţii de circulaţie).

Ghidul se găseşte în vânzare la chioşcurile zia
rului „Cuvântul liber“ din Deva, centru, lângă ma
gazinul ,,Comtim“ şi Hunedoara, lângă cantina „SI. 
derurgistul“. Preţul unui exemplar — 3100 lei.

La a lţ ii  (VI)
TOT PE DRUM. In 

1990. când am văzut pen
tru prima dată Stras- 
bourgul, tocmai era în 
toi disputa dintre primă
riţă, partizană a intro
ducerii tramvaiului, şi 
opoziţia care... se opunea 
Pe motiv că e o idee 
populistă şi oportunistă. 
Revăzând. azi aceleaşi 
locuri, arn constatat că

nomic, nepoluant, silen
ţios, rapid, curat şi, prin 
dizainul său, chiar ele
gant. îmbogăţind esteti
ca citadină. Şi sunt atot- 
străbătătoarb, circulând 
pe pământ şi pe 
sub pământ, pe linii sus
pendate ori traversând 
spaţii verzi şi chiar prin 
pasajele pietonale (dai 
aici numai „la pas“); Bi-

M E N T A L IT A T i

cina Trautmann a învins: 
prin. StrasboUrg circulă 
un „tram” superb, des-, 
prins parcă din istoriile 
S.E. Ca şi, de altfel, ce
le din I.udwigshafen, din 
Manfiheim, din Heidel- 
berg. Cu aer .condiţionat 
şi tratat cu deodorante, 
cu comenzile compute
rizate, cu fotoliile (că 
nu te poţi zice scaune !) 
pluşate; după ce ai. ur
cat, nu-ţi mai vine a co
bori. Ele reprezintă de
fapt concluzia unei po
veşti începute în anii ’70, 
când, în euforia de a- 
tunci a bunăstării, toate 
oraşele care se respec
tau au desfiinţat tram
vaiele pe. motiv că sunt 
prea plebee, trag a săi 
răcig. Azi, după exact 
două decenii, toate ora
şele care se respectă se 
întrec în a le (re)intro- 
duce. Pentru că s-au 'do- 

. vedit mijlocul de trans
port urban cel mai eco-

letele se procură în sta
ţii, de la automate care 
au pbiceiul să dea şi res
tul şi unde sunt afişate 
şi orarele de circulaţie I 
de la care zadarnic vei • 
aştepta să se abată, căci j 
vei rămâne dezamăgit; Şi I 
în fiecare vagon, bine- * 
înţeles, un aviz prin ca- | 
re călătorii sunt averti- . 
zaţi că dacă vor fi sur- I 
prinşi călătorind „la ne- J 
’gru“, vor trage- o carte j 
perdantă, un SchCrarzer I 
Peter (Petru cel Negru) * 
care îi va costa. nici I 
piai mult, nici mai pu- J 
ţin decât 60 de mărci. | 
Să mai zici că nemţii • 
n-au umor I

Trenurile nu sunt nici * 
ele mai prejos. Am că- j 
lătorit cu toate tipurile, I 
de la cele de navetişti, |

RADU CI ORA NT,' j

(Continuare îb pag, a 2-a) J
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In f r a c t io n a lita te a  e c o n o m ic ă  -  s o ra
f

d u lc e  a  c o r u p ţ ie i
Dezvoltarea vieţii sociale 

şi a economiei româneşti 
pe baza principiului sta
tului de- drept şî ale eco
nomiei de piaţă esţe în
soţită de o creştere fără 
precedent a fenomenului 
infracţional, în general. 
Este de necontestat că pen. 
tru anumiţi indivizi sau 
categorii de persoane, li
bertatea -câştigată prin 
revoluţie a însemnat • în 
fapt câmp larg pentru să
vârşirea unor infracţiuni 
deosebite, ori pentru îm
bogăţirea rapidă, prin. ori
ce mijloace, majoritatea 
săvârşite, pe fondul acte
lor de corupţie.

Această' concluzie, la 
care ajungea dl col. Mihai

15 SEPTEMBRIE -

<T Sf. ierarh l&sif cel Nbu
. de la Partoş; Sf, Mc. 

Nichita Romanul;

•  Onomastică ; Erna;
•  1486, Ştefan cel Mare

construieşte ţa Hârlău 
un nou palat de reşe- 
dinţă; ' ' : ■

'•© 15/27 ■ sept. 1895. Apa. • 
' re la Bucureşti „Gaze-

• ta matematică", prima 
. revistă specială de ma

tematici în limba romă. 
bă;

•  S-a născut, în 1875, 
criticul literar IIENRIC 
SANiELEVICl (m. 1951);

•  A morii, în 1950, ling- 
• vistul ION AUREL

CANDREA * (n. 1872),*
.# Soarele răsare la ora 

6,54 şi apune la 19,27;

•  Au trecut 257 zile din 
an; au rămas 108.

u n a  p e  z i
■  —• Scumpa 

pun lâ picioare 
— Ce marcă

mea, am 
inima ! 
e?

venit să-ti

Stoica, locţiitor al Inspec
torului şef al Inspectoratu
lui Judeţean de Poliţie, 
ne-a inspirat titlul acestor 
rânduri. Intr-adevăr, in- 
fracţionalitatea economică 
şi corupţia sunt surori bu-

PE MARGINEA 
ANALIZEI EFECTUATE 

DE COMISIA 
JUDEŢEANĂ PENTRU 

COMBATEREA 
CORUPŢIEI

ne. O dovedeşte pregnant 
. practica ultimilor ani a 
organelor poliţiei #i par
chetului, specializate în 
lupta contra criminalităţii: 
economice. Din păcate, a- 
şa cum am luai subliniat 
şi cu alte prilejuri, poli
ţia şi parchetul au cam 
rămas singure să ducă a- 
ceasta luptă. Mai sunt a- 
jutate, ce e drept, de une
le organisme care alcătu

iesc comisia judeţeană pen. 
tru combaterea corupţiei, 
dar multe dintre acestea 
nu au în atribuţii lupta 
împotriva infracţiunilor e- 
conomice, ci treburi pro
prii specializării fiecăruia.

In perioada expirată din 
acest an, au fost depistate 
şi sesizate organelor par
chetului 106 persoane, în 
sarcina cărora s-a reţinut 
comiterea a 745 acte de 
corupţie, din care 397 lua
re şi dare de mită şi 249 
acte de trafic do influen
ţă.

Ge grad de pregătire au 
oamenii care se pretează 
la asemenea acte 7 38 din
tre ei au studii medii, 18 
— studii superioare şi 50 
studii generale sau fără 
ocupaţie.
' Corupţia nu este un fe

nomen încadrabil juridic 
ca atare. Ea se defineşte 
prin infracţiuni ca darea 
şi luarea de mită, primirea 
de foloase necuvenite ori

ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)

La Brad

— De câteva zile, în 
municipiul Brad şi-a în
ceput activitatea un nou 
laborator de mare trebuin
ţă pentru sănătatea bră- 
denilor, a tuturor celor 
care îi vor trece pragul: 
Laboratorul de analize me
dicale „Bioanaliza". Dv, 
stimată doamnă biolog 
Cornelia Golea, sunteţi 
patroana noii, unităţi. Vă 
solicităm să oferiţi brâde- 
nilor, cititorilor ziarului 
nostru, amănunte despre 
ceea ce vrea să fie noul 
laborator pe care l-aţi L 
naugurat.

— Mai întâi, cred că es
te bine să precizez că noul 
laborator se află pe stra
dă Guza Vodă, In blocul 
nr. 14. Are o capacitate 
de a efectua zilnic peste

Gh.I. NEGREA 

(Continuare în pag. a  6*43

© Întâlnire cu specialiştii din 
agricultură. Astăzi (vineri), la 
casa agronomului din Mintia a- 
re loc o întâlnire cu specialiştii 
din agricultura judeţului nos. 
tru în cadrul căreia sunt dez
bătute problemele specifice cam
paniei agricole de toamnă, pro. 
cum şi modalităţile practice de 
aplicare a măsurilor stabilite de 
guvern privind stimularea pro
ducătorilor agricoli, inclusiv ce
le referitoare la preluarea grâu- 

,lui de calitate inferioară pani
ficaţiei în compensarea cantită
ţilor de' orz. «eachiziţionate de 
către complexele zootehnice şi 
FNG. . - ..

De asemenea, sunt discutate 
modalităţile de constituire a 
stocurilor de produse agricole, 
prin utilizarea creditelor cu do
bândă subvenţionată în propor
ţie de 60 la sută de la bugetul 
statului, (N.T.)

O Valea Jiului. In cadrul ac
ţiunilor de salubritate ce se în
treprind până la sfârşitul tri
mestrului IV, se numără şi 
dezafectarea unor zone poluate, 
de la periferiile municipiului 
Petroşani şi ale oraşului Lu
pani, amenajându-se spaţii _ de 
creştere a animalelor şi igîeni. 
zarea celor 35 de platforme a_ 
menajate pentru colectarea gu
noaielor menajere. (S.G.).

© Semnal. Locatari din blo
cul 2, scara A, din bdul Bâl- 
cescu. Deva, ne-au semnalât fap
tul că familia care ocupă apar
tamentul 14, al respectivei scări,

a acumulat pe acest an o da
torie, lâ taxele comune do peste 
300 000 lei. In condiţiile când 
ceilalţi îşi achită conştiincios 
taxele, administraţia Asociaţiei 
nr. 75 o invită pe locatara Ana 
Sicote să nu mai amâne plata 
datoriilor, pentru a nu crea greu
tăţi celorlalţi colocatari. (V.A.)

© Ca-a fanaile. In micul şi 
cochetul magazin al dnei Maria 
Luca, situat pe bdul Bălcescu 
din Deva, clienţii sUnt primiţi 
cu sufletul deschis, cu încrede
re şi amabilitate. „Avem clienţi 
formaţi, din blocurile Vecine, dar 
ne caută persoane şi din alte 
zone ale oraşului, ştiind că a- 
vem marfă ieftină, adusă di
rect de la furnizori. Pentru a 
rula repede marfa, de multe ori 
nici nu mai punem adaosul la 
care avem dreptul" — spunea 
dna Luca. Cumpărătoarele a- >

predau că modelele pantofilor, 
ale obiectelor vestimentare a. '• 
flate în vânzare comode, e- 1 
legante, utile — sunt pe gustul j 
dumnealor. (E.S.) j

0  %isămânţări artificiale. In , 
scopul ameliorării efectivelor la 
specia ovine, prin grija OJRSA . 
Deva, s-au organizat şi au în. 
ceput efectiv însămânţările arti
ficiale la circa 2000 de oi. Ac
ţiunea în care se utilizează ma
terial biologic de calitate pro- 
venit de 4a Palan — Constanţa 
şi Cristian Sibiu, are ca scop 
îmbunătăţirea producţiei de car
ne, lapte şi lână la specia res
pectivă. (N.T)



r

6,30 Seriale, desene a- 
K rate; 0,05 - Springfletd 
£iory (s); 10,05 Santa 
îs rbara (£)'. tl,00 Fru
mos şi bogat (t); t  t |3 t  
Vremea dorinţei (s);
12,00 Preţul e fierbinte 
(es); 13,30 Fetele de aur 
(sitcom,): 14,00 Pasiunea 
ei e crima (s.p); 15,00 
Barbet Schafer talk-
show; 16.00 Ilona Chris-
ten tallţshow; 17,00 Jţans 
Mciser talkshow; 18,30
Jeopardy! (cs); 19,00 O 
familie foarte drăguţă 
(s/r); 19,45 Ştiri, sport, 
râ&teor ,20.40 Vremuri 
bttne fl rele (s); 21,15
Mini Playback Show;
22,15 Columbo : Flutu
rele gri (t.p. SUA, 1993),

7,00 Ştiri; 9,45 Show.ul 
Iul M. Cestanzo (r); 12,30 
O blondă pentru tata (s);
13.00 Robinsoail (s); 13,30 
Casa VianeMa (s); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene 
(show); 14,40 Beautiful 
(s): 15,10 A Iubi (s); 16,00 
Tata ţi fetiţa (s); 16,30 
Dădaca ($); 17,00 Da.;
19.00 OK, preţul e co
rect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
21,25 Paperissima sprint 
(show); 21,40 Film; 23,45 
Ştiri; 0,15 Show.ul lui 
M. Costanzo; 2,30 Coti
diene (show/r); 2,45 Pa
perissima sprint (r); 3,30 
Cin-cin (s)î 4,30 Cei 
cinci... (s); 5,00 Chioşcul 
de ziare.

6,30 Germania azi di. 
mlneaţă; 8,30 Bruncb — 
TV (mag. TV); 10^0 Ca. 
nnon (s.p); 11,00 Insula 
fantasiilor (s); 12,00 Bai 
la medic (s/r); 13,00 Me
dicul insulei (s); 14,00
Faicon Crest (s); 15,00
Cagncy şi Lacey (s); 16,00 
Star Trefc (s.SF SUA): 
„Jocuri periculoase*; 17,00 
Baywatch (s,a): „Reportaj 
riscant**; 18,00 Să riscăm! 
(cs); 19,00 Totul sau ni
mic (cs); - 20,15 Ran: fot
bal; 20,30 Roata norocu
lui (cs); 21,15 Zeii au că
piat, probabil! (co, A. 
frica de Sud 1989); 23,10 
Ran > fotbal BundesUga 
et, 6; 0,10 Orgiile lui 
Rasputin (l,er. Ger, *83),

g . n ac
8,30 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 7,00 In mieşB 
afacerilor — ştiri; 730 
Hoţii şi afaceri (do); SM 
Azi — informaţii şi bu
letin bursier; 10,o# 45»- 
merţ TV; 11,00 Piaţa 
europeană; 15,00 piaţa a- 
mericană; 18,30 Pulsul 
afacerilor azi; 19,00 Ştiri 
1TN; 19,30 Secolul tai 
Frost (do); 21,3* Orie 
mai mari case din lume 
(do); 22,00 Viaţa noas. 
tră («an. ecologici); 22,30 
Ştiri ITN; 23,0»' Show
ul scrii, cu Jap Lene i 
talkshow eu celebrităţi; 
0,30 Atletism — in lume;
1,30 Ştirile nopţii, cu 
T. Brokaw; 2,0» Basebali. 
Major League — ta di
rect dia SUA. , _

93* Ciclism montan. 
CM Grundig Ia cross- 
country de )a Roma (r);
10.00 1 tbal. CE %■. turul 
1, manşa 1. Selecţiuni din 
Liga Campionilor şi Cu
pa Cupelor; 12,00 Tenis. 
Romanian Open Tennis 
de Ia Bucureşti (d); 16,30 
Ciclism. Turul Spaniei 
’95 (d); 19,00 Tenis. Ro- 
tnanlan Open Tennis de 
Ia Bucureşti (d); 21,00 
Vriei, CE masculin din 
Grecia — semifinale (d);
23.00 Volei. CE masculin 
din Grecia (rea zilei);
23,45 Buletin de ştiri 1; 
0,00 Moto. CM de Super, 
bikcs *95, etapa 9 r* Su- 
«o. Japonia (r); 1,00 Yach- 
ting. Mag. Grand Prlx.

7,09 Casa Dcschenes (s);
7,30 Teledimineaţa; 9,35 
Bibi şi prietenii săi (s);
10,15 Să cunoaştem ştiin
ţa (mag.); 11.15 Fa, SI, 
Lş, a cânta; 11,45 Pe. 
gas (mag.); 12,45 Timpul 
prezent (r); 14,05 Lumi- 
nile... (r); 14,30 Magazin 
medical; 15,40 Totul e 
bine (r); 16,30 Casa... fp/ 
r); 17,30 Bibi şi prietenii 
săi (s/r); 18,13 Şansa cân
tecelor'; 18,45 Campionul 
(cs); 19r3Q Jurnal TV .§;
20.00 Luminile Parlsnlui; 
20,3* Jurnal belgian; 21,00 
Cantatele unui aventurier 
(mag.); 21,30 îmbarcarea 
Ia poarta 1 (mag,); 22,00 
Enigma de cristal (cs);
23.00 Jurnal.
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până la mirobolantul ex
pres Paris •— Munchen, 
in care, Ia clasa Întâi, 
există fax şl computere 
pentru ca oamenii de a- 
faceri t i  nu se plicti
sească. La clasa a doua 
nu -e decât telefon. Dar 
la toaleta aseptică te 
poţi spăla cu apă caldă.

le. Septicul nu s-a des
coperit tacă aici. Oame
nii citesc, cei mai mulţi 
au ziar© sau reviste, ori 
discută intre ei cu gla
suri coborâte, eu aceeaşi 
grijă d* a nu-şi contur
ba vecinul, pe care am 
întâlnit-o pretutindeni pe 
aici.

Există deci în acest 
Occident impregnat 'de

M E N T A U T A T I
Conductorii, bărbaţi şi cultură o civilizaţie a 
femei, sunt eleganţi ca voiajului, o estetică a 
nişte amirali, au preş- călătoriei. Călătoria devi- 
tahţă şi autoritate, sunt ne o plăcere, niciodată 
politicoşi şi prevenitori, nu şi o problemă, oricât 
cumulând şi misiunea de de complicat i-ar fi tra- 
consilieri de voiaj, deşi seul, pentru că mijloace- 
fiecare călător găseşte pe le sunt biperconfortsbi- 
locul său un pliant cu le şi peste tot există le- 
graficul orar al trenului gâturi şi corespondenţe 
.respectiv. Şi în toate car© exclud riscul de a 
trenurile, indiferent de aştepta «gasuri întregi 
-grad", se anunţă staţii- prin gări, trenuri Jeproa- 
le care urmează, legătu- se care tatârzi® sau tram- 
riie existente acolo şi vai® hodorogite car» nu 

? ~1{ligiEtie la care acestea se mai vin. Au început să 
găsesc,- -pentru ca omul circule şi pe liniile «oas- 
sâ nu alerge ta neştire tre vagoane noi, cu alu- 
cu bagajele de colo, co- râ europeană; Mă întreb 
lo. Iar dacă survine vreo Insă eât Işi vor păstra 
oprii» neprevăzută, - - că- „standinguT*, cunoscut 

.j lâtorii surit imediat in- fiind elanul devastator 
1 formaţi asupra motivelor: care ne caracterizează de 
t : âu plătit, au dreptul să Vreo douăzeci de ani 7 

fta. informaţi. Trenurile Cât despre tramvaie, Ie 
de navetişti au vagoane vom introduce şi noi fă-
'pentru fumători şi ne- 
fţunători, banchete tapi-

ră îndoială, dar, cu obi
ceiul nostru de a ne

Jşjjj»: pe . care nimeni nu scumpi la tărâţe, proba- 
le' 'spintecă, sunt şi ele bil cu vreo zece ani în- 
pyrnte, aerate, punctua- târzierc,
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traficul de influenţă, De 
reţinut că personajul cen
tral în comiterea acestor 
infracţiuni trebuie să ai
bă calitatea d® funcţionar 
public. .

Cum se grupează, prin 
prisma acestei cerinţe ju
ridice, cei 106 sesizaţi par
chetului? Cinci dintre ei

La B rad

(Urmare din pag. I)

50 de analize medicale cu 
reactivi indigeni şi din
import,

— Stimată dnă Corne
lia Golea, cred că este 
bine să spunem oameni
lor ce anume analize, ce 
probe se pot face In la
boratorul pe care.l con. 
duceţi ?

— Vă spun pe scurt : 
probe şî analize hemato
logice, analize şi probe de 
biochimie. Bineînţeles, spe
cialiştilor nu este cazul să 
le spunem ce înseamnă as
ta, dar pacienţilor de 
rând le spunem şi îi asi
gurăm că la laboratorul 
nostru sunt întotdeauna bi
neveniţi şi primiţi. Diver
sitatea analizelor cuprin
de întreaga gamă a tre
buinţelor celor ajunşi în 
suferinţă. Mai efectuăm 
examene cetologice, bac
teriologice, imunologice. 
Dacă îmi îngăduiţi. aş 
vreasă mai precizez că 
Ia laboratorul „Bioanaliza**, 
nou deschis la Brad, pa-

■ eienţil surit bineveniţi de 
luni până sâmbătă seara, 
chiar si duminica. La ur. 
geriţele suferinzilor avem 
la îndemână telefonul 
650402, Noi nu vrem alt
ceva decât să venim ;ţn 
ajutorţil oamenilor ajunşi 
la suferinţă, -

îndeplineau funcţii de con
ducere, cinci etau paţrpni 
d® societăţi comerciale, 6 
persoane lucrau In secto
rul sanitar, 7 gestionari, 4 
contabili şj 7 funcţionari 
ai căilor ferate. Aceştia au 
fost cei car© se aflau ta 
postura de funcţionari pu
blici, Lângă ei, cum se 
vede, stau o mulţime de 
indivizi gata să-şi plăteâs- 
că o serie de avantaje ma
teriale • sau facilităţi, con
tând pe coruptibilitatea 
personajului central - — 
funcţionarul public. De ce 
a devenit acesta uşor co
ruptibil ? In cazul unora, 
din dorinţa organică de 
îmbogăţire fără muncă. în 
cazul altora, din cauza sta
tutului mizer, sub raport 
salariat. în ambele ipos
taze însă, se simte lipsa 
unui cadru juridic definit 
într-o lege' care să obli
ge la - justificarea averii 
dobândite şi o lege a func
ţionarului public. De ce 
nu se iniţiază prima sau 
de ce nu se revigorează 
vechea lege a controlului

averilor dobândite pe căi 
ilicite 7 Ghici ciupercă ce-t, 
De ce nu se statuiează sau 
legiferează conduita func
ţionarului public 7 Pentru 
că prin salariu, statul ar 
trebui sâ-1 facă incorupti
bil, dar nu poate. Zice că 
n-are de unde ; dar cum 
este gestionat bugetul ? A- 
ceasta-i întrebarea.

infracţiunile care de
finesc sub raport juridic 
‘corupţia nu pot fi total 
disociate de infracţiunile 
de serviciu sau in legătu
ră cu serviciul. Ele se re
găsesc sub forma abuzu
lui în serviciu contra in
tereselor persoanelor sau 

 ̂în neglijenţa în serviciu.
Prin asemenea acte, a 

fost păgubit cu sume de 
; sute de milioane de lei 
avutul public, Conclu- 

; dent este pentru această 
stare de lucruri cazul de 
la BANC POST, în care 

|  s-au acordat credite fără 
garanţii materiale temeini
ce şi credibile, şi s-a a- 
mânat repetat restituirea 
ratelor la credit, banca

fiind păgubită cu aproa? 
p© un miliard de tei.

La fel de concludent es». 
te modul cum * fost pă
gubită cu aproape 2* mi
lioane d« tei Exploatarea 
Minieră Bărbdtcni, prin 
piaţa unor certificate m© 
dicale'obţinute prin trafic 
de influenţă, exercitat de 
uri funcţionar ăf ejfpfoa. 
tării, trimis ta judecată. 
Acesta din urmă nu este 
singurul caz în care me
dici sunt trimişi ta jude
cată pentru luare de mi
tă, în scopul de a elibera 
certificate medicale false. 
Sigur, faptele sunt fapte, 
sărăcia nu îndreptăţeşte pe 
nimeni-la fărădelegi, dat 
niej abstracţie nu se poate 
face de penuria financia
ră ta care se zbate acti-i 
vita tea de sănătate şl im-: 
plicit de salariil© modest®' 
ale personalului medicaj. 
Subliniem toate aceste co-j 
resporidenţe în speranţa că 
ele Vor atrage atenţia ce-J 
lor ce fac legi, a celor ce: 
gestionează ţara.

Steaua-Glasgow Rangers 1-0

Faza de la fantasticul gol înscris de Prodan în meciul din Liga Campio
nilor, Steaua — Glasgow Kangers. Foto PA VEL LAZA
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superioara

tămâie, distribaltec fi 
burţi pentru p«M de 
turnare.

OFERTE PENTRU 
BENEFICIARI

S.C. „Refractara , 
S.A. Baru Mare, pe J 
lângă produsele rea- S 
Axate pentru sMettt* \ 
gie, realizează şi cn* j 
merciafizează, Ia pte- l 
furi avantajoase şi 1 
ta condiţii de eaSta- |
te deosebită :

•  Cărămizi refrar- , 
tare de diferite tipuri; / 

0  Plăci ceramice; ?
•  tab le

Hitr-o gamă diverşi- \
de culori si ţ: ■ i

— Dle director general 
Ioan Mihuţ, Fabrica de 
produse refractare Bara 
Mare arc o vechime ma
re in Industria de profil, 
ea « fost înfiinţată In a- 
nal KŞL Care este evo
luţia producţiei în ultimii 
ani ?

— După 1990, când ce
rerea de refractare a scă
zut brusc, a trebuit să

- ne gândim să facem şi 
alte produse, luptând, 
tn acelaşi timp, să 
ne menţinem producţia 
de refractare. De ce a- 
cest lucru? In primul 
rând pentru câ liniile 
noastre de producţie au 
fost pregătite şi optimi
zate pentru refractare şi 
nu pentru altceva. Am 
căutat să ne extindem 
piaţa întrucât furnizorii 
noştri tradiţionali şi-au

, redus cererea de refrac
tare, iar ca urmare ă scă
derii producţiei ne-am 
orientat spre alţi poten
ţiali eonsuifiatori de re
fractare, la Tirgovişte, 
spre exemplu, undo ani 
început să livrăm , mai 
mult sau ia Cimpia TUr- 
zii. ;, i

— Care este situaţia 
producţiei du refractara 
la dvs, comparativ cu cea 
din ţară ?

— Da

mânia este 30 la sută din 
cea a finului 1939, noi am 
reuşit să o menţinem la 
80 la sută, eu o scădere 
de personal naturală, de. 
terminată de pensionări, 
transferuri sau alte mo
tiva.

— Cum a evoluat pro
ductivitatea fizică in a- 
«eastă conjunctură, oare.

rit numărul modelelor 
foarte mult. In prezent 
producem glazuri albe, 
bej, galbene, iar în afa
ră de acestea, tot te li
nul în curs, vrem să in
troducem fi presarea me
canică — până acum s-a 
fasonat numai manual —, 
cum au majoritatea fa
bricilor din ţară eu pre
se construite chiar de

Convorbire cu dl ing. IOAN MIHUŢ, director 
general al S.C. „Refractara" S.A. Baru Mare

cum neprielnică, a eco- 
netniei naţionale?

— luând te discuţie un 
asemenea indicator, foar
te important pentru via
ţa unei societăţi, aş pu- . 
tea spune că aceasta (pro
ductivitatea fizieâ-tone/ 
om) a rămas oarecum a- . 
ceeaşi, ba chiar a cres
cut sensibil. Pe lângă re- 
frpctgre sau orodusele

noi, aici la Bani Mare.
— Ce produse noi aveţi 

in atenţie pentru a fi In. 
traduse în fabricaţie ?

— Intenţionăm ca te 
curând să realizăm şi 
cărămida pentru pavajul 
exterior, material utilizat 
pe scară largă in Occident 
—, produse care credem 
că vor fi folosite şi la 
noi.

doseală, deci cu alte cu
vinte gresie pentru inte
rior şi exterior de cali
tate superioară. Avem 
totodată ca o preocupare 
statornică şi diversifica
rea producţiei. Pentru câ 
pe piaţa refractarelor se 
produce o schimbare 
foarte importantă şl a- 
nume aceea ci .metdur- 
gia are bani pentru pa. 
dern izare, -„situaţie 
va genera o c a m  
mare a sorti mea t*|o«̂  ca 
cerinţe calitative superiouu 
re, cu o durabilitate 
cută şi comportare 
bună, timp 
acest sens 
făcut numen 
cercetări cu 
zitive, care ne < 
speranţa.

Desigur, noile 
sunt destui de 
însă calitatea 
cutabilă, 
sunt puţini 
lizeazâ refractare pu 
ză de uăd şi

.' CADRE INGINEREŞTI 
DE VALOARE*

In ţara noastră se 
pregătesc în domeniul 
silicaţilor puţini spe
cialişti care se orientea
ză spre firme' din ma
rile oraşe. Şi totuşi,- la 
Baru Mare, pe Mugi 
racafatecH specialişti 
aflaţi ta conătem  
socsctaja, toseatt m

Bete f im  —

t>a a u-a.

O MACHETA CE A DEVENIT 
REALITATE

In urmă cu câţiva ani, pe locul e- . 
XiStenţci unei .fabrici" de produse re
fracţii ro a fost proiectată o falnică, a-' 
devâratâ, modernă, care să fie în stare 
Să producă o largă gamă de produse 
refractare pentru metalurgie şi side- 

1 «orgie: cărămizi refractare de uz ge
neral, cărămizi pentru căptuşirea oale
lor de turnare, cilindri bară dop pen
tru oalele de turnare, canale pentru} 
podurile de turnare, şamote refractare, 
prafuri exoterme şi plăci termoizo- 
lante pentru oţelârii. In anii de după 
revoluţie se fac mari eforturi pentru 
lărgirea gamei produselor de interes 
mai mare: diverse plăci ceramice, 
cahle de teracotă într-o bogată gamă - 
colorist icâ.

Orificll, dopuri de scur
gere şl fagure pentru cau- 
pere la furnale.

CERCETAREA TEHNICO-ŞTUNŢIFICA 
MEREU IN PRIM-PLAN

In căutările ce se fac pentru conti
nua diversificare a producţiei, a eres. 
terii calităţii şi a durabilităţii produ
selor refractare, conducerea S.C. Re
fractara S.A. Baru Mare a solicitat; 
centrului de cercetare din Braşov un 
studiu despre materiile prime, tehnolo
giile cele mai noi în domeniu, un fel 
de documentaţie teoretică. Din păcate, 
lucrarea n-a fost concludentă pentru 
„Refractara" Baru Mare şi atunci s-au 
întreprins în laboratoare şi secţii stu
dii de specialitate, şi după unele Idei 
din străinătate, s-au aplicât combinaţii 
de tehnologii din cele ale materialelor 
de construcţii, aplicându-se la folosirea 
unor produse refractara (tehnologia 
Marmor), , realizând astfel piese de con
strucţii din mtnecale presatecuaditivi 
ce dau rezultate ''foarte bune, apreciate 
de beneficiarii fabricii.

Bară Mare. Vedere generală a ’S.C. 
serioşilor din această loca litote este dusă a
tranziţie. ■ .'a-

de
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tentantă pe lista rtiarii privatizări- 
S. C. Sargeţia Forest S.A.

. REP.: Dle manager ge
nera), care este, pe scurt, 
istoria existenţei firmei 
d-voastra şi ce profil de 
activitate aveţi ?

S.F.: Noi, in actuala
structură, de societate co
merciala, fiinţăm de cca. 
un an de zile. Suntem 
desprinşi, printr-o hotă
râre de guvern, din cor
pul fostelor regii Vestrel 
Braşov şi Şudrel Bucu
reşti. Ca obiect de activi
tate, noi evoluăm în in
dustria lemnului. Lanţul , 
de exploatare începe la 
pădure, prin fasonarea, 
pregătirea pentru încărcat 
şi, .transportul masei lem
noase şi se continuă prin 
depozitarea acesteia în 
magaziile 'noastre. După 
această „transhumantă“ a 
lemnului de ţa munte ‘în 
depozite începe prelucra
rea lui în sortimente de 
exploa tărie (buşteni, lobde 
pentru celuloză şi PAL 
sau PFL) şi în sortimente 
de industrializare (lemn 
de mină ele.). Odată a- 
ceste repere produse, ele 
şe livrează beneficiarilor 
din ţară, dar şi celor două 
fabrici de cherestea ale 
noastre, de la Vaţa şi O- 
răştie,

REP.: Ce executaţi din 
mftsa lemnoasă în cele 
două fabrici ?

S.F.: Diferite semifa
bricate şi prefabrica
te d e s t i n a t e  indus
triei de mobilă, frize ce 
sunt elemente de recupe
rare şi stau la baza pro
ducţiei de parchet şi, bi
neînţeles, cherestea.

REP.: Faţă de aceeaşi 
perioadă a anului trecut, 
care este, comparativ, flu
xul productiv în acest an?

S.F.: Ca masă lemnoa
să prelucrată ne-am păs
trat cam la aceleaşi can
tităţi. Sigur, ca peste tot, 
există şi la noi o rezervă 
de capacitate, generată în 
primul' rând de faptul că 
nii mai producem de dra
gul producţiei, ci urmă
rim strict cerinţele pieţei. 
Ca să vă faceţi o idee, 
anual, pentru realizarea

Dialog cu dl SABIN FAUR, manager general

sortimentelor de exploata
re şi â celor de industria
lizare „înghiţim- cca. 350 
mii mc de masă lemnoa
să. Dacă doriţi şi nişte 
cifre, avem pe primele 

■ 7 luni ale acestui an o 
cifră de afaceri de 10,4 
miliarde lei la un benefi
ciu brut de 310 milioană.

REP.: Cine; sunt prin
cipalii d-voastră benefi
ciari şi cum decurge flu
xul financiar între aceş
tia ..şi firma Sargeţia Fo
rest.?..

S.F.: După cum v am 
spus, protagonistele afa
cerilor noastre sunt fabri
cile de mobilă din ţară. 
Aş aminti aici IMAR Ai 
rad, Alprom Piteşti, Sa- 
mus Dej şi fabrica de la 
Pîncota. Fiuxul financiar, 
după cum poate, bănuiţi, 
este ca să zic aşa, glu
mind puţin, un „reflux". 
Creanţele noastre de la 
o lună la alta se ridică 
la suma de cca. 2,5 mi
liarde lei. Decapitalizarea 
îşi spune cuvântul, curge
rea banilor făeându-se a- 
nevoios şi cu întârziere. 
Acest lucru face ca şi fir
ma noastră să aibă obli
gaţii ' financiare, încă ne
onorate, de cca. 335 mi

lioane lei. După cum ob
servaţi, avem mult mai 
mult de primit decât de 
dat.

REP.: Dle Faur, la ce 
nivel sunt dotările tehni
ce ale societăţii Sargeţia 
Forest S.A. ?

S.F.: In această „stra
tegie a sărăciei", o priori - 
taţe pentru orice manager 
este retehnologizarea. Noi 
am recurs la unele do
tări şi modernizări înspre 
partea de prelucrare a 
lemnului la produs finit 
(prelucrarea cherestelei, 
etc.), din motive de ren
tabilitate. Am reuşit în 
regie proprie să construim 
trei. uscăţoare de lemn ce 
ne erau strict necesare. |n 
rest, ca peste tot, de alt
fel, deţinem tehnologii 
ale anilor ’80, în majori
tate, ba chiar şi ale ani
lor ’70, pe alocuri,

REP. : Lucraţi pe stoc 
sau aveţi desfacerea asi
gurată a producţiei? ;

. ; S.F.: Ce să vă spun ? 
Avem un oarecare nivel 
al stocurilor, dar acesta 
este generat de o anumi
tă conjunctură a momen
tului. De exemplu, cere
rea produselor noastre la 
export este destul de im

portantă, •' Conform . prog- 
nozărilor făcute, la finele 
anului trecut ne-am apu
cat să producem pentru 
a ne onora comenzile. 
Este vorba de cherestea, 
semifabricate, frize pe re
laţiile Germania, Anglia, 
/srael, Egipt şi Liban. 
Toate bune, numai că li
cenţa de export am pri
mit-o abia în luna iunie 
a.c. şi unde mai punem, 
că toată producţia ne este, 
în acest an, contigentată. 
Asta înseamnă un blocaj' 
pentru noi, dar şi pentru 
partenerii străini, care 
s-au bizuit pe cantităţile 
ce le-au comandat. Pe 
plan intern, se ştie, nu 
sunt bani, iar solicitarea 
a scăzut mult prin dispa
riţia mi.cii industrii de 
prelucrare a cherestelei de 
fag de clasă inferioară.

REP.: Societatea pe ca-, 
re o conduceţi este trecu
tă pe lista celor peste 
3 000. de firme cc fac o- 
biectul marii privatizări. 
Vă consideraţi o firmă 
tentantă din acest punct 
de vedere ? . \

S.F.: Industria lemnu
lui a fost întotdeauna ten
tantă., Deci, cred că şî 
firma pe care o conduc 
suscită acelaşi interes şi 
aceeaşi atracţie,

ADRIAN SALAGEAN

Important este să-ţi iei cuponul nominativ de' privatizare. Unde.l vei plasa, 
rămâne de văzut. Foto : PAVEL LAZA
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a dori sau
nu privatizarea

jn rândul societăţilor comerciale privatizabile din 
judeţul nostru apar şi Agromecurile, toate cu profit 
zero. Excepţie nu face, deci, nici unitatea cu acest pro
fil din Gepagiu, al cărei capital social depăşeşte acum 
un miliard de lei. „Cu toate că atunci când am dorit 
npi privatizarea şi am făcut toate demersurile necesare 
in acest scop, aveam un capital social mai mic de 200 
milioane lei —, spunea managerul societăţii respective, 
dl ing. Virgil Tudan —, acum îmi este foarte greu să 
mă pronunţ, opţiunile salariaţilor fiind mult schimbate. 
Pornind de la starea actuală a unităţii, deşi nu avpm 
luate credite bancare în acest an, dar făcând parte din 
categoria societăţilor comerciale fără vocaţie, datorită 
neacoperirii unor datorii anterioare, numai printr-o re- 
capitalizare puternică' vom putea ajunge la o situaţie 
financiară profitabilă". Deşi unitatea dispune de o bună 
dotare tehnică, în mare parte însă învechită, gradul de 
folosire a acesteia este destul de redus. La' tractoare, 
spre exemplu, utilizarea este abia undeva sub jumăta
te din capacitatea existentă. Aceasta se datoreşte, în 
special, creşterii numărului de tractoare şi utilaje agri
cole aflate- în proprietate particulară. Ca urmare, eu 
toate că acum tractoriştii ar dori să aibă permanent 
de lucru, aria activităţii lor s-a -restrâns considerabil în 
zonă. Aşa se şi explică de ce în vara trecută, la seceriş, 
s-au găsit beneficiari ai prestaţiilor de servicii în jude
ţul Alba.

De asemenea, concurenţa neloială ce se face Agro- 
mecurilpr,, în senspl că particularii îşi permit, nefiind 
impozitaţi, după 'veniturile ce le realizează, -să lucreze 
la'tarife cu ceva mai reduse 'decât cele practicate de 
Agromect are o influenţă negativă 'asupra mersului ac
tivităţii acestor societăţi comerciale. Pe - de altă parte, 
mai intervin şi neajunsuri ţie Ordin intern, legato de 
Incorectitudinea celor ce fac prestaţiile de servicii, me
canizate şi a beneficiarilor acestora, tendinţa unora fiind 
de a frustra firma şi statul de încasarea- în totalitate a 
veniturilor cuvenite. în acelaşi ţijnp iaai amintim şi în
târzierile ce intervin în încasarea sumelor de la, bene
ficiari, ceea ce face; să apară unele greutăţi financiare 
-temporare. , t r* '

întrucât se apropie vremea efect urării reparaţiilor 
la tractoare şi la - maşinii* .^gricole, care necesită, apre
ciabile fonduri băneşti, avmtt in vedere costurile ridi
cate la piesele de schimb şi la materiale s-a făcut o pro-' 
gramare a utilajelor ce necesită intervenţii, precum şi 
a resurselor financiare, astfel încât activitatea respec
tivă să nu aibă de suferit.

Revenind la subiectul privatizării, Interlocutorul s-a 
arătat sceptic în privinţa reuşitei depline, întrucât fără 
un aport efectiv de capital, oricât de multe cupoane 
nominative sau solicitanţi ar veni spre Agromec, nu se 
poate concepe o relansare a activităţii, investiţiile a- 
vând Uri rol decisiv în dezvoltarea bazei lor tehnico- 
materiale. Dacă afacerea lucrării mecanizate a pămân
tului este totdeauna profitabilă, rămâne ea potenţialii 
încrezători in reuşită să-şi exprime liberi opţiunea.

W-Vi-Pd NICOLAE TlRCOB

Regia Autonomă a Cuprului din Deva — sub sabia lui Dămocles
Tonul grav al relatării, du

blat i de prezentarea unor as
pecte economice dintre cele mai 
critice ne-au făcut să conchi
dem că zilele R.A.G., în actua
la; structură a entităţilor pro
ductive şi a personalului, nu 
sunt de durată. Lucru confir
mat, de altfel, de. interlocutorul 
nostru ,dl Simion Mariş, direc
tor tehnic-producţie în cadrul, 
regiei. - , '

Vorbind despre Regia Auto
nomă a Cuprului (R.A.C.), pen
tru cei care nu ştiu, trebuie 
spus că activitatea acestei re
gii se ramifică pe teritoriul a 
şapte judeţe (Hunedoara, Har
ghita, Alba, Caraş-Severin, Cluj, 
Arad, Tulcea), având sub tute
lă 35 de mine, 20 de uzine .de 
preparare ' şi 20 de cariere. Nu
mărul total al angajaţilor re
giei se ridică, în prezent, la 
28 000 de persoane.

Anul 1996 a fost punctul de 
început al unui permanent de
clin al activităţilor economice 
în. cadrul R.A.C. Deşi, purtând 
în' titulatură calificativul de 
autonomie, întreaga evoluţie*- a 
regiei a fost şi este o oglindire 
a unei anumite politici duse de 
guvernul României, \

„Pe fondul unor . rezultate e- 
conomice, la început satisfăcă
toare, dar în permanentă degra
dare, guvernul, deşi şi-a redus 
permanent sprijinul, a avut pre
tenţia de a-şi exercita o parte 
din protecţia socială pe spate
le nostru" — ne declară dl Ma- 
riş. Că s-a ajuns în impas nu 
este de mirare. In contextul 
unui blocaj financiar agresiv şi 
generator de credite cu dobânzi 
apăsătoare, al unei creşteri ga
lopante a preţului la materiale 
şi combustibili, preţul produse
lor regiei, impus de guvern, a, 
rămas mult în urma aceluia al 
materialelor ce intră în actul 
productiv. Mai mult chiar, ten
dinţa este ca subvenţia acorda
tă de la buget să scadă, adân
cind prăpastia financiară dintre 
costurile de producţie şi veni
turi. Aşa se face că, în prezent, 
•cu concursul nefast al atâtor 
factori, costurile de producţie, 
per total regie, au depăşit cu 
peste 20 la sută valorile pro
gramate.

„Dacă în anii trecuţi mai pu
team compensa răul mers al 
unor exploatări miniere cu sur
plusul existent în producţia al

tora, acum sacul e gol la ni
velul întregii regh“ 1— precizea
ză dl Mariş. S-a ajuns practic 
la nivelul necesităţii luării u- 
nor decizii de care atârnă în
săşi supravieţuirea regiei. Sco
pul primordial îl constituie, fi
resc, încadrarea în costuri. Şi 
cum dinspre partea creşterii 
miraculoase a producţiei spe
ranţele sunt deşarte, singura 
soluţie a rămas „amputarea". 
Desigur, implicaţiile sunt'deo
sebite, mai ales în sfera socia
lului. După cum ne spune dl 
Mariş, ponderea în costuri, cca 
60 de procente, o reprezintă 
munca vie, adică cheltuielile cu 
salariile angajaţilor. Vor urma, 
aşadar, disponibilizări impor
tante de personal. Principalele 
vizate sunt exploatările minier 
re de la Brad, Deva, Certej şi 
Hunedoara.

Pe lângă aceste măsuri, vor 
fi iniţiate şi imperative tehnico*.' 
economice cu rol în eliminarea 
risipei privind tehnologiile de 
extracţie şi preparare. „Rolul 
managerilor de exploatări mi
niere trebuie 6ă devină cheie. 
Aceştia trebuie să fie mai ai 
proape de producţie şi să ur
mărească Îndeaproape, pentru

prevenirea risipei de orice fel, 
procesul de extracţie" — a mai 
adăugat dl Mariş. Sigur, aces
te măsuri tehnico-cconomice au 
cele mai bune intenţii, dar cum 
din nimic nu poţi să faci decât 
tot nimic, sarcina acestor ma
nageri de exploatări miniere 
este destul de ingrată.
. L-am întrebat pe interlocu
tor care este părerea dumnealui 
referitor la criticile şi Ia sem
nele de întrebare privind Uti
litatea regiei, ce vin din par
tea celor, ce conduc diverse ex
ploatări miniere. „Acei care se 
îndoiesc de utilitatea noastră 
trebuie să le spun că fără noi, 
ei singuri, în actualul context, 
nu s-ar putea descurca. E4 au 
desconsiderâţie faţă de o anu
mită disciplină şi nu înţeleg că 
şi autonomia se face între anu
mite limite care, depăşite, ar 
genera haos şi probleme sociale 
infinit mai mari. Oricum, noi 
respectăm întocmai contractele 
colective de muncă, având un 
singur ţel în prezent: încadra
rea în bugetul de venituri şi 
cheltuieli" — .a declarat dl Sta- 
riş. Dacă evoluţia economică a  
regiei va continua «ă aibă ace
iaşi flux descendent, se va tre

ce, în cadrul aceluiaşi pşogram 
salvator de „amputare", la în
chiderea unor perimetre de lu
cru în toate judeţele în care se 
desfăşoară . activitatea.

" ' „Pe plan mondial acest lu
cru nu este o noutate — ne 
spune dl Mariş. Sunt ţări care 
şi-au întrerupt activitatea de ex
tracţie în condiţiile în care ză
cămintele lor erau mult. mai 
bogate in util decât cele ale 
noastre. Prin import, ele şi-au 
satisfăcut toate necesităţile de 
minereuri neferoase sau feroase". 

Aşadar, sabia lui Dămocles . 
atârnă deasupra R.A.C.-ului. Ea, 
în virtutea restructurării, va 
tăia, însă, curativ, în trupul 
uriaş al regiei, operând tron
soanele nerentabile. Dar, ca şi 
la orice operaţie,, ca să fie bi
ne, trebuie întâi să doară, iar 
cel ce va suferi, dând tot mai 
mult prioritate economicului, va 
fi socialul, materializat de cei 
ce vor rămâne fără serviciu, în 
contextul unei protecţii sociale 
ca şi inexistente din partea sta
tului. Dar de tăiat trebuie, o- 
dată şi odată, tăiat. Şi asta nu 
e decât începutul.

ADRIAN SALAGEAN
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CE ESTE ADEVĂRUL ?, 
in latină QU1D EST 
VERITAS? •  Întrebare 
retorică rostită de Filat 
in încheierea interogato
riului lui lisus. Dezabu- 
zăt fi sceptic, iese fără 
a mai aştepta răspunsul, 
convins că, oricum, un 
Calilcan sărman nu se 
pricepea să-l dea. Pier
zând astfel o şansă unică, 
el nu şi-a dat seama că 
tocmai Acest Galilean 
sărman, prigonit de ar
hierei şi de mulţimea fa- 
natizată, eră însăşi în
truparea adevărului ab
solut şi, implicit, răspun
sul la întrebarea sa. •  
Dincolo de împrejurarea 
concretă în care s-a ros
tit,: întrebarea caracteri
zează simbolic, peste vea
curi, o problemă insolu
bilă.

„Toma I-a zis : Doam
ne, nu ştiu unde te duci. 
Şi cum putem şti calea ? 
lisus i-a zis: Eu sunt 
calea, adevărul şi viaţa.

Rada Ciobanu

Nimeni nu vine la Tatăl 
Meu decât prin Mine".

Ioan, 14, 5—6 
„Deci I-a zis Pilat: Aşa

dar eşti Tu împărat ? Răs- 
puns-a lisus : Tu zici că 
Eu sânt împărat. Eu spre 
aceasta M-am născut şi 
pentru aceasta am venit 
în lume, ca să mărturi
sesc adevărul; oficine 
este din adevăr ascultă 
glasul Meu. Pilat I-a zis: 
Ce este adevărul ? Şi zi
când aceasta, a ieşit ia
răşi la iudei şi le-a zis : 
Eu nu găsesc în El nici 
o vină".

ioan, 18, 37—38 
CEI BLÂNZI VOR 

MOŞTENI PĂMÂNTUL, 
m Sentinţă din cuprinsul 
Psalmului 36, Al lui Da- 
vid, care celebrează bi
ruinţa celor drepţi împo
triva celor ce viclenesc 
şi a celor ce fac fărăde

legea. •  Prefigurează în- 
tr-o formă aproape iden
tică cea de a cincea Fe
ricire, rostită de lisus în 
PREDICA DE PE MUN
TE.

„Părăseşte mânia şi la
să iuţimea; nu căuta să 
vicleneşti: Că cei ce vi
clenesc de tot vor pieri; 
iar cei ce aşteaptă pe 
Domnul vor moşteni pă
mântul. Şi încă puţin şi 
nu va mai fi păcătosul, 
şi vei căuta locul lui şi 
nu-1 vei afla. Jar cei 
blânzi vor moşteni pă
mântul şi se vor desfăta 
de mulţimea păcii".

Psalmul 36, 8—11
„Fericiţi cei blânzi că 

aceia vor moşteni pămân
tul".

Matei ,5, 5
CEI DE PE URMA VOR 

FI CEI DINTÂI. • Ex
presie a adevărului că,

in viziunea divină, ierar
hiile pământeşti sunt e- 
femere fi irelevante. Pe 
scara de valori a lui Dum
nezeu, cei dintâi sunt 
credincioşii, altruiştii şt 
srticriţii şi nu puternicii 
lumii, pe care numai va
nitatea omenească îi înal
ţă în fruntea semenilor, 

„Şi oricine a lăsat fraţi 
sau surori, sau tată, sau 
mamă, sau femeie, sau 
copii, sau ţarine, sau ca
se, pentru numele Meu, 
înmulţit va lua înapoi şi 
va moşteni viaţa veşni
că. Şi mulţi dintâi vor 
fi pe urmă, şi cei de pe 
urmă vor fi întâi".

Matei, 19, 30 
„Şi vor veni de la ră

sărit şi de la apus, de Ia 
miazănoapte şi de la mia
zăzi şi vor şedea Ia ma
să în împărăţia lui Dum
nezeu. Şi iatiă, sunt unii 
pe urmă care vor fi întâi 
şi sunt alţii' întâi care 
vor fi pe urmă".

Luca, 13, 29—30

NOUA PREMIER AA TEATRULUI DE 
REVISTA DIN DEVA

U n  s c a n d a l cu  u n  

d e z n o d ă m â n t  

im p r e v iz ib i l
i
 ̂ Dl Eugen Aron (Bucureşti) este unul dintre re»
I gizorii importanţi ai ţării, curioscut mai ales pentru I 

calitatea de excepţie a spectacolelor de revistă mon-
I tate. De numele său se leagă numeroase 

realizări ale scenelor teatrelor de revistă

I
astfel de
din ţară,

J cu precădere a celei devene. Recenta premieră a Tea- 
|  trului de revistă din Deva l-a avut din nou ca regi- 
» zor pe dânsul. Este vorba de spectacolul de revistă 
I „Mortul viu do... milioane". Profitând de prezenţa sa 
‘ la Deva, cu prilejul premierei, am solicitat un lnter-
I viu distinsului regizor.

— în profesiunea mea există o elementară regulă
I* artistică : a vorbi puţin despre spectacolul reprezen

tat, întrucât viziunea regizorală se regăseşte în jocul 
J actorilor şi poate sfi uşor descifrată în montarea: da 
|  ansamblu a reprezentaţiei. Spectacolul este 0 artă 
* publică ce se adresează direct spectatorului. Majes- 
I ta tea Sa Publicul devine astfel supremul judecător 
î al artei, din luminile, rampei. El este aeela e*are-deURş 
-I cide soarta unui spectacol. Iată de ce âm supus 3- * : 
J tenţiei exigentului public devean noua premieră de 1 
j deschidere a stagiunii 1995/90 a Teatrului de Revistă 
| „Mortul viu de... milioane1*. ■ ■ ii
* — Ce aduce nou actualul spectacol ? jj
I — Ca literatură umoristică „Mortul vittde... miilea-ai
; ne“ se inspiră din imediata realitate a zilelor noasfâB Ş-
I şi ilustrează convingător unele anomalii specifice peri- J  
. oadei pe care o parcurgem. După acel ’89 au apărut în f  

î ţara noastră diverse asociaţii, societăţi, organizaţii, *
I profitori nesăţioşi, puşi pe ciupeală, pricopseală... I n i  
* acest cadru evoluează o lume coruptă de fanţi, es_ * 
| croci, trişori ce invocă demagogie principii sfinte,
* dar se comportă ca şacalii. Pe scurt asistăm; la p pa- Î

.. ^  itr I radă de fapte reprobabile axate în jurul unui mart |
. , i * care generează un scandal cu un deznodământ im- 1

Şl TROMPETA SA DE AUR
\ •  Lucian Blaga „Hronicul şi cântecul vârstelor"
i — album documentar editat de Fundaţia culturală 
* „Lucian Blaga" din Sebeş, judeţul Alba, cu o pre

cuvântare a domnului dr. Radu Cărpinişianu, preşe-\ţ dintele fundaţiei. Textul redactat şi în limbile frăn.

De curând a apărut ca
seta audio reunind o par
te din cântecele de muzică 
populară, interpretate de 
cunoscutul trompetist Con
stantin Gherghina. Născut 
în judeţul Mehedinţi, la 
graniţa cu Banatul, în lo. 
calitatea Gârneţii, Constan
tin Gherghina a urmat dru
mul predestinat deschis de 
numele satului natal, de
venind: gornist-trompetist, 
un interpret de excepţie 
al folclorului românesc. 
„După absolvirea Liceului 
de muzică din Timişoara 
şi a Conservatorului din 
Bucureşti, ne mărturiseşte 
interpretul pe care 1-âm 
întâlnit la „Serbările na
ţionale de la Ţebea", am 
lucrat 10 ani în orchestra 
Radiodifuziunii Române, 
perioadă în care am efec
tuat numeroase turnee in 
ţară şi străinătate". A e- 
voluat alături de alţi mari

interpreţi — Gheorghe 
Zamfir, Dumitru Fărcaşu 
ş.a., în SUA, Canada, Ger
mania, Franţa, Italia...

Pentru calitatea interpre
tării a fost distins cu Me
dalia de aur la Festivalul 
european al radiodifuziuni
lor din Europa, Medalia 
de aur şi Premiul Casei 
de discuri „Opus" din Slo
vacia. Este posesorul a trei 
G.D. -— două realizate în 
ţară şi unul- la Paris, al 
mai multor discuri Eiec- 
trecord, înregistrări la Ra
dio şi Televiziune. Recen
ta casetă audio apare du
pă 10 ani şi cuprinde doine, 
sârbe de joc din Mehe
dinţi, suite de jocuri bănă
ţene, bătute şi ruseasca din 
Moldova, cântece din Ma. 
ramureş. Caseta poate fi 
procurată din magazinele 
de specialitate devene.

MINEL BODEA

ceză, engleză şi germană adaugă un spor de greutate 
acestei importante lucrări. Păcat că ilustraţia modes
tă, alb-negru, o face mai puţin atrăgătoare. 140 pa
gini, 4 500 lei.

N LIBRARII
• Intr-o ţinută sobră, elegantă, Editura „Univers" 

a tipărit Lev Tolstoi — „Anna Karenina", voi I şi II, 
13 500 lei (s-ar părea că preţul şi prezentarea grafică 
fac din această lucrare o carte-cadou).

•  în traducerea doamnei Andreea Gheorghiţoiu, 
Editura „Orizonturi" Bucureşti a scOs primul volum 
din „Poldark”, de Winston Graham, carte tipărită in 
peste şase milioane exemplare şi serial T.V. de mare 
succes. 450 pagini, 5 000 lei.

•  Eugen Dorcescu „Piticul arămiu". Editura de
vest Timişoara 1995, 70 pagini, 2 475 lei. Copiii îl cu
nosc pe Eugen Dorcescu din alte scrieri, cum au fost 
„Dodoacă ţl Biciuşcă", basm, 1986, „Pastelul de calcar”, 
basm, 1988, „Căsuţa fermecată", povestiri, 1989 şi 
altele. 7 7

VLADIMIR POP MAKCAXU

I previzibil. E vorba nu de un spectacol tip revistă, ci 
J de unul teatral — în speţă o farsă, gen ce cultivă co-
( micul uşor, dar de bună calitate, articulat - într.o co- • 

medie muzicală de succes. De aceea, recomand • câl- I 
* duros acest spectacol publicului. Merită să fie văzut! « 
f Să mai menţionez că textul aparţine dlui Alexandru I 
> Darian, muzica dlui Gheorghe David, mişcarea sce- "
I nică dlui Tica Hanea.
•* — Ce „surprize" v-a oferit trupa'.artistică atea»
■ I trului 7 - - , s - u v
* - • A fost un exerciţiu profesional şi spiritual atât fe|
I pentru ţrppă cât şi pentru mine. A fost o plăcere d e j  
* a lucra cu înzestraţii actori ai Teatrului de Revistă K 
|  din Deva. Prin talentul lor am realizat nu numai a * 
■• consonanţă între text şi interpretare, dar tălmăcirea I
I scenică a depăşit uneori textul. - . f

— A fost Uşor, a fost greii să realizaţi acest * 
î spectacol ? . ‘ v f
I — Nu a fost chiar atât de uşor. Cu toţii am«
• cheltuit inteligenţă, energie, efort creator. Cea mat bl 
|  mare greutate înfruntată a fost lipsa propriului sediu *! 
« şi a condiţiilor scenice adecvate. Clădirea teatrului L 
1 se află de mulţi ani în renovare in construcţie... Se J  
* întârzie prea mult darea sa în folosinţă. Ar fi cazul |
|  ca edilii să încheie lucrul I

l
Interviu consemnat de 

MINEL BODEA

viorei yuiturar, „Avram lancu
wM! i i

NOTE DE LECTURA

Ii cunosc mai de mult 
pe scriitorul Dumitru llu- 
rubă. Şi în urmă cu cin- 
sprezece, sau... de ani era 
acelaşi om hâtru, cu o 
undă de aciditâte în vor
be în stare să „înverzeas. 
că" o fiolă imaginară, ca- 
'pabil să-ţi răspundă la 
întrebare sau să intervi
nă intempestiv pur şi 
simplu, derutândii-te în 
tot ceea ce ai clădit în 
minte, că se va putea în
tâmpla. Ne întâlnim şi 
azi pe treptele . clădirii 
de lângă parc, ce adă
posteşte un conglomerat 
de firme. A rămas acelaşi 
om. Cândva l-am între
bat ce a făcut de. a slăbit 
aşa de mult după revo
luţie. Mi-a răspuns că a 
găsit un medicament mi
raculos care ajută, ne
condiţionat, la sănătate 
— foamea liber consim.

Dumitru Hurubă, „REZERVAŢIA DE ZĂPĂCIŢI"
maxime şi cugetări

ţitâ care te „ajustează" 
cum vrei.

Intr-o vreme a condus 
un cenaclu literar, dar şi 
unele manifestări desti
nate creatorilor, organiza
te de Biblioteca Judeţea
nă. Surpriza a fost mare. 
Seriozitatea cu care pri
vea actul de cultură, de 
creaţie in special, era im
presionantă. Atunci am 
început să-l înţeleg mai 
bine. Impresia mi-a fost 
reconfirmată de modul în 
care realizează, emisiunile 
despre scriitori şi cărţile 
lor la postul de televiziune 
„Devasat". Impresionant 
mi-am zis, este un om 
făcut pentru televiziune I

Nu de mult l-am întâl
nit cu o carte sub braţ. 
I-am cerut să o văd. Mi-a 
oferit-o I Su greu mi-a 
scris însă câteva rânduri, 
nu din alte considerente, 
am înţeles eu, ci din cau

za unei sfieli izvorâte din 
mult bun-simţ. înţelegeam 
o altă faţetă a fiinţei sa
le : creatorul care, cu fie
care carte scrisă, cunoaş
te un nou debut în faţa 
cititorului. Frumos, dle 
Hurubă I

Cartea, realmente, te 
încântă. Şi va încântă 
orice cititor dornic să în
ţeleagă mai bine „subli. 
mul" cotidian, mai pre. 
cis cenuşiul cotidian. Cu 
fiecare tabletă citită, un 
gând devenit stăruitor, 
mă trimite spre versurile 
Iui Topârceanu —- „Tot 
mereu aceeaşi, sara, dimi
neaţa:/ Slujba, facultatea', 
birtul şi chiria, -/ Peste tot 
apasă, grea, monotonia*1. 
Dumitru Hurubă înţele
ge cotidianul ca nimeni 
altul şi, ca acest cotidian 
şă fie suportabil, îi a- 
daugă o undă de umor. 
Se-i mai reconfortant de

cât să râzi sau să persi
flezi un lucru care te jsâ- 
câie, te agasează în sub
conştient, îţi face viaţa 
amară. Ceea ce a găsit 
Durrîitru Hurubă este un 
umor sănătos, apropiat u- 
morului popular ancestral. 
„A face haz de necaz" 
este reţeta pe care ne-o 
oferă spre a ajunge să
nătoşi la... pensie !

Cartea „Rezervaţia de 
zăpăciţi" se citeşte cu 
sufletul la gură. Cei mai 
expansivi pot râde in ho
hote ; cei mai reţinuţi ppt 
doar să zâmbească. Dar, 
per total, toată lumea 
(oamenii normali) se bu
cură. Incitantă carte, ca
re, suntem siguri, este aş
teptată în magazinele de 
specialitate cu sufletul la 
gură !

MINEL BODEA

în Editura „Carpatica" 
din Cluj-Napoca a apărut, 
de curând, o carte superbă, 
dedicată lui Avram lancu, 
rodul strădaniilor de cer
cetare întreprinse de prof. 
Viorei Vulturar din Brad. 
Cartea' a fost prezentată 
cu prilejul simpozionului 
ştiinţific de la Brad şi ai 
manifestărilor de la Ţebea 
de sâmbăta şi duminica 
trecută dedicate eroului na
ţional de la a cărui trece
re în nefiinţă s.au împli
nit 123 de ani.

Cartea se bucură de un 
„Cuvânt înainte", semnat 
de dl Gheorghe Funar, 
personalitate politică cu
noscută şi primar al mu
nicipiului Cluj-Napoca. Au
torul cărţii consideră că 
„nici o îndeletnicire inte
lectuală nu este mai plă
cută decât aceea de a scrie 
despre străbunii care s.au 
jertfit pentru apărarea gliei 
strămoşeşti şi a fiinţei na
ţionale".

Autorul, prof. Viorei Vul
turar, insistă mai puţin a- 
supra trăsăturilor de re

voluţionar ale lui Avram 
lancu şi mai mult pe gân
direa, pe concepţia filozo
fică şi politică a conducă
torului revoluţiei «Ie la 
1848—’49 din Transilvania, 
devenit eroul moţilor şl ai 
întregii naţiuni. în prima 
parte a cărţii sunt redate 
maximele şî cugetările iz
vorâte din mintea şi inima 
bravului moţ, iar apoi, tai 
partea a doua, cuvintele 
diferitelor personalităţi- 
despre Avram lancu. S3 
menţionăm câteva dintre 
cuvintele lui Avram lancu s. 
„Nu cu argumente filoso
fice şi umanitare se vor 
putea convinge tiranii, ci 
cu lancea lui Horea" ; „Di- 
taţi-vă pe câmp, români
lor ! Suntem mulţi ta 
cucuruzul brazilor şi tar^ 
că Dumnezeu e cu noi 1“ 
„Său punem pumnul U 
pieptul furtunii, sau vom 
pieri" ; „Românii nu-şi cer
şesc libertatea. Naţiunea 
română este destul de me
re să-şi cucerească liber
tatea prin luptă".

MINEL BODEA
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5ĂPTÂMÂMA
ţa: d.a., muzică, jocuri; 1540 Film; 15,55 
D.a_; 16,20 Serial: Pasiuni secrete; 11,05 
23 de milioane (p. I); 17,45 Serial; Iubiri 
amăgitoare; 1840 23 de milaoaae (p. II);
19.50 Muzică; 20,00' Cu cărţile pe faţă;
21.00 TVM Mesager; 21,30 între da şi nu;
22.00 Credo; 23,15 Film.

MIERCURI, 20 SEPTEMBRIE

TVR

f  LUNI, 18 SEPTEMBRIE
; ■ • T V R 1 '

18,88 Actualităţi; -13,10 Ecleziast ’95 ; 
t«4» TVR laşi ; U.45 TVR Cluj-Napoca; 
U N  TVR Timişoara; 16,09 Actualităţi; 
tfctt Avanpremieră ; 16.25 Turism şi a* 

-frotarisa; 17,00 Emisiune în limba ma- 
fhftdi; 18,3® II.a.; 19,00 De tuni până 
inşi; t»,3o Serial: Pata şf băieţii; 20,00 
AefaaHtăţi, meteo, spori; 20,59 Serial s 
■ajăootri»; 21,45 Traasfocator; 22,10 Tea- 
tm TV; 23JS8 Actualităţi; 23,55 Cultura 
la lume; 0,35 Fragil

f  v a  a
«M8 Actualităţi; 13,10 Politica între 

Meat şi real; *3,40 VIdeofeca «uetomanu- 
l f f l  Atlas; 1548 Serial: Peria nea- 

Nei povestiri din Oraşul cil 
(&a)t l64fl Serial: Pasiuni so- 

17.86 Măseaua de minte (emisiune 
tineret); 17,45 Serial: Iubiri a mă 

*84» Iu faţa dumneavoastră ; 
Tribuna aoucenlarmiţlllor; 2US 

TVM Mesager ; 21,30 Formula Si 22,45 
“  priza a treia; 23,09 Serial: Santa Bar- 

;*46 la n  club. -

MARŢI, 19 SEPTEMBRIE

TVR I
• 18» TVM Telematinai; 8,30 La prima 
tui; 949 Sama Barbara (s/r); 10,05 lu- 
Mrl amăgitoare (s/r); 11,Bo Desene ani- 

‘ «145 Film (r) ; 12,40 D-a.; 13,1»
audiţii; 1448 Actualităţi; 11,10 
laşi; 1545 TVR Cluj-Napoca; 15.45 

**,90 Actualităţi; 16,10 Fii 
Ml frunţii; *6.45 Convieţuiri; 18,00 Ca- 

Şl necazuri in dragoste; 19,05 Clie; 
Vju ; 2040 Actualităţi, meteo, sport; 
TMoCioemateea; 22,55 Reflector;

•4s - i
TVR a

740 La primă oră; 9,20 Ora de mu- 
Efeă; «84$ Documentare; H40 D.a.; 12,09 
Teatru TV (r); 13,40 Itinerariî turistice; 

Actualităţi; 14,10 Ecran de vacan-«448 Actualităţi; 14,10 
\  •  O ,  O . O , 0 . 0

* - TVR 1

7,00 TVM Telematinai; 8,30 La prima 
oră; 9,2o Santa Barbara (s/r); 10,05 Iu
biri amăgitoare (s/r); 11,40 Ecran de va
canţă; 13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR laşi 
şi TVR Cluj-N.; 16,19 Magazin sportiv; 
1740 Autografe muzicale; 17,15 Alfa şi 
Omega; 1|,00 Telediscul muzicii pepu- 
lare; 18,30 D.a. ; 19,00 Timpul E«iropei. 
Magazin de politică internaţională; 19,30 
Serial: Fata şi băieţii; 2040 Actualităţi, 
meteo, sport; 2040 Serial : Dr. Quinn ;
21,45 Noi frontiere. Emisiune de ştiintă; 
22,25 Totul despre muzică (cs); 22,55
Confluenţe; 23,45 Întâlnirea de la mie- 
*>*1 nopţii; 0,25 Jazz Alive Magazin.

TV® 2
74» La prima eră; 9.20 Ora de mu

zică; 10,05 Mag. satelit; 1140 Dai.; 12,00 
Gong I (r); 1240 Caleidoscop muzical; 
1348 Caleidoscop; 13,45 Ritmuri muzi
cale; 14,00 Actualităţi; 15,55 Da.; 16,20 
Serial: Pasiuni secrete; *7,05 Mini-eco 
(om. de educaţie ecologică); 17,45 Serial: 
Iubiri amăgitoare; 20,00 Pro Memoria;
20,30 Turist Club; 2143 TVM Mesager;
21,38 Tradiţii; 22,00 Serial: Santa Bar
bara; 22,45 Un secol de cinema; 23,45 
Moda pe meridiane; 845 Ritmuri mu
zicale; 0,46 Documentar.

JOI, 21 SEPTEMBRIE 
TVR |

740 TVM Telematinai-, 8,30 La prima 
oră; 9,2o Santa Barbara (s/r); 10,05 Iu
biri amăgitoare (s/r); 10,55 Da  ; 11.20 
Videolexicon; 12,20 Ecran de vacanţă; 
13,18 1001 audiţii; 14,10 TVR laşi; 1545 
TVR Cluj-Napoca; 1649 Actualităţi; 16,40 
Sub semnul întrebării; 17,40 Mileniu»; 
1845 Da.; 19,00 Medicina pentru toţi; 
1948 Serial: Fata şi băieţii; 2040 Actua
lităţi, meteo, spori; 2040 Serial: Valea 
păpuşilor; 21.40 Reflecţii rutiere; 2143
Studioul economic; 22,55 Simpozion. Re
vistă dc literatură şi arte; 040 Serial: 
Poldark. / ^

7.00 La prima oră; 9,20 Ora de mu
zică; 10,05 Documentar;. 11,30 D.a.; 12,00 
Noi frontiere; 13,09 Lumină din Iţtmină; 
1440 Actualităţi; 1440 Magazin Şoc ia!. 
1540 Film ; 1540 D.a.; 16,15 Şer>aU Pa
siuni secrete; 17,00 Ceaiul de la ora 5;
19,00 Emisiune în limba germană; 20,90 
Documentar; 20,30 Cultura în lume; 21,00 
TVM Mesager; 21,30 Sfinx (cs); 22,00 Fil
moteca de aur; 22,3o Cinematograful de 
artă: film; 0,-45 Colecţia „Fragil".

VINERI, 22 SEPTEMBRIE

TVR 1

7 MO TVM Telematinai; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r, 2 ep.); 1045 
D a ; 11,2» Curcubeu; 12,20 MTV Grea- 
test Hits; 1240 Ecran de vacanţă ; 1340 
1001 audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR 
laşi; 1445 TVR Cluj-Napoca; 1545 Tra
diţii; 16,45 Pompierii' vă informează!; 
1740 Emisiune In limba germană; 18.00 
Pro Patria; 19.00 Serial: Rdera ; 20,00
Actualităţi, meteo, sport; 20.50 Tezaur 
folcloric; 21,25 Film artistic; 23.20 MTV 
Euro Top 20; 0,50 Cinematograful de 
noapte: film.

TVR 2
7,09 La prima oră; 9,20 Ora de mu

zică; 1045 Mozaic satelit; 1149 B.a.; 
1240 Cafeneaua literară; 1340 Ritmuri 
muzicale; 144» Varietăţi internaţionale; 
1549 Convieţuiri; 16,00 D.a.; 1645 Se
rial : Pasiuni secrete; 17.19 Bursa in
venţiilor ; 1849 Serial; Iubiri amăgitoa
re; 1949 Concert simfonie; 2040 Muzica 
e viaţa mea; 2140 TVM Mesager î 21,30 
Oameni care au fost; 2249 Hyperion: 
revistă literară In Imagini; 23,00 Din
viaţa romilor, 23,39 Serial: Santa Bar
bara; 0,15 Bucuriile muzicii.

SAMBATA, 23 SEPTEMBRIE

t v r . i
7.00 La prima oră; 949 Şapte note 

fermecate; 1049 Serial pentru copii: A- 
veuturile lui Skippy; 10,30 Pas cu pas; 
1145 Vârstele Peliculei; 12,20 Spirale 
prin timp; 12,40 Cuvinte potrivite; 13,10 
Festivalul Internaţional „George Enes- 
cu*; 1*40 Actualităţi; 1449 Ora 25 — 
Tranzit TV; 1940 Festivalul Internaţio
nal „George Enescu*; 20,49 Actualităţi;

21,00 Festivalul Internaţional „George 
Enescii*; 2245 Serial: Suspiciuni; 2̂ 10 
Actualităţi;' 23,30 Serial ; Perla neagră; 
0,20 Medalion Joe Cocker; 1,15 Campio
natul mondial de gimnastică ritmică, 

i î  £ * ‘ - ' ' ■ . ' " ' ' / '
r v r 2 t  - . ■

p  740 fntâlrllrca'dc sâmbătă ; 12,00 MTV
* Disco Dalice; 13,00 TVR Timişoara; 
1340 Est meridian magazin de sfârşit de 
săptămână ; 15,55, Desene animate: Noi 
povestiri din oraşul cu palmieri; 1640 
Serial; Pasiuni secrete; 1745 Spectaco
lul lumii-, 1740 Serata muzicală TV; 
2040 Pariaţi pe campioni; 21,00 TVM
* Mesager; 2140 Serial; Santa Barbara;
22,15 Planeta Cinema — 100; 22,45 in
terferenţe ; 23,45 Jazz Alive show.

DUMINICA, 24 SEPTEMBRIE 
TVR 1

8,90 Bună dimineaţa ţ ; 940 Ping,
pong; 10,00 Serial pentru copii; Salty — 
leul mării; 10,30 Lumina dhi lumină;
11,39 Din albumul celor mai frumoase 
melodii populare; 1240 Viaţa satului; 
1340 Atlas; 14,09 Actualităţi; 14,10 Poş
ta TV ; 1449 Video-magazin; 17,45 Se
rial S.F.; Star Trek — generaţia urmă
toare ; im # A doua Românie * Românii 
din Grecia; 1949 Robinga ‘ 109. Ediţie 
specială; 2949 Actualităţi • Agenda eu
ropeană ; 2940 Filat artistic: Forţa ex
ploziei (lire power, Anglia, 1979); 22,30 
Tragerile Loto special 6/49 şi Noroc;
22,46 Filmele săptămânii; 22.50 Duntinico 
sportivă; 2349 Actualităţi; 2345 MTV;
2345 Serial: 
lirică.

Anastasia; 045 Nocturnă

T V « 2
740 5X2- Magazin duminical; 134»

MTV * Greatest Hits; 14,09 Actualităţi;
14,10 Desene animate; 1445 Divertisment 
muzical; 1549 Automobilism: Marele
Premiu al Portugaliei; 17,15 Serial: Pa
siuni secrete; 18,00 Vedete în recital ; 
1849 Campionatul mondial de gimnas
tică ritmică— finale ; i9 .f i Maeştrii;
21,00 TVM * Mesager; 2149 Descoperi
rea planetei; 22,15 La puterea a doua; 
2340 Serial: Santa Barbara; 23,45 Anti- 
stress. Teledivertfensent muzical-umoris- 
tic.

In funcţie de evenimentele la zi. 
Societatea Română de Televiziune 
îşi rezervă dreptul de a efectua 
unele modificări ale programului.

0 , 0 , 0 ,  ♦  , -#1 .*;* ,  O t  o • « 8 8 «8

6,45 Desene animate şi 
seriale; 1145 Disney & 
Co. — Festivalul verii; 
12,35 California Drcams 
(s); 13,00 Prinţul din Bel- 
Alr (s); 1345 Casa plină 
(s); 13,50 O familie pu
ternică (s); 14,25 Cine e 
şeful aici? (s); 11,55
ICnight Rider (s); 16,40
A-Team (s); 17,40 Bcver- 
ly Ilills, 90210 (s); 18,45 
MOlrose Place (s); 19,45 
Ştiri, sport şi meteo;
20,10 Exploziv — Wee- 
kend; 21,15 Playback 
Show I4ve; 2340 Cum 
aţi spus? (show); 040 
Sâmbătă noaptea la RTL; 
140 Box. Zelko Mavro- 
vic — Hide Herbie (pt. 
titlul european); 240 
Trei feluri de căldură

CANALE S
7,00 Ştiri; 10,00 Casă, 

dulce casă (S); 1040 Film; 
12,30 O blondă pentru 
tata (s); 1340 Robinsonii 
(s); 1349 Casa Vianello 
(s); 14,00 Ştiri; 14,25 Co
tidiene (show); 14,30 Be- 
autiful (s); 14,55 Film;
17.00 Desene animate;
19.00 OK, preţul e corect
(cs) ; 20,00 Casa Vianello 
(s); 21,00 Ştiri; 21,25 Pa- 
perissitna sprint (show); 
21,40 Bule de şampanie 
(show); 8,00 Ştiri; 646 
Iubiri risipite (mag.); 1,45 
întoarcerea din misiunea 
imposibilă (s); 2,30 Co
tidiene (r); 2,45 Pape-
rişsima sprint (show).

6,3q Seriale Şi d-a.; 
7,10 La jumătatea ga
laxiei întorci ia ,stânga 
(s,SF); 10,00 Oh, Doamne 
(SUA, *77); 11,50 Super- 
hnman Samurai (s); 12,13 
Zeii au căpiat, probabil 
(f/r); 1145 CartwaRî (s); 
14,55 Cagney şi Lacey 
(s); 15,50' Star Trek (s);
16.50 Baywatch (s); 17,50 
Totul sau nimic (cs); 
1940 Ran: fotbal (Bun- 
desliga); 20,30 Roata no
rocului (cs); 21,15 Clanul 
Anna Voss (Germania);
23.05 NuŢi uita periuţa 
de dinţi (show) ; 0,25 Şco
lăriţele (Germ., p. XIII);
1.50 Focul pasiunilor 
(SUA, p. UI); 3,20 Or
giile lui Rasputin (f/r) ;
5.05 Reluări.

640 Ştir» NBC; 7,00 
Câştigătorii (do); 940
Heilo Austria, heilo 
Viena; 9,00 Ştiri ITN ; 
1040 Ghidul planetelor 
(do); 1140 Ushuaia (do); 
1240 Comerţ TV ; 134»
Vin express (do. viticol);

. 1349 Cele mai mari case 
din lume (do); 14,00 Vi- 
deomoda; 14,30 Talkin’ 
Blues.; 15,00 Baseball — 
magazin; 16,00 Golf. Vol
vo PGA — trofeul Lan- 
comc; 17,00 Volei Pe pla
jă; 18,00 Golf feminin; 
1940 Ştiri ITN; 19,30 Air 
Combat (do); 2040 Show 
Selina Scott (retrosp.); 
2140 Fotbal american. 
Notre Dame — Vander- 
bilt (do);

9,30 Vachting. Mag.' 
Grand Prix (r); 1040 Eu. 
rofnn: Mag. distractiv; 
1140 Aventură ; 12,00
Tenis. Romanian Open 
Tennis de la Bucureşti — 
semifinale (d); 16,30 Ci
clism. Turut Spaniei ’95: 
et. 14: Elche — Valen- 
cia (d); 18,00 Schi nautic. 
CM-d« la Roquebrune, 
Franţa — finala mascu
lină de acrobaţii (d); 19,15 
Goli Dunhiil British 
Masters de la Collingtree 
Park, Northamphon; 21,00 
Volei. Finala Campiona
tului European masculin 
din Grecia (d); 23,00
Wrestling. Ring VVarriors 
(r); .040 Auto. Campio
natul German de Super- 
turtsmc DTM

740 Reflecţii; 8,45 Lec
ţii de franceză; 9,35 Bibi 
ţi prietenii săi; 10,15 
Drumul vacanţelor;. 10,45 
Teleturism; 11,15 Ce is
torie î (cs); 11,45 Maga
zin olimpic; 12,45 Claire 
Lamarche (r); 13,05 Co
respondenţe; 1440 Tara- 
taia (r); 15,45 leţirc libe
ră ; l6,3o Mediteraneo1 
(magazin) ; 17,15 Genii

' în iarbă; 17,45 Descur
căreţii; 18Ţ5 Carnetele 
unui aventurier; 18,45 
Campionul; 19,15 7 zile 
în Africa; 20,00 Asta nu 
merge! (magazin); 21,00 
Copiii războiului (Fran- 
ţa/Polonia, ’91); 22,30
Francofonii; 23,40 Fa, Si, 
La, a cânta (div.).

640 Desene animate; 
840 Disney & Co. (r);
9,15 Seriale Şi desene a- 
nimate; 9,55 Trupeţli (s); 
1040 Team Disney (rep„ 
d.a.); 11,55 înapoi in 
trecut (s); 12,45 Monstrul 
mlaştinii (s); 13,35 Cine 
e şeful aici ? (s); 1445
Dădaca (s); 15,05 Repor
tajele Disney; 17,00 Pic- 
done Africanul (Germa- 
nia/Italia, 1977); 18,45
Academia de aviaţie (s.a.); 
19,45 Ştiri, meteo, sport;
20,10 Ilighlander (Cana
da); 21,15 Uousesittcr 
(SUA, *92); 23,15 Spiegel 
TV —• magazin; 0,00 Pri
me Time (rep.); 0,20 E- 
den (s-cr.); 0,50 Playboy 
Late Night (mag. er.);

7,00 Ştiri; 10,00 Aven
turile Iul Wilhelm TeU 
(s); 10,30 Film; 12,45 Sce
ne de la o nuntă — se- 
lecţiuni (show), cu Da- 
vide Mcngacci; 13,15 Su- 
perclasament (show), cu 
Gerry Scoţii; 14,00 Ştiri; 
14,33 Bravo, bravissimo 
(show); 16,3o Fitai; 1940 
Forum — ediţie specială 
(show); 21,00 TG5 — 
ştiri; 21,30 Superjocul
(show) cu Gerry Scotti;
23.30 NYPD (s); 1,30
Ştiri; 240 La' locul de
lictului (s); 3,00 Revista 
presei; 340 Cin-cin (s);
4.30 Cei cinci de la e-
tajul cinci (s); 5,30 Arca 
Iui Noe (do); 6,30 Cu
plul straniu (s).

^ 7,40 Copiiţ şi Biblia;
7.50 Catwalk (s/r); 8,35 
Baywatch (s/r); 9,20 Star 
Trek (s/r)C 10,10 Dama 
cu maşina (Anglia, 1962);
11.50 Trage, băiete (SUA, 
*58); 13,35 Amor vienez 
(Austria, ’45); 15,25 Ga- 
lipoli (Australia, 1981);
17,30 Nord şi Sud (s);
19.15 Roata norocului 
(cs); 20,15 Fotbal. Raris- 
simo Bundesliga, e t 6;
21.15 Clanul Anna Voşs
(Germ., 1995, p. II); 23,10 
Discuţie în turn (talk
show); 040 24 de ore 
(rep.); 145 Mister Chan- 
ce (SUA, 1979); 3,20 Nord 
şi Sud (s); 4,50 Trage,
băiete t (w/r).

6,30 Ştiri NBC; 7,00 
Afaceri internaţionale;
9.00 Ştiri ITN; 11,00 Se.
colul lui Frost (do); 12,00 
Comerţ TV; 13,00 Gru
pul McLaughlin; 13,30
Europa 2000 (do); 11,00 
Viaţa noastră (cm. eco- 
log.); 1440 Talkin’Jazz ;
15.00 Documentar spor
tiv NBC; 16,00 Baseball 
— mag. săptămânal; 16.30

-X Kulture —. sporturi 
extreme; 17,00 Călărie. 
Pulsar Grand Prix; 18,00 
întâlnire cu presa; 19,00 
Ştiri ITN; 19,30 Video- 
moda; 20,00 Vin Express 
(do. viticol); 20,30 Show 
Selina Scott (retrosp.); 
2140 Magazinul ştirilor 
NBC; 2240 Ştiri ÎTN ; 
234» Show ul serii.

9,30 Mag. sporturilor 
cu motor (r); 1040 Schi 
nautic. CM de la Roque
brune, Franţa — finala 
de slalom feminin şi fi
nala dc slalom masculin 
(d); 13,00 Decatlon (Jn- 
reg); 14,00 Tenis. Ro- 
manian Open Tennis de 
la Bucureşti -*• finala 
(d); 16,00 Schi nautic. 
CM de la- Roquebrune, 
Franţa — finala de sări
turi femei (d); I640 Ci
clism. Turul Spaniei '95 
— et. 5, Barcelona — 
Barcelona; 18,00 Moto. 
MP al Braziliei de la 
Rio de Janeiro (d); 2140 
Auto- Campionatul Ger-, 
man de superturisme 
(înreg.); 22,30 Golf. Dun- 
hijl British Masters.

740 Campionul (r);
8,00 Spaţiu francofon ; 
840 Magazinul şomeru
lui; 9,35 Bibi şl prîete- 

. nii săi; 10,15 Planeta 
muzică (cs); 11,45 Lumea 
vă aparţine (div.); 13,15 
Referinţă; 14,05 Am Vă
zut totul; 14,30 Copiii 
războiului (f/r); 16,30
Dincolo de mări (mag.) ;
17,15 C. Lamarche; 18,00 
Şcoala fanilor; 18,45
VVeekbnd plăcut (r); 19,15 
Corespondente (r); 19,30 
Jurnal TV 5; 20,00 30
mii. de prieteni; 21,00 
7 pe 7 (mag.) ; 22,00 De 
la fereastra, mea (do);
23,40 Nesupusa Angeli- 
ea (f/r); 1,00 Caleidos
cop.
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Sâmbătă şi duminică, în 
tribunele stadioanelor, cu

^siguranţă vor continua dis
cuţiile pe marginea întâl
nirii Steaua — Glasgow 
Rangers <1—0) din Liga 
Campionilor, despre mag
nificul gol înscris de Pro- 
dan. Cu bucuria acestui 
frumos succes al militari
lor vor urmări suporterii 

” formaţiilor din etapa a 
Vl-a a DN, partidele fa
voriţilor lor. Sâmbătă se 
dispută meciurile Inter
— FC Naţional, Poli Iaşi
— Selena, „U“ Cluj — 
Poli Timişoara, Farul — 
Dinamo, FC Argeş — Ra
pid, Gl. Bistriţa — Oţelul 
şi FC Braşov — Ceahlăul, 
Iar duminică, Steaua — 
Univ. Craiova şi Sportul 
Stud. — Petrolul. Este les
ne de înţeles cu ce inte.

' res este aşteptată confrun
tarea dintre Steaua şi U- 
niversitatea Craiova.

Reprezentantele noastre 
. în Divizia A. Corvinul joa
că la UTA şi Jiul Petro

şani la FC Vâlcea. Cre-

REZULTATELE MECIURILOR DIN LIGA 
CAMPIONILOR

GRUPA A.. t: • '*i r• i ;
FC Nantes — FC Porto 

0—P;
Dinamo Kiev — Pana- 

thinaikos 1^0;
Liegia Varşovia — Rosen- 

borg Trondheim 3—1;
Blackburn Rovers — 

Spartak Moscova 0—1;

, c 3 C 3 a c 3 D a a p i c 3 D a a c 3 C ]

ifeci*i<lisine
REGINA BEATRIX ÎNFIAZĂ.. 

URANGUTANI

în voiaj oficial îri Indo
nezia, suverana Olandei a 
hotărât să ia sub protecţia 
sa trei pui de urangutani, 
după vizitarea pe insula 
Kalimantan a unui centru 
pentru protejarea speciilor 
pe cale de dispariţie. Re
gina va suporta costurile —

MUGABE HOMOFOB

Criticat de homosexualii, 
din Africa australă pentru 
că a interzis i la începutul 
lunii august standul Asoci
aţiei homosexualilor şi ies- 
bienelor din Smbabwe la 
târgui internaţional de car
te de la Harrare, Robert 
Mugabe şi-a reafirmat în- 
tr-o apariţie televizată in
transigenţa faţă ,de aceste 
înclinaţii sexuale mai „spe
ciale”. înainte de a-şi lua

I

I

Avancronică fotbalistica
dem că-i un bun prilej 
pentru hunedoreni să do
vedească că jocul lor din 
etapa ’trecută a fost un 
neplăcut incident, trecător, 
că alta e valoarea echipei.

Duminică, atât Vega De
va cât şi Minerul Certei 
îşi dispută meciurile lor 
acasă, devenii întâlnesc pe 
Minerul Uricani, iar Mi
nerul Certej pe Şoimii Si
biu. Meciuri interesante, 
în care gazdele pot să ia
să învingătoare.

Şi în Divizia C se dis
pută primul derby al a- 
cestui început de campio
nat : Victoria Cfiian — 
Minerul Şt. Vulcan. Gaz
dele cu Loţi Vlad şi Titi 
Alexoi au pregătit cu a- 
tenţie această partidă, dar 
şi oaspeţii cu Ion Dosan 
Ia pupitrul tehnic sunt 
decişi să facă un meci bun, 
la Călan. Se aşteaptă o 
partidă pe măsura valorii 
celor două formaţii şi a 
conducerilor lor tehnice.

SABIN CERBU

•• S.C. COMFRUCT S.A. DEVA 
cu sediul in Deva, str. Depozitelor nr. 17, 

telefon $27783 
VINDE EN GROS:

•  BANANE BONITA — 1400
•  OREZ PAKISTAN (saci de 50 kg)

—  1200
•  PATEURI 80 g (import Cehia)

, *- 520 lei/buc. | 
Preţurile nu includ TVA, \  (7369) J

I

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL î
ENERGETIC DEVA, |

| str. Minerului, nr. 28, tel.: 620913; 621638 * 
Anunţă înscriere Intre 19—23 septembrie | 

| 1995 pentru J
î ŞCOALA POSTUCEALĂ — specialitatea; ! 
I TEHNICIAN PROIECTANT INSTALAŢII E- j 
j LECTROENERGETICE — 30 locuri, curs seral. J 
î Se admit candidaţi absolvenţi de liceu, cu * 
I sau fără diplomă de bacalaureat. Susţinerea I 
l examenului are Ioc în perioada 25—27 septem- j 
| brie 1995. (7373) J

I l

■ti s: GRUPA C
Borussia Dortmund -- 

Juventus Torino 1—3;
Steaua Bucureşti — Glas- 

gow Rangers 1—0. '
GRUPA ft

Ajax Amsterdam — Real 
Madrid 1—0;

Grasshoppers Zurich — 
Ferencvaros Budapesta 
0—3.

S.C. METACOMPROD S.R.L. DEVA * 
■ Execută lucrări de ■ |
I •  PICTURĂ N ;
î •  FOTOMETAL
I •  SITOGRAFIE ŞI ORICE RECLAME PE î
, METAL ŞI STICLĂ. *
I Informaţii la tel. 614690 sau Deva, str. j 
I Progresului, nr. 7 (lângă Mănăstire). (7372) .
t ----------------------------------- ■--------------------- !

Doriţi să vă deftâti locuinţa 
Ia 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.Decebal bl.R 

tel.611261,614983 
Hunedoara Bd.Dacia nr.20 J 

tel.723139 1
PLATA IN 6 RATE!!!

i i

i
i

„METROPOL" S.A. DEVA 
str. M. Emincscu, bl. C/2, sc. D, ap. 45 
Angajează: ‘
•  CONTABIL ŞEF — studii economice |

1 de specialitate, vârsta până la 45 ani; : J
•  AGENŢI ASIGURARE — pentru loca- 1 

j lităţile judeţului Hunedoara — studii medii j 
j sau superioare. încadrarea se face cu salariu fix | 
J de 100 000 Tei +  comision.

Relaţii suplimentare la telefon 054-627995 ! 
. sau la sediul firmei, zilnic între orele 8—16. j 
I ' ~ (7375)'

l

i

cea 3,5 milioane de rupii 
adică vreo 7500 franci — 
unui an de readaptare a 
celor trei urangutani la 
viaţa sălbatică, după care 
puii în vârstă intre opt şi 
douăsprezece luni vor fi 
repuşi în libertate.

zborul spre Johannesburg, 
unde aVea Joc o reuniune 
Ia nivel înalt a ţărilor din 
zonă,, el a declarat:" „Ştiu 
că o să mă aştepte pentru- 
a manifcisita în favoarea a 
ceea ce ei estimează a fi 
dreptul persoanelor de a- 
celaşi sex de a se căsători. 
(...) Oricare ar fi opinia lor, 
va trebui să-mi dovedească 
limpede că pot avea copii'1.

j S.Q. „PEHART“ S A. PETREŞTL JUD. ALBA J

■ Colectează deşeuri din hârtie de la per- j 
! soane fizice, societăţi comerciale, societăţi fami- | j Kale, SRL-uri la preţurile de 230—275 fei/k© ! 
. în funcţie de calitate şi cantitate. i
| Plata la predarea deşeurilor sau prin corni ; 
j pensare cu produsele noastre. |

*

„sURSUgh*, .
lN~ORICE 0£ĂZ/fcJ-

PlIBtICÎTAIEÂ 
PRIM

Centrul de Educaţie I* DistanurCODECS, reprezentant unic 
in Românie al universităţii engleze OPEN UNIVERS1TY, 
începe un noo cicin de cursuri in vederea pregătirii d-vrostr» 
manageriale. - - -
In sesiunea Octombrie 1995- Mai 1996 va puteti înscrie to t 
Management competitiv - BZT 784 f
Managementul relaţiilor cu clienţii si consumatorii ■ BZT 706, 
Management financiar - BZT 655.

EDUCAŢIA LA DISTANTA va oters-
-PERFORMANTA .V ^
-FLEXIBILITATE '

-CALITATE ;
-DEZVOLTARE PERSONALA ! . *

Informaţii suplimentare si înscrieri se pot obţine direct la 
Centrul Regional Oradea, str.Sucevei nr.43, san telefonic, la 
tei.059-470103. s
Data Hmita de înscriere pentru perioada anunţata ev.e 
22 Septembrie 1995.

omser XEROX
Distriîjhţtt-of
AulortZ-H

Noi nu avem nevoie 
de reclamă

UN TEATRU LA SARAJEVO

Cunoscuţii actori Franco - Iugoslavia sunt acum fu- 
Nero şi Vanessa Redgrave Sari în străinătate. Dar toţi 

,. „ _ , visează sa revină mai de-
intenţioneaza sa pună pe -vreme sau mal târziu să 
picioare un teatru la Sara- joace în patria l0r“, de- 
jevo. „Mulţi actori din axa clară Ncro. •

PACINO ŞI ROONEY ÎN SCENĂ

LIBER1

L

Al Pacino revine în tea
tru după trei ani de absen
ţă. In primăvara lui ’96 el 
va apărea îh.„Hughie'‘ de 
Eugene 0 ’Neili. Iar Mickey 
Rooney, 75 ani la 23 sep
tembrie, va reveni pe see-

nă în muzicalul „Crazy for 
you“. In sfârşit Julia An
drews va juca In muslcalul 
„Victor/Victoria” regizat, 
ca şi versiunea cinemato
grafică, de soţul său Blake 
Edwards.

S Ş S S f  S S S S S S S M l  ! ( • * • • • • • •  • • • •

IN

SPRIJINUL
. -V y * .

AGENŢILOR 

ECONOMICI

ŞI
V ’•; V;-* Xfytey*- ••••
;>POPULAŢIEljfe 

V vw w w w vw w w w

DORIŢI SĂ CUMPĂRAŢI CEL MAI IEFTIN ? 
DORIŢI SĂ CONTRACTAŢI RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ ?

l •’ . ■

Nimic mai simplu ! ;
Vizitaţi magazinul ECONOMIC al

S. C. UNIVERSAL M P EXP. 
S.R.L. DEVA,

str. Dacia, la parter, bl. P +10 (turn).

[A
I
t%
IA
iA
lA
I
A

.1Aici puteţi găsi; frigidere; congelatoare; maşini de spălat auto 
mate şl simple din import şi româneşti; televizoare: ROVAL. THOM- | 
PSON, PLĂTINTCJM cu şi fără teletext; telefoane; eiŢI/EN, PANA- | 
SONIC; gresie; faianţă; obiecte unitare (căzi de baie din poliaerH, j 
cabine duş); tapet supralavabU ; îmbrăcăminte ctc. i

Firma executa transport la domiciliu şi montaj pentru partea j 
de construcţie. ;

t EXPOZIŢIE CU VÂNZARE : j
Automate de băuturi calde (cafea, ciocolată, capurrino, ceaiuri, I 

supe) JEDE MATIC — Suedia. Informaţii teh 62 73 28.
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FELICITĂRI
' *•—* — #•— v-—* - • — * —

•  Cu ocazia zilei 
„Brutarului şi Mor». 
rului“ liderul de sin
dical; şi conducerea SC 
Panieor SA Hunedoara 
tdros, ,> i trttg ; 1 
persoral multă sănă
tate. fericire şi suc
ces în realizarea sarci
nilor ec lo revin.

(742G)

VANZARI CUMPĂRĂRI

•  Vând ladă frigorifică
cu capac 217 1. Telefon 
060508. • (7427)

•  Vând un ila teren a-
rabil Viile Noi. preţ con
venabil, tel. 613717. orele 
13—20. (7418)

•  Vând casă şi ̂ pământ 
în Săcămaş, nr. 41. (7425)

•  Vând casă Leşnic, nr. 
5 sau schimb cu aparta
ment 3—4 camere Deva, 
central, negociabil. (7422)

•  Vând urgent cameră 
dc cămin în Timişoara 
pentru studenţi, vând mo
bilă uzată, toi. 624924.

(7479)

• Vând combine secerat
păioase Claas Protector, 
masa 3 m, Massey-Fer- 
guson, masa 2,5, stare ex. 
cepţională, posibil şi în 
rate. Tel. 66132# 648128.

(7428)
• Vând televizor color 

Philips, tel. 730640. (7408)

•  Vând Dacia 1310, a- 
nul 1987, înmatriculată, 
preţ convenabil, tel. 624005.

(9979)

• Vând computer PCW 
8236 Joyce imprimantă, 
monitor color, tel. 624117.

(7409)

•  Vând apartament 3 
camere decomandate, ga. 
raj, preţ avantajos. tel. 
626392. (7416)

. ♦..Vând apartament 4 
camere, central, decoman
date, etaj I. Deva. Infor- 

minaţii tel. 613964, între o.' 
rele 9—15. . (6093)

♦  Vând teren intravilan, 
apă, gaz, pentru construc. 
tii, str. Viilor, tel. 618293.

(6095)

♦  Vând saxofon alto 
Gonii american, saxofon al
to Timiş, saxofon sopran 
Amati, im rdeon 72 başi 
şi receiver pentru instala, 
ţia de satelit. Tel. 616187, 
după ora l6. s (7000)

♦ ’ Vând apartament 2 ; 
Camere, decomandate, e- 
taj 3, Progresului, 18 200 010 
leii. Tel. 617281, erele 16 
—18. (6992)

•  Vând dubiţă Nissan 
avariată, înmatriculată,
preţ convenabil, telefon 
642433. (6076)

•  Vând apartament 2 
camere, telefon. Deva, 
liceul ■ auto. Tei. 620810.

- (6091)

•  Cum păi urgent i talon 
Opel Ascona sau vând au- 

' toturism -stare perfectă, 
prc*t il00 DM Te! 615988.

■ ‘ (743(3)

» Vând Fiat Regata, nc- 
îrVmstrieulat, Deva, tei. 
027297 ., (7135)

•  Vând casă cu gaz, 
grădină, str. Traian -Vuia, 
nr' 29, Deva. 618367. (6098;

•  Vând Mcrî.’cdes 200 în. 
mîitriculat. tel. 660796.

(7115;

•  Vând Dacia 1310 In 
stare excepţională, tel. 
613156. (7431:

•  Vând excursie 10 ţări 
Europa. Informaţii la te. 
leton 057/21 1477. (356475)

•  NOU! NOU! NOU! 
In depozitul de mate- 

; riale de construcţii din 
str. M. Eminescu nr. 
48 puteţi găsi şi . vop
sele pentru pereţi şi 
autoturisme, vopsea 
spray pentru retuşuri, 
toate import Italia, 
într-o mare varietate 
dc culori. Vă aştep
tăm. (7452)

•  Vând tractor „BELA- 
RUS“ şi remorcă auto. 
Tel. C27423. (7374)

•  Cumpăr apartament 2 
camere, central. Deva, tel. 
616348, orele 16—20.

•  Vând combine recol
tat pâioase CLaas, Mata
dor în stare de funcţiona
re, cu garanţie, la preţuri 
foarte avantajoase. Infor
maţii telefon 712339.

(7211)

■ •  Importator vinde pen
tru specialişti frigidere, 
congelatoare, maşini spă
lat automatice, (ne) depa
nate, la preţuri foarte 
mici. Informaţii tel. 712339.

• ' ' (7211)

•  Vând teren, zona agre
ment lac Cinciş, tel. 
717592, 738014, 713390. V

' (1210)

♦  Vând 58 ari intravilan 
Sjmeria, şi 2 armăsari. Tel. 
715334. (7209)

♦  Vând casă, vad co. 
mereial, piaţă. Hunedoara. 
Vie t jriei 8. te1, 712433

■ (7206)

- f  Societatea GARANT 
GfOlNStJETINO Deva, 
tel. 054;616449, inter- 
. ift iM âr Zarea ~ 
cumpărarea — închi
rierea apartamentelor, 
caselor, terenurilor.

CUMPĂRĂTORII - 
SUNT SERVIT! - 

GRATUIT îl

DIVERSE

• SC Raluca Roxana Va
ta anunţă majorarea a- 
daosului comercial ' până 
la 200 la sută. (6476)

închirieri

•  Primesc eleve îîr gaz.
. dă Deva, tel, 612483- zo_
iui centrală. (7441)

•  închiriez apartament 
două camere în Timişoara,

: central. Informaţii tel, 
611197. (7419)

•  Caut de închiriat a. 
partament 2—4 camere (ne), 
mobilat, exclus Micro 15, 
Dacia, plata anticipat 6—12

. luni în lei sau valută.,'Tel/ 
616322,. orele. 10—24. (7377)

OFERTE DE SERVICII

•  Angajăm inginer (ă) 
textilist, vechime în mun
că 4 ani, vârsta între 30 
—45 ani. Informaţii, tel. 
613964 Deva, orele 10—15.

... - (7432)

•  Angajăm şofer auto cu 
experienţă tel.’ 618755.

(7449)

•  Angajez croitorese ca
lificate, carte de muncă, 
salariu negociabil, -probă 
de lucru obligatorie. In
formaţii suplimentare la 
sediul firmei (Grup Şcolar 
Minier), luni, 18 septem
brie, orele 9 şi 11. (7434)

•  Ţin contabilitate pe
calculator.PC, Telefon 054/ 
616880. (7433)

•  SC „SARGEŢIA FO
REST- SA. eu sediul in 
loc. Deva,: str. 1 Decem
brie, nr. 30, jiid. Hune
doara angajează conducă
tori auto categoriile jC. E,

( la Autobaza Baia de Cri.ş,
’ pentru transport material; 
lemnos. Relaţii la telefon 
611660 •' (7417:

’ PIERDERI /

•  Pierdut legitimaţie dc 
serviciu nr. 155, FRE De
va, pe numele Turtureânu 
loan. Se declară nulă.

(7424)
DECESE

•  Familia Avram 
Iulian, Maria şi Lia
na aduce mulţumiri 
tuturor acelora care au 
participat sâmbătă,. 9 
septembrie 1995, la 
însoţirea pe ultimul 
drum, a aceluia care 
a fost

FLORIN AVRAM
în vârstă de numai 
19 ani, un minunat 
fiu şi frate, un bun 
prieten,‘ de o bunăta. ‘ 
fe şi omenie deosşfoite. 
Dragă Florine, Iţi;
. n p lUr-, şnica 
ars' i ire umhez îu 
să-ţi dea odihnă veş
nică ! (7413)

•  Familia îndurerată a- 
nunţă cu adâncă durere 
fheeţatea: din viaţă -a so
ţului, tatălui, socrului şi 
bunicului

HARAGAIOAN ’
în vârstă de 56 ani.

înmormântarea — sâm
bătă, 16 septembrie, la 
cimitirul de pe str. Emi
nescu.

Dumnezeu să-l odihneas
că în pace ! (357120)

•  Familiile Dumi- 
tran, Peţric şi Negru 
sunt alături de fami
lia îndoliată Haraga 
la greaua pierdere a 
celui caro a fost 

IOAN HARAGA 
din Deva, om" de â- 
leasă omenie. Odito- 
neşte-te în pace !

"(7444)

COMEMORĂRI

•  Cu adâncă durere 
familia • Ilaţegan 
Gheorghe anunţă -îm
plinirea a -şase săptă-, 
mâni - de lâ trecerea 
jri .nefiinţă. a-calpi ca-, 
re a fost tată

GEORGE IIAŢEGAN
Nu te vom uita nici
odată. (7411)

T T
Curs de

CONTABILITATE
-  In lttP fp  In  noul sistPm a m ta b il -

organizat de:
Camera de Comerţ si Dndustrie a
iudetulul iHunedoara - 'Deva 

in perioada 26 sept. - decembrie 1995
Informaţii suplimentare si inscrieri la sediuI 
C .C .I. Hunedoara, Deva, str. 1 Decembrie 

nr. 35, tel: 612924, 616792

•  Comemorăm ■ în
durerate un an do-la 
despărţirea de buna şi 
draga noastră mamă 

MARIA LICIU 
şi şase săptămâni de 
când cel mai mic fiu 
al dumneaei, fratele 
nostru vesel si generos 
ION LICIU (NEI.U) 

ne-a părăsit- fulgeră
tor, Dumnezeu să ai
bă în pază sufletele 
lor bune. Mulţumim 
tuturor celor care 
ne-au fost alături, îm
părtăşind u-ne durerea.
Iţa şi Lucia._________

•  Soţul Vaier, fiul Li-
viu, fiica Gatriola anunţă 
împlinirea a şase săptă
mâni de la trecerea în e- 
ternitate a iubitei noastre 
ALEXANDRINA GIURGIU 
Parastas# I» 16 septembrie-, 
ora 12, la; Cimitirul orto-' 

’ dox din str. Eminescu, De
va. " (7446)

•  A trecut un an d.e 
tristeţe şi singurătate de 
când scumpa mea soţie

LIVIA POPA 
m-a părăsit pentru tot
deauna. Parastasul sâm
bătă, 16 septembrie, ora 
10,31, la mormântul său. 
Soţul Avei. (7410)

•  Se împlinesc şase luni 
de când ne-am despărţit 
pentru totdeauna de cel 
care a fost un minunat 
coleg

N1COLAE BRE1LU1
lăsând în urmă o vie ,a- 
mintire. Salariaţii SC A. 
vicola Deva SA. (7463)

AUTO SHOP DEVA
ST; ? . ; C N%2J2 (INCINTA AUTOStRViCE.

♦
♦NEOLl 
♦

♦ ,  NFOBRIl.l

♦  METALUX-
♦
♦PRODUSE IMPORT - PRETURI ' ROM AN S;

) râ,!

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER#4

Abonamentul este calea cea mai siau
\
\
\şi mai awmtţijoasâ de precurme a zia- < 

rului nostru. Costul abonamentului 'pe lu- 1  

na octombrie, corelat cu preţul hârtiei, ţ 
tiparului şi difuzării, este de 2506 lei, ţ

!plus taxele poştale. Faţă de cumpăra- ţ 
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar ( 
ţ costa 4000 — 4200 lei, prin abonament \ 

\ se economisesc lunar aproximativ 1500 \ 
\ de lei, în funcţie de numărul zilelor de \ 
( apariţie. • i
\ Ziarul apare zilnic în 8 pagini !
\ Abonamentele se pot face la oficiile * 
i poştale şi la factorii poştali. Pentru luna J 
S octombrie puteţi face abonamente în tot ’ 
i„ cursul lunii septembrie. ^

RIFEL08 
Agentul economiei care notifică : 
S.Ci „Metalul" S.A. Peşlişu Mare

— Forma dc proprietate: de stat
— Sediul: Pcştişu Mare, nr. 363
— Forma juridică: soc. corn,-
— Nr. din Rcg. Corn. J2fl/827l991
— Cod fiscal. R 2125442/92

VSC. „METALUL" S.A. PEŞTIŞU MARE HUNES^AjRA

’ N O T I F I C A R E  ■ - ^
PRIVIND INTENţlA DE MAJORARE A PREŢURILOR ŞI TA- j

Beneficiari: Societăţi comerciale 
populaţia din jud. Hunedoara

Denumirea prod. sau U/iţl 
- serviciului

Preţ Preţ 
actual fără 

;TVA

TVA 
!8 °»

Preţ cu 
TVA 
noti
ficat ’

— Transport de mărfuri şi persoane
CU •

— Autotractor lci/km 522 682 123 805
Autobuz lci/km 514 643 116 759

MOTIVAŢIA MAJORĂRII f creşterea preţurilor Ia materiale,
piese schimb, ă carburanţilor şi lu, brefianţilor..

Aplicarea majorării de preţuri se ya efectua începând cu data de
23'octombrie 1995.
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