
Dumnezeu te-a adus in. 
mijlocul judeţului Hune
doara, <ţeum 125 de ani, 
la egală depărtare faţă de 
românii de la munte şi 
cei de la oraş, indiferent 
că s-au numit „pui de 
daci" , din vetrele O. 
răştiei şi Pădurenilor, „pui 
de romani“ de pe văile 
Mureşului şi Jiului sau 
„pui de moţi" din mân
drul ţinut al Apusenilor.

Ea, prima şcoală a ju
deţului, ne-a învăţat să 
fim' oameni ai datoriei în 
orice colţişor de ţară ro
mânească nc-am afla. A-

colp, in  anonimat, să du- 
cerii . făclia ştiinţei şi a 
culturii. Aedtirl̂ să „pom.

tri fiind model în acest 
sens.

Dacă astăzi, noi cei ca?

Şcoala noastră dragă!
păm" educaţie şi, în mod 
special, educaţie patrio
tică în rândul tinerelor 
vlăstare.

Pe atâtea şi atâtea ge
neraţii de învăţători, şcoa
la noastră ne-a învăţat ce 
este cinstea, corectitudi
nea, omenia, dăscălii noş-

re te-am urmat, suntem 
ce suntem, atunci se cu
vine să mulţumim şcolii 

noastre şi distinşilor noştri 
profesori : Achiţei Gheor- 
ghe, Nicolae Ţîrlea, Ionel 
Munteanu, Valentin O- 
prea, Maria Bivolaru, Mi- 
hai Bănulescu, Aurel Do-

roga, Stelian Pope seu, 
Ioan Budiu, Avram Nă
dejde şi alţii.

Şi tot ea ne-a învăţat 
că-n viaţă sunt bucurii 
dar şi multe deziluzii...

Acum, la ceas aniver
sar, dorim şcolii şi pres
tigiosului corp profesoral 
LA MULŢI ANI în frun
tea învăţământului hune- 
dorean! ,

Prof. VIOREL VULTUBAR, 
Liceul „Avram Iancu" 

Brad,
fost elev al şcolii
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER»

I IAbonamentul este calea cea mai siau- 
. ră şi mai avantajoasă de procurare a zia- _ 
| rului nostru. Costul abonamentului pe lu- ■ 
I  na noiembrie, corelat cit preţul hârtiei,.1 
|  tiparului şi difuzării, este de 2500 lei |
■  plus taxele poştale. Faţă de cumpăra-1
I rea zilnică a ziarului de la chioşc, care a ri 
I  costa 4000 — 4200 lei, prin abonament ■  
I se economisesc lunar aproximativ 150( J 
| de lei, în funcţie de numărul zilelor de ■ 
|  apariţie. 1

|  Ziarul apare zilnic în 8 pagini ! |

j Abonamentele se pot face la oficiile |
■ poştale şi la factorii poştali. Pentru luna |
■ noiembrie puteţi face abonamente în tot jj
i  cursul, lu n ii nrt.nm.hrip • -m
i i

Cercetarea ştiinţifică în 
susţinerea restructurării

i

5 G, 7 şi 8 OCTOMBRIE J
i  • 1 dolar SUA — 2139 lei i
S • 1 marcă germană — 1491 Iei *
î  •  109 yeni japonezi — 2120 lei J
C • 1 liră sterlină - — 3388 lei i
S •  1 franc elveţian — 1857 lei î
S •  1 franc francez —« 432 lei J
c  • 100 lir© Italiene —■ 133 leii
£ Gursuri da referinţă al» Băncii Naţionale ■
5  8 României. l

BANCOREX SA DEVA - paşi ascendenţi 
în peisajul bancar hunedorean

* © Invitaţi^ Partidul * 
< Pensionarilor invită toţi » 
1 penşiortaiSi din Deva — i 
j  bărbaţi femei,' indi- (
* ferent de domeniul de |
* muncă din care s-au J
* pensionat — să parti- * 
{ cipe luni, 9 octombrie, « 
I ora 10, la Casa de Cui- ♦
* tură Deva la şedinţa de | 
ţ constituire a filialei f
* municipale. La şedinţă » 
{ sunt invitaţi şi delegaţi i 
î ai pensionarilor din co-
I mynele învecinate. (V.K.))

1 ' l
» © Lecţii gratuite pen- »
* lru karate. Karate Club I 
I din I.tipeni cu $priji- {
* nul acordat de Sindi- t
* catul liber de la B.M. j
* Lupeni are o frumoasă ţ 
{iniţiativă: să organizeze* 
l o selecţie la Casa co- J 
i piilor din Uricani y şi I
* celor care au aptitudini i
î pentru karate să li se * 
«acorde gratuit lecţii, î- 
{şedinţe de antrenamente J 
1 conduse de antrenorul { 
} Sorin Cojocarii. (S.G.) (

1 | 
© Cresc efectivele de* 

« animale. Din discuţia * 
{ ce am avut-o recent cu * 
{ dna Elvira Marian de 
| l a  Centrul agricol a ll
ţ  comunei Pui am reţinut î  
ţ că, în prezent, în loca- { 
ţ litate există 3100 de * 
| bovine, 12 770 ovine, ♦ 
« 1070 de porcine, 587 de » 
I cai ş.a., efectivele a. {
I flându-se in continuă ^
* creştere. De menţionat, i
* de asemenea, creşterea *
* numărului de tractoare * 
; particulare, în prezent {

» • • • • « • • • • • • * » • • • • • • • • • • • • • • • •
Discuţie cu dl, MIRCEA CAPOTESCU, 

directorul Sucursalei Deva a Băncii Române 
de Comerţ Exterior — Bancorex

•  •  tem » « • • • • • » » • •  m •

— Dle director, in aceste 
zile sc împlinesc şase luni 
de la apariţia in peisajul 
bancar hunedorean a Băn
cii Române de Comerţ Ex
terior — Filiala Hune
doara — Deva. Chin apre
ciaţi acesl prim pas?

— La împlinirea a şase 
luni de activitate în jude
ţul Hunedoara a Sucursa
lei Deva a Bancorex se 
poate constata. faptul că 
în peisajul bancar se sim
ţea nevoia unor servicii şi 
produse bancare care să 
sprijine iniţiativa agenţilor 
economici în relaţiile cu 
partenerii externi. Altfel 
spus. banca şi-a ocupat 
propriul ioc în sistemul 
bancar din teritoriu.

Specializată în activităţi 
de comerţ exterior (de

contări externe in sistem 
SWIFT, acreditive, garan
ţii bancare, Jncasso, con
turi in valută, credite va
lutare cârduri) cu, peste 
24g0 de bănci corespon
dente în 150 de ţări, 
BANCOREX prestează cli
enţilor săi toate serviciile 
specifice unei bănci comer
ciale, îhj condiţii de ma
ximă operativitate, promp
titudine şi competenţă. 
Aici aş vrea să vă dau 
un exemplu: o plată or
donată de un agent eco
nomic român ajunge în 
banca din ţara de desti
naţie în ’ cel mult 48 de 
ore. .
, Rapiditatea operaţiuni

lor bancare este dată de 
către conectarea la siste
mele moderne, pe de o

, . ' / '

u m  p e  z r
• — Tăticule, ce e canibalul ?
— Un om care-şi iubeşte aproapele cu 

condimente.-

parte SWIFT (transmiterea 
de mesaje între instituţii 
financiare sub formă stan
dardizată), iar pe de altă 
parte, de faptul că întrea
ga activitate se desfăşoară 
în reţea de calculatoare.

La acestea, aş vrea să 
ma» adaugşi faptul tă 
1 NCOKEX — Banca Ro
mână de Comerţ Exterior 
S.A. — desfăşoară activi
tate externă . de peste 27 
de ani şl se bucură de 
credibilitate din partea 
băncilor şi partenerilor 
străini.

Sunt foarte numeroase 
cazurile în eâre partenerii 
eXtemi solicită scrisori de 
garanţie bancare expres 
din partea B.R.C.E. pentru 
afaceri promovate cu a- 
genţi economici;. români.

— Financiar, cum apre
ciaţi această perioadă de 
debut al băncii ?

— Cu toate greutăţile i- 
nerente oricărui început,

CORNEL POENAR 

(Continuare In pag. a 2-a) 
« • • • • • • • • • ' • • a n

R.A.C.
Ieri au continuat lucră, 

rile simpozionului interna
ţional având ca temă „Cer
cetarea ştiinţifică şi dez
voltarea tehnologică în 
susţinerea strategiei de re
structurare în sectorul de 
extracţie şi preparare a 
minereurilor“. La lucrări 
desfăşurate la sediul „Ce- 
promin" S.A. din Deva au 
participat specialişti de 
marcă de la 'Universităţile 
din Belgrad şi Sofia, de 
la Facultăţile din Bolir 
şi Rudârski Institut Bel
grad. : alături de ■ valoroşi 
cercetători în domeniu de 
la Universităţile din Baia 
Mare, Petroşani, Cluj-Ma- 
poca, Bucureşti şi Timi
şoara. Au fost prezenţi, 
de asemenea, reprezentanţi 
de la toate subunităţile de 
producţie ale Regiei Auto
nome a Cuprului şi Ce- 
p?ominului, precum şi ofi
cialităţi din cadrul Mi
nisterului Industriei şi al 
Cercetării.

Conform celor declarate 
de dl. ing. Ioan Lupulescu, 
director general la ..Cepro- 
min“ Deva, scopul acestui 
simpozion îl constituie, în 
primul rând, schimbul de

experienţă între cercetă
torii din domeniul extrac
ţiei şi preparării minere
urilor din diverse instituţii 
de specialitate din ţară şi 
străinătate. Problemă care 
se pune este cum poate a- 
juta cercetarea punerea în 
operă a restructurării sec
torului minier de extracţie 
şi preparare a minereuri
lor, Este vorba de imple
mentarea în această acti
vitate a 'telmologiuor de 
ultimă oră, menite să 
transforme mineritul într-o 
ramură deosebit'de per. 
formantă. „E stringentă 
nevoie de această restruc
turare, ne spune dl Lupu
lescu. pentru a putea fi în 
măsură de a extrage din 
zăcământ şi ultima pică
tură de util. Zăcămintele 
sunt relativ sărace şi nu
mai prin implementarea 
unor tehnologii' .de vârf 
vom putea să ducem mai 
departe viaţa regiei noas- 
trei Tocmai căutarea a- 
cestor noi tehnologii face 
obiectul simpozionului nos
tru".

Lucrările simpozionului 
continuă şi astăzi.

ADRIAN SAlAGEAN

42 1< acesta ajungând
(Tr.B.)

Aspect din (imnul desfăşurării lucrărilor simpozionului de Ia CEPRO. 
MIN Deva. Foto: PAVEL LAZA



BANCOREX SA
ascendenţi în pe

hunedorean

* P o ţ i  

bancar
(Urmare din pag. 1)—  ..  -— — —

după şase luni activitatea 
sucursalei noastre este 
ascendentă, un număr tot 
mai mare de agenţi eco
nomici manifestându-şi do
rinţa de- a beneficia de 
serviciile bancare pe care 
le oferim.

Care sunt, în opinia 
dvs., elementele ee au 
determinat acest prim pas 
cu dreptul pe piaţa ban
cară hunedoreană, şi nu 
numai? .

— în primul rând fap
tul că am venit în întâm
pinarea clienţilor cu ser
vicii şi produse bancare 
de care aveau nevoie, 
într-un context în care 
clientul ocupă un loc prio
ritar. în al doilea rând, 
baza materială modernă/ 
care permite efectuarea u- 
nor prestaţii bancare ope
rative şi de calitate şi nu 
în ultimul rând compe
tenţa profesională a anga
jaţilor sucursalei, cărora

aş vrea să le mulţumesc 
pe această cale pentru 
seriozitatea şi spiritul de 
echipă de care au dat do
vadă în această perioadă 
de început.

De asemenea, aş vrea 
să mulţumesc clienţilor 
noştri pentru colaborare şi 

- înţelegere, iar pe agenţii 
economici care consideră 
că le-ar fi utile servici
ile noastre. îi aşteptăm 
la sediul BANCOREX De
va, situat In str. 22 De
cembrie, bloc 7/parter.

* • • • * * • * * • .

DRUMUL LAPTELUI
Filiala din lila a S.C.

„Devil“ S.A. Deva condu
să de dl Gheorghe Borca 
are în raza sa de activita
te 17 comune din judeţul 
Hunedoara şi din partea 
estică a judeţului Arad. Să 
nu se înţeleagă că unitatea 
amintită adună laptele Ia 
lila. Nu, acesta, de la cen
trele de colectare este pre
luat de maşini special des
tinate acestui scop şl este 
transportat la Deva, spre 
prelucrare. Filiala de care 
scriem se ocupă de orga
nizarea activităţii din te
ritoriu, de relaţiile între 

producători şi beneficiari, ca 
.şi de încasarea drepturilor 
ce revin cetăţenilor.

Filiala. Ilia coordonează 
peste 100 centre de preluare 
unde se adună zilnic, in a- 
ceastă perioadă, circa 10 000 
1 lapte de vacă. Cele mai 
mari cantităţi le colectează 
centrele din Bârsan, co
muna Ilărău, unde Iu-

j* Ziar editat de
I CASA DE PRESA ŞI EDITURA
I „CUVÂNTUL LIBER1* DEVA

crează dna Floarea Todor, 
Ohaba,  comuna Lă- 
pugiu de Jos ('Victoria Bu- 
blej, Sîrbi, comuna Ilia 
(Vaieria Popa), Sulighete, 
comuna Şoimuş (Dorina 
Vasiu), Roşcani, comună 

Dobra (Simiieaoa Giosa) ş.a. 
Colectorii primesc pentru 
fiecare litru de lapte 10 
lei, iar cei ce realizează 
salariul minim pe economie 
Beneficiază de drepturile 
oricărui angajat. Acest 
fapt, firesc, te stimulează 

. activitatea/
Prin Filiala din Ilia li 

se asigură tărâţe celor ce 
predau lapte la centrele de 
colectare. Dar oamenii nu 
le prea ridică, din două 
motive: sunt scumpe, jar 
aşa ceva obţin şi ei în 
propria gospodărie. Şi în
că un fapt ce merită con
semnat : Plata pentru lap
tele predat se face până 
cel târziu în zilele de 25 
— 30 ale Junii următoare.

TRAIAN SONDOR

ţWAWMMZ^WWWW

6 OCTOMBRIE
•  Sf. Ap. Toma; Sf. 

Mc. Erotiida;
•  Sărbătoarea Naţio

nală a Republicii Arabe 
Egipt;

•  1711 — Nicolae Ma- 
vrocordat este numit

dom» al Moldavei, inau.
gurând aici 

fanariot;
•  1864. S-a înfiinţat 

la iaşi şt Bucureşti Con
servatorul de Muzică;

•  Soarele răsare ta, 
ora 649 şt apune % 
17,48;

•  Au trecut 278 de; 
zile din an; i 
87.

DIVIZIA NAŢIONALA
• • • • • •

Rezultatele etapei intermediare de miercuri:
Univ. Craiova — Poli. laşi 3—0; Dinamo — Inter Si
biu 2—1; Oţelul OL —- Steaua 1—2; F.C. Naţional — 
Selena Bacău 4—1; Petrolul — Poli. Timişoara 2—0; 
Ceahlăul — Farul C-ţa 0—0; Gloria Bistriţa — „U“ 
Cluj-N. 1—0; F.C. Braşov — F.C. Argeş 1—1; Rapid 
— Sportul Studenţesc (s-a disputat ieri după amiază). 

CLASAMENTUL
1. STEAUA 9 7 2 0 23— 8 23
2. Dinamo 0 6 I 2 14— 9 19
3. Gloria Bistriţa ,v,»W 6 0 3 12— 7 18
4. Univ. Craiova 9 5 1 3 12— 7 16
5. Ceahlăul P.N. ' ■ 9 4 3 2 10— 8 15
6. Petrolul 9 4 3 2 15—12 14
7. Rapid'
8. Poli Iaşi

8
9

4
4

4
5

17—12
44—24

12
12

9. Inter Sibiu 9 3 2 4 10— 9 11
10. F.C. Argeş 9 3 2 4 13—13 11
IL Farul C-ţa ' t 3 2 4 13—15 11
12-13. Sportul Stud. : # 3 1 4 9—9 10

Poli Timişoara 9 3 I 5 18—18 10
14. „U“ Cluj-N. 9 3 5 13—15 10
15. F.C. Naţional 9 3 . i S 11—18 io
16. Oţelul Galaţi 9 3 0 6 10—13 9
17. F.C. Braşov 9 2 â 4 9—16 0
18. Selena Bacău 9 3 0 6 12—23 9

viitoarc, din 14. 10.; Inter — Rapid; Poli. 
Timişoara — Univ. Craiova; Poli. Iaşi r- Dinamo; 
Selena — Petrolul; „U" Cluj-N. — F.C. Naţional; 
Sportul — Oţelul; Farul — F.C. Braşov; Steaua — 
Ceahlăul; F.C. Argeş — Gl. Bistriţa.

La începutul primei re
prize, când fotbaliştii de 
lâ Oţelul Galaţi au deschis 
scorul, mulţi ascultători al 
transmisiilor Radioului 
Bucureşti îşi puneau in- ’ 
trebarea, nu cumva butu
ruga mică . răstoarnă carul 
mare ? Nu a fost aşa. 
Steaua a învins Ia o dife
renţă minimă, doar cât 
i-a trebuit pentru cele trei ’ 
puncte. Steiiştii îşi păs- ' 
trează distanţa de patru, 
puncte faţă de urmăritoa-" 
rea sa ' Dinamo, ce a în
vins pe Inter Sibiu, pe

lanterna rusie
teren propriu, la acelaşi 
Scor ca militarii, 2—1 şl 
ţin aproape .de Steaua. 
Victoriile normale, acasă, 
realizate de Gloria Bistriţa 
în faţa studenţilor clu
jeni au făcut ea Wstriţenli 
să-şi menţină onorantul teu 
trei, iar studenţii eraio- 

să ia locui

FINALELE LA GIMNASTICA DIN JAPONIA
In finalele Campionatelor Mondiale de gim

nastică. la feminin şi inaseuBn. mpreteptativel* noas
tre s-au comportat foarte bine. în concursul feminin, 
fetele noastre se află pe locul I, după exerciţiile im
puse, urmate de formaţiile S.U.A., Rusiei. Chinei şi 
Ucrainei, iar băieţii sunt pe tocul IV, după Japonia, 
China şi S.U.A,

De azi, începând de la ora 12,50, telespectatorii 
pot urmări şi pe micul ecran transmisiile finalelor 
de gimnastică din Sabae, Japonia (S.C.)

societate pe acţiuni cu capital privat 
Registrul Comerţului De 
Cont: 4072613110 B.C.tt. Deva.I înmatriculată Ia Registrul Comerţului Deva, cu 

nr. J/20/618/199L

ICod fiscal : 2116827.

I CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE :
■  Dumitru Ghe°nea. preşedinte (redactor şef), |  
|  Tibcr'u Istrate, vicepreşedinte (redactor şef adjunct),*
■  Sabin Ccrbu, Minei Bodca, Nicolae Tîreob. f
I întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor I

Io poartă autorii acestora. Adresa redacţiei: Deva,!
2700, str. I Decembrie, nr. 35. judeţul Hunedoara. I 

I Telefoane: 611275. 612157, 611268, 625904. Fax618061.■
Tiparul executat la S.C. „Polidava" SA. Deva. | Liceul Pedagogic „Sa bin Drâgoi“ Deva. Oră de practică pedagogică.
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lui, după un joc nu toc
mai strălucit cu colegii lor 
din îafşi (scor 2—0).

Schimbări destul de senr 
sibile s-au produs în etapa 
a IX-a în partea de jos a 
clasamentului. F.C. Naţio
nal cucerind o nouă victo
rie, cu armeanul Florin 
Halagian pe banca teh
nică, cu 4—1 în meciul cu 
Selena Bacău ia Bucu
reşti a urcat 3 locuri in 
clasament, lanterna roşie 
fiind preluată chiar de 
învinşii bancarilor, Selena 
Bacău. O formaţie ee & 
primit în două etape a- 
mândouă în deplasare nu 
mai puţin de 11 gcfluri, 
înscriind doar două. Ega
lul obţinut acasă de F.C, 
Braşov cu F.C. Argeş şi 
înfrângerea Oţelului Ga
laţi de stelişti au făcut ca 
aceste două echipe, ce se 
pare că şi în acest cam
pionat cantonează mai mult 
în subsol, să privească cu 
.destulă incertitudine locui
tor în D.N.

Urmează, miercuri, la 
Bucureşti, meciul ' trico
lorilor cu Franţa,. în pre- 
i iminariile Campionatului 
European. Un egal, să ntt 
vorbim de victorie, ar ca
lifica deja pe ai noştri 
pentru finala din Anglia.

SABIN CERBU

6,30 Ştiri, seriale #  
4a.; 9.05 Sprtogfieid Story 
(s); 10,05 Sânte Barbara 
(s); 11,00 Frumos şi bo
gat (s); 1140 Vremea do
rinţei (s); 12.00 Preţul 
e fierbinte (show); 42,30 
Duelul familiilor (show); 
13,30 Fetele de aur (sit- 
com); II,00 Pasiunea ei e 
crima (S.p.): 1540 Barbet 
Schafer talkshow; 16,00 
Ilona Cbristcn talkshow; 
1740 Ilans Meiser talk
show; 18,00 Jeopardy { 
(cs); 18,30 Intre noi (s); 
19,00 O familie foarte 
drăguţă (s/r); 20,40 Vre
muri bune — şi — rele 
(s); 21,15 Mini Playback 
show; 2245 Comisarul 
Bcck (f.p.).

7,00 Ştiri; 9,45 Show
ul iui M. Costam» (rf; 
1240 Forum (show); 1440 
Ştiri; 1425 Cotidiene 
(show); 14,40 Beautiful 
(s); 1545 Casa Castagna 
(show); 16,30 Dădaca (s);
17.00 DA; 19,00 OK, pre
ţul e corect (c*)î 2860
Roata norocului (cs);
21.00 ŞUri; 21,25 Pape. 
rissima sprint (show); 
2L49 Film; 23,45 Ştiri; 
0,15 Show.ul lui Maurizio 
Costanzo; 249 Cotidiene 
(show/r); 2,45 Paperissima 
sprint (r); 3,00 Chioşcul 
de' ziare; 340 Cin — cin 
(s); 440 Cei cinci de la 
etajul 5 (s); 5,30 Arca Iui 
Noe (do).

6,30 Germania azi di- 
miaeaţă; 8,30 Bruncb TV; 
(mag. TV); 10,00 Canon 
(sa): 1140 Insula fante
ziilor (s); 1249 Trapper 
John M.D. (s/r)! 13,00 
Love Boat (s); 14,00 Trap
per John M4>. (s); 15.00 
Cagney şi Lacey (s.p.); 
1640 Ster Trek (s. SF.); 
i l M  Baywatch (s); 18,00 
Fam. Partridge (s); 
19,00 Totul şa» nimic (cs); 
2040 Ştiri, sport, meteo; 
2040 Roata norocului (cs); 
2145 Galul Asterix (f.da.); 
2240 Cum ne văd mai
muţoii; 23,05 Canon 
distrugătorul (f); 1,00
Triunghiul pervers (f. cr.); 
2,25 Reluări.

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 In miezul 
afacerilor; 740 Hoţii şi 
afaceri (do); 8,00 Azi — 

informaţii financiare; 10,00 
Comerţ TV; 1140 Piaţa 
europeană; 16,00 Piaţa a- 
mcricană; 19,00 Ştiri 1TN; 
1940 Secolul Iui
(do); 2040. Show 
Scuti (retrosp.); 2140 Gete 
mal mări case din lume 
(do); 22,00 Viaţa noastră 
(cm. ecolog.); 22,40 Ştiri 
1TN; 23,00 Show-ul serii, 
Cu J. Leno; 0,00 Profe
sioniştii " jocului — con
ducători d e cluburi de 
fotbal fdo); 040 Rugby. 
Hali of Fame; 149 Şti
rile nopţii, buletin bur
sier.

9,30 Golf. Mercedes 
German. Mâsters de la 
Berlin (r); 1040 T.mis. 
WTA European. Indoors 
Tournament de la Zuricfa 
(rcz. teri); 1140 Auto. 
CE de raliuri de la 
Ahvenisto, finlanda (r); 
1240 Eurofun. Mag. dis
tractiv; 13,00 Moto, Ma
gazin Grand Prix; 1340 
Auto. Magazin Formula 
1; 14,00 Triatlon. Pro 
Tour de la Bath, Marea 
Britanie; 15,00 Tenis, 
UT A. European Indoors 
Tournament de la Zti- 
rich —■ sferturi de fi
nală (d); 20,30 Buletin 
de *ţ|rilL21.00 Wrestling. 
Ring Wârriors; 22,00 
Box. ' '

7,00 Casa Deschenes (s); 
740 Teledimineaţa; 945 
Bibi şi prietenii săi (s); 
10,15 Mag. ştiinţific; 11,15 
Fa, Si, La. a eânta; 11,45 
Cu ochii deschişi (r);
12.45 Telescop (r); 1340 
Compliment; 14,05 Lu
minile.- (r); 1440 Vân
zarea secolului (r); 16,90 
Teii Quel (r); 16,30 Casa.- 
17,00 Jurnal TV 5; 1740 
Regiuni gurmande; 17,38 
Bibi şi prietenii săi (r); 
1845 Şansa cântecelor;
18.45 .Campionul; 1949
Jurnal TV 5; 2040 Lu
minile Parisului; 2040
Jurnal; 21,00 Oferă-mi 
binoclul (mag.); 2149
Monoclu (mag.); 2248
Hebdomadar (mag.).
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I.C . STOICA
Ar ,fi împlinit, în a- 

ceastă vara, 93 de ani 
şi nu i s-ar fi părut prea 
mulţi, mai ales că-şi do
rise acest lucru: „Eu 
vreau să ajung arata, ca 
să văd ce se mai întâm
plă în lumea asta plină 
de surprize şi bălării* — 
scria el în 1981. Dar nu 
a  ajunş i

S-a născut In satul Pu- 
pezeni, comuna Bălăşeşti, 
din judeţul Vaslui, la 
data de 5 iunie 1993, din 
părinţi ţărani.

Şcoala primară a fă
cut-o in satul natal, cu 
un învăţător „care avea 
o metodă proprie de a 
ne învăţa buchiite**, iar 
după terminarea celor 
chici «lase a urmat — 
lâ dorinţa mamei sale — 
Şcoala Normală de la 
Bârlad, eu unele între
ruperi de cursuri din 
cauza primului război 
mondial. în primele cla
se a fost mai degrabă un 
elev modest la învăţătu
ră, din cauza s ia bei pre
gătiri din şcoala prima
ră, dar a evoluat in de- 
cursul anilor, ajungând 
să termine şcoala printre 
fruntaşii clasei.

Ji ta diploma în anul 
, fiind numit ca în
văţător în comuna Dobra 

din judeţul Hunedoara, 
unde se Va #i - căsători, 
In 1927, cu învăţătoarea 
Paulina Vangel, cu care 
va avea doi copii: Ci- 
prtan fi Nora.

De Dobra li leagă, pe 
lângă dragostea pentru ■ 
domnişoara Paulina, cu 
care s-a şi căsătorit, şi 
alte plăcute amintiri: ln- 
fiinţează un renumit cor, 
cu catse şi desfăşoară o 
bogată activitate cultu
rală cunoscută în jur. 
Tot de aici va pleca la 
studii superioare la Uni
versitatea din Bucureşti, 
unde va avea ca dascăli 
pe celebrităţile timpului: 
C. Hâdulescu-Motru, G.G. 
Antonescu, D. Guşti, T.

Vianu, P.P. Negulescu 
şa., cu care-i plăcea să 
se mândrească Şi pe 
bun drept, căci unora 
dintre ei ie-a fost chiar 
colaborator apropiat ca,' 
de'exemplu, iui C. Ră- 
dulescu-Motru în a că
nii revistă publică în 
1938 un amplu şi valoros 
studiu, bazat pe un ri
guros experiment orga
nizat în Liceul „General 
Dragalina" din Oraviţa, 
unde a funcţionat ca 
profesor d® filosofic. Stu
diul poartă numele de 
„Contribuţii ia metoda 
ştiinţifică de cunoaştere 
a individualităţii şcola
rului in liceu**.

în "această calitate, de 
dascăl al ştiinţelor edu
caţiei, ne-a rămas ima
ginea lui, nouă, celor ce 
semnăm aceste rânduri. 
Acum, când retrăim, In 
memorie, lecţiile sale, nu;' 
ştim ce să admirăm mai 
mult: bogăţia conţinutu
lui sau rigoarea logică 
a metodei de predare? 
Căci in amândouă exce
la dascălul nostru.

în relaţiile cu noi, cu 
elevii, nu era prea afec
tuos, ci, din contră, oa
recum rigid. Dar sufle
tul de aur al acestui, om 
ieşea la iveală ori de câte 
ori era nevoie de a- 
jutorul lui: taxă neplătl-

125 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PEDAGOGIC LA DEVA

Te* îd Dobra va fi 
când va organiza, Îm
preună cu un alt inimos 
dascăl, Gbeorghe Beu- 
ran, „Cursurile Univer
sităţii libere ale învăţă
torilor tineri" la Lipova, 
cursuri de vară, la care 
invită, pe lângă profesori 
secundari cu bună repu
taţie şi pe un C. Kădu
lescu-Motru, pe S. Me
hedinţi ş.a., editând şi o 
frumoasă şi substanţială 
revistă „Tineretul învă- 
ţătoresc“.

Findu-i cunoscută ac
tivitatea şi meritele, în 
anul 1939 Ministerul E- 
ducaţiei şi învăţământu
lui îl transferă la Deva 
în postul de director al 
Şcolii Normale de învă
ţători, unde va funcţio
na până In anul 1948. 
Fiifidu-i dragă activita
tea didactică, nu renun
ţă la catedră şi precţă cu 
mare pasiune şi cu vădită 
competenţă Psihologia, 
Pedagogii; Istoria peda
gogiei şi 'Logica, fiind 
preocupat direct şi efec
tiv şi de practica peda
gogică ş elevilor.

tă la vreme; haine pen
tru refugiaţii dinx Ardea
lul de «ord, burse pen
tru cei năpăstuiţi ş.a.

In perioada rebeliunii 
legionare a ţinut elevii in _ 
frâu, prin severitatea-!N 
cunoscută, încât, spre 
deosebire de alte şcoli 
normate, cea din Deva 
nu a fost sancţionată de 

, minister,'..':
De perioada activităţii 

sale din Deva îşi amin
tea cu mândrie, dar şi 
cu revoltă, mai ales pen
tru modul în care a fost 
înlăturat din învăţământ 
„ca. necorespunzător po
litic", el făcând parte 
din Partidul Social De
mocrat independent (Ţi
ţei Petrescu), al cărui şef 
a şi fost în judeţul Hu
nedoara.

După scoaterea lui din 
învăţământ a ajuns in 1 
puşcăria de la Aiod, un
de a cunoscut pe câţiva 
din oamenii de cultoră 
aj timpului, închişi şj ei 
pentru neaderare la co
munism».

După puşcărie au ur
mat anii de pribegie prin

ţară, pe la diverse ca
riere de piatră, ca mun
citor necalificat in pri
mii ani, apoi cu diverse 
funcţii administrative mo
deste. S-a pensionat ca 
funcţionar la CFH.

După pensionare, cu- 
noscându-i-se pasiunea şi 
priceperea în domeniul 
psihologiei experimenta
le, a fost Solicitat de că
tre Inspectoratul Şcolar 
al Judeţului Hunedoara 
să organizeze în cadrul 
liceului pedagogic un la
borator de orientare şco
lară şi profesională, lu
cru care l-a făcut cu 
deosebită competenţă, 
fiind citat in acest sens 
de MX şi chiar televizat.

In acest fel, I. C.- Stoi
ca îşi relua preocupările 
din tinereţe şi trăia bu
curia revenirii ia matcă.

Multe din activităţile 
sale valoroase din timpul 
cât a servit catedra nu 
le-am putut cuprinde te 
această sumară creionare 
biografică.

Ne-am bucurat insă să 
constatăm că imaginea 
sa şi a valoroasei sale 
activităţi a rămas vie şi 
caldă în memoria celor 
care l-au cunoscut. Iar 
una dintre aceste dovezi 
o constituie înfiinţarea, 
în comuna în care şi-a 
început carieră didactică 
şi. ascensiunea profesio
nală â unei fundaţii ca
re-i poartă numele, „Fun
daţia l.C; Stoica — Do
bra'*,

Vreţi un mai măre o* 
magiu ? r

Iar noi .generaţiile ca
re i-ara fost elevi, îi pur
tăm în suflet Imaginea 
ca evlavie şi recunoştin
ţă. în numele şi cil asen
timentul colegilor sem
nează :

Prof. anir. dr.
JBRAGAI£ , 

. Prof. tbdv. dr.
ioan s . mureşan,

«Oşti pieri) .

Je-a vizitat la redacţie, 
ii» revoltat, dl îdsif 
aş, taximetrist din De

va. Motivul iritării dlui 
porneşte de la noile 
ordine ce prevăd schim
barea tuturor casetelor i- 
dentificatoare ce nu au a - ' 
numite caracteristici dă pe 
maşinile ce funcţionează' în 
răgim de taximetre şi În
locuirea acestor casete eu 
altele de culoare albă pe 
care nu se admit alte in. 
sqripţionări k  tefara cu. 
vântului „taxi*. „Nu am 
nănic de obiectat referitor 
Ia această schimbare, pre
cizează dl Bocoş. numai 
că nu ştiu cine a dat aces
te ordine, de unde vin ele. 
Mass-ntedia nu a  publicat 
nimic m acest sens*.
... Pentru lămurirea situa
ţiei create, am luat legă
tura cw dl căpitan Cornel 
Glava, şeful Biroului Po
liţie Rutieră de la Muni
cipiul Deva. Am aflat ast
fel că directivele referi
toare la maşinile taxi fac 
părte din Ordinul comun 
nr. 158/1994 al Minlsteru-. 
Iul Transporturilor şi nr. 
348/1994 al Ministerului de 
Interne. Ordinul comun

cuprinde condiţiile tehnice 
ce trebuie îndeplinite de 
autovehicule pentru admi
terea în Circulaţie pe dru
mul publjc. La ari, 13, pct. 
3, al acestui ordin, se spe
cifică pentru maşinile 
„taxi" următoarele: „aces
tea (taxiurile —- n r.) vor 
iţ echipate eu p casetă de 
culoare albă, fixată trâns. 
versat pe acoperiş, lumi
nată din interior cu un 
bec de putere maximă de 
30 W, având inscripţia 
„taxi** pe părţile din faţă 
şi din spate".

Conform declaraţiei dlui 
căpitan Glava, acest ordin 
comun a fost publicat în 
momentul apariţiei în pre
sa centrală, dar ajungând 
mai târziu în teritoriu nu 
a mai apucat să cunoască 
lumina tiparului în pre
sa locală. Şi încă o pre
cizare. Conform aceluiaşi 
ordin, maşinile destinate 
şcolilor de şoferi vor fi 
Obligate să poarte, trans
versal deasupra acoperişu
lui o casetă identificatoare 
de culoare galbenă şi nu 
altceva.' -

ADRL4N SALAGEAN

u simeria Datariite asociaţiilor 
intre insolvabilitatea 

şi ignorare I
Cuantumul datoriilor a, 

socîaţiiîor de locatari te 
Simeria s-â .cifrat, in Ul
tima decadă a lunii sep
tembrie a.a, la 72 milioa
ne de lei, dintr-un debit 
total de 140 milioane de 
lei.

Intre asociaţiile de loca. 
tari cu debitele cete mai 
mari se înşeriu: asociaţia 
or. 15 li  700 000 lei, nr. 
16 '«S 11 500 000 lei, nr. 22 
r— 8 500 000 lei, nr. 12 — 
MkWO şl asociaţia nr. 2 
*«* §2(19000 de Iei, cele
lalte asociaţii ţnregktrând 
datorii cuprinse între 
200000 şi 2 milioane de 
tel.

La datoriile asociaţiilor 
de locatari se adaugă cele 
ale unităţilor economice 
— REVa — 3 milioane de 
lei, Siderurgica — 2 mili
oane de lei, Regionala CFR 
cu toate subunităţile 
2 milioane de lei şi nu în 
ultimă instanţă SG Artex 
SRL, care are o datorie 
de 16 milioane de iei.

Dacă în unele cazuri da
toriile sunt explicate de 
situaţia deosebită în care 
se găsesc multe familii — 
şomaj, ajutor social sau 
lipsa veniturilor — în al

tele acestea nu se explică 
decât prin ignorare ori rea 
credinţă. In acest sens, 
spre exemplu, la blocul 12, 
ce aparţine asociaţiei nr. 
16, In septembrie ăx., un 
număr de 25 de salariaţi 
erau înregistraţi cu debite 
la asociaţie, cuprinse între 
200 000 şi uq  milion de lei.

Debitele mari înregistra
te de către asociaţii, la ca
re se adaugă cele ale a- 
genţilor economici, opina 
dl Ioan Nicolae Pârvu, di
rector general la S.C. Sim- 
prest S.A. Simeria (fost 
RAG-CL) implică numeroa
se dificultăţi privind pre
gătirile de iarnă, ceea ce 
nu exclude riscul de a nu 
avea căldură sau apă caL 
dă la iarnă.

Să mai notăm că la S.G. 
Simprest S.A. Simeria se 
fac eforturi pentru a se a- 
sigura confortul oraşului, 
exemplpl cei mai .actual 
reprezentându-1 trecerea 
centralei termice, nr. . 4 pe 
combustibil lichid, soluţie 
ce conduce la un randa
ment sporit al punctului 
termic şi implicit reduce
rea poluării în zonă.

CORNEL POENAR

Dour INSTITUŢII 
DE CULTURA

In ziua vizitei noastre, 
dna Rodica Bunea, direc
torul Căminului cultural 
Rome®, tocmai se întorse
se din concediu. în mod 
noimal, ziua sa de lucru 
trebuia să înceapă dupâ- 
masa, când, aşezământul 
de cultură devine gazdă 
pentru localnici. Ziua de 
lucru a început însă, de 
dimineaţa. la Primărie, 
unde dna Bunea dă, când 
e nevoie, o mână de aju
tor. Un lucru firesc dacă 
ne gândim că directorul 
de cămin se află pe statul 
de plată al Primăriei, un
de se concentrează toate 
problemele comunităţii u- 
mane respective. ‘

La întrebarea ce îşi pro
pune pentru perioada ur
mătoare aşezământul de 
cultură romoşan, am pri. 
mit următorul răspuns: 
„în domeniul artistic, for
maţia noastră de bază o 
constituie câluşerii. Cu ei 
am participat la două râari 
întreceri naţionale — „Că
luşul românesc** de la Ca
racal şi „Căluşerul tran
silvănean", organizat de 
factorii culturali din ju
deţul nostru, unde am ob
ţinut principatele premii. 
Formaţia a  mai participat 
la Festivalul obiceiurilor 
de iarnă de la Deva, în
trucât, pe lângă jocul pro- 
priu-zis, ei aduc în scenă 
obiceiul colindatului cu 
căluşeri practicat în vatra 
satuluL Se apropie sărbă
torile de. iarnă, când călu. 
şerii din Uomos, Romoşel, 
Vaidei ş.a. îşi vor inten
sifica activitatea", ,

Până atunci, problemele 
gospodăreşti se află în a- 
teaţia directorului de că
min cultural. Este nevoie'

să se Confecţioneze mese 
şi bănci pentru sala mare 
a Căminului cultural de 
centru, l a  Romoşel, după 
ce s-a - introdus instalaţia 
electrică în aşezământul de 
cultură, e nevoie să se te. 
locuiască uşile. Toate a- 
cestea se vor rezolva cu 
sprijiniri Consiliului local, 
în măsuri să aloce fon
durile cuvenite. înţelegere 
se găsite de fiecare dată 
la primarul comunei, di 
prof. Nicolae Cătăniciu.

O instituţie culturală ve
cină este Biblioteca comu
nală Romos. O primă im
presie consemnată aici i 
starea nefirească de pro
vizorat generate de reaşe
zarea fondului de carte. 
Treaba o să dureze, pro- 
bâtei, până te sfârşitul a. 
nului. întârziată este acti
vitatea de fişare a cărţi, 
lor, după cum ne-a mâr.; 
turisit dna bibliotecară Ga
ta rida Clonţa. Deocamdată, 
fişe se fac doar la cârtite 
nou intrate te bibliotecă. 
Din păcate, anul acesta nu 
s-a primit nici o carte 
nouă, după cum ne spu
nea acelaşi interlocuţor.

Biblioteca are înregis
traţi 450 cititori şi ŢQ842 
cărţi citite, elevii rămâ
nând segmentul principal 
al cititorilor activi, ia* 
cărţile citite sunt cele so
licitate de programa şco
lară. Acţiuni cu cartea 
de.abia acum încep să se 
organizeze — este vorba 
de prezentări de cărţi, re
cenzii, medalioane literare 
prilejuite de sărbătorirea 
unor scriitori. Se speră ca 
In perioada următoare ac
tivitatea cu cârtea şă Se 
revigoreze.

MINEL BODEA

I

I

Din dosarele poliţiei j
IIOŢII DE CAI remorci încărcate cu grâu. t

Este vorba de Sever Şte. 5 
Sunt cercetaţi în stare fan a cărui familie k |  

de arest Ioan Sabuu din euia în incinta asociaţiei J 
Hobiţa, Laurenţiu Mun- La Un moment dat s-a î 
teanu din Bretea Româ- agăţat de dea de a doua |  
nă, Aron MUnteanu din remorcă â unui tractor J 
Ciopeia şi Marcel Mun- care transporta grâu. t a l  
teanţi din Covragi. S-au punerea in mişcare â f  
adunat tuciuriii şi-au por- tractorului, copilul a eâ-j 
nit la furat de cai. Nu zut sub roata din spate. |  
mai puţin de şase ase- Aici a fost sfârşitul vieţii J 
menea patrupede au a- atât de scurte a lui Se-f 

‘ * Ver. Atenţie mare deci, (
părinţii t

ŞI-A SCHIMBAT *
HAINELE

juns pe mâna lor de 
păşunea satului Grid. In 
dram spre Haţeg nu fost 
insă depistaţi de poliţie.

grigore şi
GTEL-HETONUL Acum, când sezonul re-

• ce bate la uşă. Victor;
La S.C. „Siderurgica" Codiţă, de 27 de ani din i  

S.A. Hunedoara a lucrat judeţul Vaslui, s-a gân. J 
până nu de mult şi Gri- dit ca4 trebuie eey» hal-! 
gdre Szalaşi.’ Itespfe ce he tnaî aeăterii. &-& Vă- * 
fel de muncitor fera el la zut Intr-o rulotă din pia- î  
firmă ne pdtem da seâ- ţa munîcipiUlte Petroşâni. |  
ma şi din faptul că re- A spart geamul şi le-a J 
cent a fost surprins de luat Numai când l-a |  
paznicul Giorgică Mihăilă prins poliţia s-a gândit * 
ia timp ce încerca să' câ o să fie obligat sâ i  
fure 150 metri de fier. poarte alte haine. Văr. ? 
beton. Ştiţi ce a făcut gate de data aceasta I |  
Grigore? A luat 6 pia. ..." ... *
trâ şi l-a lovit pe paz, TURCUL PRADAT . > 
nic cu intenţia de a fugi. j .  I
Nu a reuşit, acum poli- Nu mal puţin de 

3 309000 de lei valorea. |VUI CC. .««.-» tn-ywu 2ă bunurile furate dg 1
Eeaterina Schender din j d avutului Simeriai de la un cetă- I

p ■ • ţetaî turc. aflat la Moţe- j
SFÂRŞITUL TRAGIC Iu ,1“cţan'  îA f i  îisîtti rrţp ii litâts. Socoteală va dâ In j AL UNUI COPIL faţa instanţei de jude. I
în incinta Asociaţiei a- cată. ■ 

gricole „Cema" din Peş- ’
tişu Mare, un copil de Maior MIRCEA NEGRU, 
trei ani şi-a avut tragi- Inspectoratul de Poliţie i 
cui sfârşit sub. roţile unei al Judeţului I

1
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0 privatizare cu caracter mai aparte
Nominalizată pe lista 

marii privatizări se gă- 
seşte şi societatea corner, 
cială Haber S.A. din Ha
ţeg. însă faţă de alte so
cietăţi ce sunt vizate pen
tru privatizare Haber 
SA. are un statut, cum
va, mai aparte. Practic 
firma este parte compo
nentă, prin participarea 
în proporţie de 49 la su
tă, la constituirea socie
tăţii comerciale Haber In. 
terhational, firmă mixtă 
spâniolo.română, înfiinţa, 
tă în 1993. • Deşi formal 
cele două firme, Haber 
S.A. şi Haber Internatio
nal, sunt distincte, ele 
formează de facto un tot 
unitar, activitatea lor e- 
conomică având caracte
ristica monolitului.
' Deşi se pare că mai 

sunt nişte lucruri de lă
murit din cele declarate 
de d(ţa ec. Tereza Milea, 
director economic la Ha- 
ber Internaţional, a rezul
tat că cel ce vor subscrie 
cuponul pentru Haber 
S.A. vor deveni, prin na. 
tura conjunoturii,' acţio.- 
nari la Haber Internaţi. 
onaL Dar până ca acest 
lucru să devină posibil 
mai durează ceva timp

strict necesar pentru a 
se face reevaluarea celor 
49 procente corespunză
toare firmei Haber S.A. 
din patrimoniul total al 
societăţii Haber Interna
tional. Reevaluarea se va 
face conform celebrei şi 
atât de nedoritei HG 500.

Aşa stând lucrurile am 
solicitat _ dnei Milea şi 
dnei ing. Aurelia Istră- 
ţescu, director tehnic la 
Haber International, date 
care oglindesc activitatea 
firmei în vederea prezen
tării lor deţinătorilor de 
cupon interesaţi de a sub
scrie cupoanele acolo. Am 
aflat că sub patronajul 
partenerului iberic, fabri
ca de bere din Haţeg a 
cunoscut şi curioaşte e 
dezvoltare economică deo. 
sebit de bună de.a lun
gul ultimilor doi ani. Do
tările tehnice ale firmei 
sunt în proporţie de pes
te 50 procente de ulti
mă oră. Numai în acest 
an au fost investiţi 3 mi
liarde lei pentru retehno- 
logizare, izolaţii şi igie
nizări specifice fabricării 
berii. Firma produce cca 
1700 hi bere pe zi, rea
lizând în acest an o pro
ducţie record, cu 50 000

hl mai mult decât aceea 
a anului trecut. Cifra de 
afaceri pe primele 7 luni 
ale acestui an s.a ridicat 
la 18,7 miliarde lei, in 
timp ce beneficiul a fost 
de 4,5 miliarde. Cei 428 
de salariaţi sunt mulţu
miţi de modul in care 
se lucrează în firmă, un 
mod care, după cum pre
ciza dna Istrăţescu, este 
similar celui occidental.

Aceasta face ca orice 
oră lucrată in plus, ori
ce iniţiativă care duce la 
un plus de producţie este 
răsplătită imediat de cei 
ce conduc firma Haber 
International. Astfel pe 
lângă salariul mediu brut 
de cca 400 000 lei, anga- î j 
jaţii mai pot câştiga alţi? 
bani dacă dau dovadă de ^ 
hărnicie şi interes pen-‘ 
tru bunul mers al socie
tăţii. ,

Conform celor decla
rate de cele două inter, 
locuţoare ale noastre,, so
cietatea Haber S-A. par
te componentă a firmei 
Haber International nu 
poate fi decât o opţiune 
dintre cele mai tentante 
pentru deţinătorii de cu
pon

Speranţa poartă un singur nume: 
investitor strategic

Chiar dacă termenul de 
strategie sună puţin preten. 
ţios, este clar că speran
ţele ,de reabilitare econo. 
mică a Societăţii Comer
ciale Romfruct SA. din 
Orăştie sunt împletite 
strâns cu posibilitatea de 
a găsi un investitor care 
să pompeze capital în a- 
ceastă firmă. Şi nu ar fi 
exclus să se găsească pâ
nă la urmă un astfel de 
Investitor ţinând seama că 
societatea Romfruct are, 
ca să zic aşa, tentaţiile ei. 
Din cele declarate de dna 
ing. Margareta Ştefănie, 
directorul firmei, Romfruct 
deţine, în prezent, trei de
pozite în localităţile Geoa- 
giu, Simeria şi Orăştie, a-- 
vând în acelaşi timp în 
proprietate 7 spaţii comer
ciale la Orăştie şi 2 la Si
meria. In patrimoniul "fir
mei intră şi 7 hectare de 
pământ, din care 3 aşteap
tă, libere, spre a li se da 
o folosinţă.

Obiectul de activitate al 
societăţii Romfruct ■ este 
constituit din comercializa
rea şi industrializarea de 
legume şi fructe. O acti

vitate în permanent de
clin după 1990 pentru fir
mele de profil ale statu
lui. „Aducerea, spre vân
zare, a legumelor şi fruc
telor din alte judeţe, de 
la producătorii lor, încar
că mult preţul acestora* — 
ne spune dna Ştefănie. In

LA S.G. ROMFRUCT 
S.A. ORĂŞTIE

acest context concurenţa 
producătorilor agricoli lo
cali a tăiat falii importan
te in piaţa legumelor şi* 
fructelor, în detrimentul 
Romfructului care, încet- 
încet, datorită preţurilor 
mai mari, îşi pierde clien
tela. In ceea ce priveşte 
industrializarea, firma o- 
răştiană, ea unică formă 
de prelucrare, în cuptoa
rele ei, poate deshidrata. 
In orice cantitate, legume 
şi fructe pretabile la acest 
tratament Firma scoate 
pe piaţă şi produse semi- 
industrializate, în speţă 
murături.
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Din activitatea 
S.C. Deva S.A. Simeria

•  Ea sectorul II din ca
drul S.6. Reva SA. Sime
ria a luat fiinţă o micro- 
cantinâ la care servesc 
mâncare caldă peste 100 
de muncitori din acest sec
tor. Sa intenţionează în
fiinţarea unei astfel de can. 
tine şi în cadrul sectoru. 
lui I ; tot în sectorul II al 
firmei simeriene s-a ame
najat şi predat în funcţiu
ne un vestiar, iar în pre
zent sunt în curs de de
finitivare lucrările la încă 
două vestiare din sectoa
rele I şi II.

•  Pentru deservirea pro
ducţiei Reva are un con
tract cu firma Jârmujavito 
— Debrecen Ungaria pentru 
prestări servicii, având în 
prezent o echipă formată 
din 13 oameni care lucrea.
ză la repararea vagoane
lor pentru firma ungară. 
De asemenea, există şi un 
contract de livrări piese 
de schimb destinate va
goanelor de marfă, con
tract care se ridică" la o 
valoare de cca 200 mii do
lari SUA.

•  Societatea Reva are 
încheiat un contract de 40 
mii mărci cu firma P.G.E. 
— Nidda Eichelsdorf din 
Germania. Conform aces
tui contract firma sime- 
riană a livrat partenerului 
german diverse lucrări de 
confecţii metalice care s-au 
bucurat de o bună apre
ciere a calităţii. în cursul 
lunii octombrie a.c. se pre
conizează un nou export 
al societăţii Reva la ace
iaşi partener german, ex
port având ca obiect un 
nou produs şi anume cuva 
pentru transport ciment. Ea 
primele 4 bucăţi coman
date iniţial, dacă se vor 
întruni standardele de ca
litate impuse, se vor adău
ga, suplimentar, altele. Se 
află de asemenea în faza 
de negocieri un contract 
cu o firmă belgiană în ve
derea achiziţionării de că
tre aceasta â unor contai
nere metalice de diferite 
capacităţi (8, 10, 12 mc) ce 
vor fi produse de S.6. 
Reva SA.

lOAN JURA

Desen de CEAU DIU COŢA, elev, Deva

Dotările tehnice ale fir
mei (cuptoarele) sunt fa
bricate în 1966. Ceva mai 
noi (anii ’80) sunt cele 5 
mijloace de transport ce 
formează parcul auto al 
societăţii.

Viaţa financiară a so
cietăţii Romfruct se îm
parte între cele 10 milioa
ne creanţe şi cele 20 de 
milioane datorii către fur
nizori. Pe primele 7 luni 
ale acestui an cifra de a- 
faceri a firmei a fost de 
320 milioane lei. Conform 
celor declarate de dna Ana 
Paraschiv, contabil şef la 
Romfruct, beneficiul rea
lizat este însă nesemni
ficativ.

Ce ar putea aduce un 
oarecare tonus firmei o- 
răştiene Ear constitui, pe 
lângă soluţia ideală a in
vestitorului, un export. Se 
pare că acest lucru plu
teşte în aer la- Romfruct. 
Din cele declarate de dna 
Ştefănie, parteneri din Un
garia şi Germania s-au a- 
rătat interesaţi de cumpă
rarea unor anumite can
tităţi de ceapă deshidra
tată. Au fost trimise mos
tre şi în prezent se aş
teaptă o comandă fermă; 
din partea mai vesticilor 
parteneri. •

Romfruct a fost nomi
nalizată pe lista marii pri
vatizări. Doamna ' director 
are certitudinea că cei 32 
de salariaţi ai societăţii 
îşi vor aduce cupoanele 
acolo. Ea fel ca majorita
tea managerilor şi dna Şte
fănie considera că aceas
tă mare privatizare nu va 
schimba mare lucru ţ ţ  via
ţa societăţii, greutăţile1 de 
acum, generate de lipsa 
lichidităţilor, continuând 
să-şi joace, rolul nefast.

Desen de IOAN PRODAN, Haţeg
Pagină realizată de 

ADRIAN SALĂGEAN

„Dacă ar am
-• —*—*—• *

REP : Dle manager,
conduceţi o firmă de co
merţ, una dintre cele mai 
importante de acest gen 
pe care Găianul le are. 
Care este pulsul econo
mic al societăţii dvoas- 
tră pe perioada scursă 
din acest an ?

MJ*.: Pe primele 8
luni ale lui 1995 âm rea
lizat o cifră de afaceri 
de 650 milioane lei, la 
un beneficiu de 17,5 mi
lioane.

REP.: De câte spaţii 
comerciale dispuneţi în 
oraş ?

M.P.: Avem în patri
moniu 26 de magazine. 
Din acestea doar 10 sunt 
în administrarea directă, 
restul fiind date in loca
ţie de gestiune sau în
chiriate.

REP.: Care este starea 
dotărilor pe care le a- 
veţi ?t Mă refer la mo
bilier,' agregate frigorifi
ce etc.

M.P.: Ce să vă spun, ? 
Mai mult' de 85 la sută 
din dotările pe care le

avem sunt mai vechi de 
10—15 ani. Este foarte 
greu astăzi ca, după ce 
tragem linia bilanţului 
contabil, să mai. rămână 
bani pentru a face anu
mite investiţii în firmă.

REP.: Nu aţi făcut nici 
o investiţie după '90 ?

special întreprinzătorii 
care . vând în piaţă. A- 
ceştia neavând cheltuieli 
mari, ies pe piaţă cu niş
te preţuri mult mai mici 
decât ale noastre. Vă 
daţi seama că aceşti par
ticulari nu plătesc nici 
impozit pe clădiri, nici

Dialog cu dl ing. MIRCEA PA VEL, manager 
la S.C. Streiul S.A. Călan »-

M.P. î Aş minţi să zic 
că nu. Am reuşit, de bi
ne de rău, să achiziţio-' 
năm 2 vitrine frigorifice 
şi 3 congelatoare moder
ne. Chiar acum suntem 
în curs de a ne dota cu 
un nou mijloc de trans
port, o Dacie papuc. Du
pă cum vedeţi, dacă nu 
curge, pică, dar aceasta 
nu este de ajuns. Ne-ar 
trebui infinit mai multe 
fonduri pentru a putea 
înlocui tot ce e vechi şi 
uzat în firmă.

REP.: Concurenţa vă 
face probleme ?

M.P.: Cum să nu. ne 
facă? Cui nu-i face7 In

taxe pe teren, care, la 
noi, după aplicarea HG 
500 au devenit, exorbi
tante. Aşa stând lucru
rile, începem să pierdem 
din clienţi. Aceştia fi
resc vor merge să cum
pere de unde este mai 
ieftin. Şi cum clienţii 
virtuali în Călan nu sunt 
foarte mulţi, scad consi
derabil vânzările noastre.

REP.: De ce spuneţi 
că nu sunt foarte mulţi 
clienţi ?

M.P.: Poate ştiţi şi
dumneavoastră că rnajb. 
ritatea oamenilor care 
cumpără în Călan sunt 
salariaţii combinatului

metalurgic „Sidermel". 
Practic dacă acest obiec
tiv industrial, doamne fe
reşte, ar dispărea, am 
dispărea şi noi. Ar fi o 
lovitură dată şi comer
ţului din Călan.

REP.: Care este per
cepţia dvoastră referitor 

. la marea privatizare in 
; care firma pe care o con- 

duceţi este antrenată ?
. M.P.: Această mare' 

privatizare, pe cupon, nu 
ne prea ajută pe noi ca 
firmă. Suntem trecuţi pe 
listă eu 00 la sută din 
capital. Ce ne-ar intere
sa mai mult este cumpă
rarea de • către cei dorii 
tori a celorlalte 40 de 
procente de la F.P.S. Ai 
cest lucru ar fi de natu
ră să aducă 6 infuzie de 
capital în firmă, extrem 
,de necesară pentru o mo
dernizare şi redotare a 
societăţii Streiul. Cât de
spre privatizarea contra 
cupon, ce să zic ? Are şi 
ea părţile ei bune, atunci 
când nu ar putea fi con
fundată 'cu o gogoriţă 
electorală.;' '
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CERE ŞI ŢI SE VA 
DA. •  In partea finală 
a PREDICII DE PE MUN
TE, Iisus rosteşte o seamă 
de sfaturi pentru viaţa 
morală. Printre acestea, 
un loc deosebit îl deţi
ne îndemnul spre încre
dere şi curajul de a în
drăzni, care se reduc în 
ultimă analiză la nestră
mutata credinţă în gene
rozitatea şi puterea lui 
Dumnezeu. •  îndoiala, 
bănuiala, suspiciunea sunt 

, păcate grave în învăţă
tura propovăduită de 
Hristos, incompatibile cu 
cele trei virtuţi cardina
le — credinţa, speranţa, 
iubirea — pe care ea se 
întemeiază. Numai cei cu 
credinţă tare, care au 
curajul de a acorda în
treaga încredere cuvân
tului Mântuitorului vor 
putea dobândi de la A- 
ccsta tot ce vor cere' cu 
conştiinţa curată. •  Iisus 
şi-a rostit îndemnul în 
trei fraze lapidare, afo
ristice, care sunt folosi
te şi azi ca imperative 
ale încrederii şi îndrăz
nelii prin credinţă.

Radu Ciobanii ,  

ROSTIRI BIBLICE
„Şi mă veţi căuta şi 

mă veţi găsi, dacă mă 
veţi căută cu toată ini
ma voastră".

Ieremia, 29, 13 
„Cereţi şi vi se va da ; 

bateţi şi vi se va des
chide. Că oricine cere 
ia, cel care caută află 
şi celui care bate 1 se va 
deschide”.

Matei, 7, 7—S 
„Şi toate câte veţi ce

re, rugându-vă cu cre
dinţă, veţi primi”.

Matei, 21, 22
„Şi orice veţi cere întru 
numele Meu, aceea voi 
faqe, ca să fie slăvit Ta
tăl întru Fiul”.

Ioan, 14, 13
„Şi de este cineva din

tre voi lipsit de înţelep
ciune, să ceară de la 
Dumnezeu, care dă tu
turor de-a dreptul şi nu 
înfruntă; şi se va da lui. 
Să ceară însă cu credin
ţă, fără să aibă nici o 
îndoială, pentru că cine

iv/:,' :' Vr

„La ţară" — Donna (Szâsz Agnes) — Hunedoara.

se îndoieşte este aseme
nea cu valul mării, miş
cat de vânt şi aruncat 
încoace şi încolo. Să nu 
gândească omul acela că 
va lua ceva de la Dum
nezeu. Bărbatul îndoiel
nic este nestatornic în 
toate căile sale”.

; Iacov, 1, 5—8 
CETĂŢI DE SCĂPARE. 

•  In conformitate cu Le
gea talionului din drep
tul penal iudaic („OCHI
Pentru  ochi.."), uciga
şul trebuia să-şi plăteas
că crima cu propria via
ţă. Doar ucigaşul fără 
voie avea şansa să scape 
de pedeapsa cu moartea 
dacă reuşea să ajungă 
într-und din cetăţile în
vestite cu dreptul de a 
proteja refugiaţii de a- 
cest fel, numite cetăţi 
de scăpare. •  Ele erau 
şase la număr, răspân
dite in mod relativ egal 
pe tot teritoriul Palesti
nei: Cel refugiat într-o

astfel de cetate n-o pu
tea părăsi in deplină si
guranţă decât ţn momen
tul morţii arhiereului a- 
flat atunci în funcţie. •  
In evul mediu creştin, 
un rol oarecum asemă
nător, de protecţie a ce
lor ameninţaţi, l-au avut 
catedralele.

„A grăit Domnul cu 
Moise şi a zis: Spune 
fiilor lui Israel şi le zi :. 
Când veţi trece peste 
Iordan, în pământul Ca- 
naan, şă vă alegeţi ce
tăţile, care să vă fie ce
tăţi de scăpare, unde să 
poată fugi u c i g a ş u 1, 
care a ucis om fă
ră să vrea. Şi vor fi 

.cetăţile acelea loc de 
scăpare de cel ce răzbu
nă sângele vărsat, ca să 
nu fie omorât cel ce a 
ucis, înainte de a se în
făţişă el în faţa obştii la 
judecată. (...). Aceste ce
tăţi să fie şi pentru fiii 
lui Israel, şi pentru stră
ini, şi pentru cei stră
mutaţi la voi, loc de scă- rt 
pare; acolo să fugă u- 
cigaşul fără voie”.

Numerii, 35, 9—15
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Nu de poezie aveţi voi nevoie 
ci de Pâine şi circ şi „am voie” 
şi ia circ animale schimbate la timp 
viguroase şi gata de schimb 
(cele bătrâne eliminate uman 
din motive de sănătate şi ultimul ban 
mai lucrează şi cauze oculte subtil 
bunăoară celebrul „efect cemobîl”)

Pâine, bere şi mici şi o masă festivă 
tot un fel de oracol, pentru colivă 
gură mică, amintiri cu grijă tăcute 
între două discursuri de lemn 
patriotic îndemn
picnicuri optimiste y?/
viziuni-futuriste 
întru veşnicul „mâine” 
circ psihcdelic şi pâine.

J l a i U e t ,  a z i

Expulzat din nimicurile sentenţioase 
fi-o chipul lăuntric aidoma feţei

ţăranului ars de soare şi vânt 
numai inima ta cântă noaptea sub râu 

piatră bătrână 
din muntele Zamolxe

Sufletul a fost cândva pasăre: 
materializată uneori în poem 
semnul heraldic de nimeni atins 
prea mulţi nu te văd în balcanica orândă 
cumva întregit după moarte 
în stigma ovidiană şi manoleteă 
in blestemul oraşului puzzle.

Nu există adaptare 
Decât prin decapitare.

EUGEN EVU
rWW. < V»VW<« , *wvwvw

125 DE ANI DE LA CONSTITUIREA SOCIETĂŢII PENTRU FOND DE TEATRU BOMAMESO

Deva - -  mari momente ale culturii naţionale (111)
Era acum rândul inte

lectualilor români din De
va să-şi facă datoria pen
tru a fi la înălţimea mi
siunii şi preţuirii oe li se 
acordase. Mândri de cin
stea ce ii s-a făcut, deve
nii încep pregătirile, In 
ziua de 4 septembrie 1870, 
inteligenţa română din 
Deva se întruneşte la pro
topopul greco-ortodox Ioa
ne Papiu, pentru a lua 
măsurile impuse de mo
ment. jSy acest prilej s-a 
ales un „comitet aranjator 
rîu pentru încartiruirea 
mult doriţilor oaspeţi care 
vor binevoi a onora cu o- 
caziunea Adunării din 4 
şi 5 octombrie a.c. st.n. 
oraşul („opidulu") nostru 
şi cu deosebire comitatul 
român cel mai mare —

Unidoara — al Transilva
niei”.

Comitetul organizator 
al devenilor, în frunte cu 
Simeon Piso, redactează 
şi -dă publicităţii invitaţia 
pentru adunarea din 4—5 
octombrie, sub titlul „Pro
vocare”, apărută în Fami
lia nr. 36 din 6/18 sep
tembrie, pag. 421, şi în nr. 
37, din 13/25 septembrie 
1870, pag. 433, precum şi 
în Federaţiunea nr. 86-— 
418, din 11 IX/30 VIII 
1870, pag. 341, cu menţiu
nea specială de a fi pu
blicată şi în celelalte zia
re româneşti.

Gă la Deva era mare 
fierbere şi că devenii se 
pregăteau intens pentru 
evenimentul ce se apro
pia ne conving numeroa

sele anunţuri publicate în 
Familia şi Federaţiunea, 
în care numele oraşului 
nostru persistă cu regula
ritate: O epistolă de la 

. Deva; Adunarea de la 
Deva; La Deva se fac- 
mari pregătiri ; Adunarea 
de la Deva se apropie; 
însufleţire la Deva; De la 
Deva etc...

Pentru oraşul Deva de 
acum 125 ani se anunţa 
un mare eveniment, căruia 
locuitorii săi, şi-ndeosebi 
intelectualii români tre
buiau să-i asigure succes 
deplin.

Privirile intelectualilor 
români — începând , oii 
Cei din Budapesta, care 
lansaseră ideea teatrului 
naţional şi până la avo
caţii, profesorii, medicii,

preoţii, învăţătorii şi drint 
ţăranii ştiutori. de carte) 
din târgurile şi satele 
dealului — se îndrepte)* 
spre oraşul Deva, tind* 
avea să se desfăşoare »- 
dunărea generală penam 
înfiinţarea .Societăţii pe*» 
tru fond de teatru.

Atmosfera acestui ev©» 
niment ni se pare deoan» 
bit de plastic exprin 
de însufleţitui director, 
revistei Familia — 
Vulcan, care-şi închei*? 
bişnuita rubrică intituln* 
tă „Conversaţie cu citita©* 
rele”, cu următoarele o*r 
vin te: „Deviza noastră a* 
cum dară să fie: — t a  
revedere Ia Deva”.

Prof. DUMITRU SESAM

\  Lucrarea de faţă cu- 
1 : prinde amănunte valo- 
/ roase din- viaţa unor
V iluştri . scriitori, o bogă- 
( ţie ’ proprie a autorului 
j care a beneficiat de nu- 
1 meroase şi intime con- 
i ţacte cu cei asupra Că- 
i rora relatează, lieaimen-
V te luăm cunoştinţă de 
y aspecte ale vieţii şi ale 
l caracterului eroilor înfă- 
} ţişaţi, de interes deosebit
V pentru orteme poartă 
|  dragoste de mările valori 
- spirituale ale Neamului.

NOTE DE LECTURA

Valeriu Anania, „ROTONDA PLOPILOR APRINŞI"

, Printre amănunte despre 
V alţii, sunt redate momen

te interesante din viaţa 
autorului, ceea ce de a- 
semenea constituie un
câştig pentru orice lec
tor. Pe bună dreptate; 
autorul se justifică: „Nu 
mulţi îl vor fi văzut pe 
Arghczi plângând, nu
mulţi vor fi martorii 
disperărilor lui. Şi nu
mulţi vor fi având o bio
grafie în. care să Se fi 
inserat cu ponderea unul 
gest al destinului”.

Din gândurile nobile 
ale poetului, intervenite

pe parcursul discuţiilor, 
reţinem: „Poezia se is
prăveşte odată cu poe
tul, limba creşte odată 
cu neamul". Constatăm 
că T. Arglîezi este inte- - 
resat de prosperitatea li
teraturii, motiv pentru 
care ii încurajează şi pe 
autor: „Literatură? O 
mie de inşi se aruncă în 
mare şi numai câţiva a- 
jung pe ţărmul celălalt. 
Te văd printre cei de 
dincolo, deşi valurile iţi 
stau împotrivă. înoată şi 
■ţine-ţi condeiul intre 
dinţi precum câinele bă
ţul. Eu aşa am făcut”. 
Fără îndoială că autorul 
n-a fost singurul scrii
tor încurajat de maestru.

în ceea ce priveşte pe 
Gala Galaction, acesta 
este admirat pentru su
fletul său nobil, pentru 
calităţile de orator şi ex
cepţional profesor, deo
sebit de interesant şi im

presionant fiindu-i sfâr
şitul vieţii: „Creierul, 
care, de-a lungul unei 
vieţi de om, se rostise 
neostoit in toate chipu
rile, prin grai, prin slo
vă, prin gesturi, prin zâm
bet, prin lacrimă sau 
printr-un simplu suspin, 
acum zadarnic se ruga 
de fiece firicel de nerv 
să-l ajute măcar atât cât 
să poată spune că el e 
încă -viu. Această nepu
tincioasă rugăciune că
tre propriul său trup a- 
vea să dureze şase ani".

Victor Papilian oferă 
autorului fericitul prilej 
de a înfăţişa portretul 
unui desăvârşit om de 
cultură, dovedindu-se a- 
tât prin sfera largă de 
cunoştinţe, cât şi prin 
nobleţea conduitei şale. 
Pe lângă specialitate, 
medic şi profesor de a- 
natomic, cunoştea litera

tura universală şi cea 
naţională, recitând ver
suri din nenumăraţi 
poeţi, inclusiv dintr-o 
poezie a aytorului, ce a 
părăsit viaţa monahală 
şi i-a devenit student.

De la sine înţeles că 
interes deosebit prezin
tă relatările despre Lu
cian Biaga, din perioada 
când a fost dat afară din 
învăţământ, devenind 
simplu bibliotecar. „Bia
ga părea mulţumit de 
Sine. în timpul conver
saţiei — care a durat 
mai mult de o oră — 
nu mi s-a plâns, n-a fă
cut nici o aluzie la în
tâmplările nenorocite 
prin care trecuse. Un 
singur regret, şi nu mic, 
acela că nu mai poate 
publica”. In anul 1058, 
s-au întâlnit în Bucu
reşti. Biaga i-a spus că 
a fost propus pentru pre

miul No bel i „Pentru 
toată opera mea”, la in
sistenţele unor prieteni 
din străinătate. Propu- 
nându.i autorul să-l vi
ziteze pe Voiculescu, Bia
ga a replicat: „M-aş du
ce dar mi-e frică”. Fi
nalul relatării este trist, 
fiind vorba de vizita Ia 
mormântul neîngrijit, din 
satul natal Lancrăm i 
„Adusesem şi o lumâna
re, am aprins-o, dar 
n-am găsit nimic care 
să-mi slujească drept 
sfetnic' sau r e a. z i m 
pentru flori, în afară de 
un singur obiect: o cutie 
de tinichea, din care ci
neva consumase mază
rea” .

Volumul cuprinde şi 
câteva relatări ' despre 
Marin Preda, . privind 
viaţa lui >de om hazliu, 
încrezător într-o viaţă 
lungă, de care nu s-a 
putut învrednici. Seria

marilor personalităţi evo
cate se încheţe cu Va- 
sile Voiculescu, elogiat 
la nivelul meritelor sale, 
de la primele -rânduri.

Nu putem pierde din 
vedere că eminentul poet 
Valeriu Anania, autorul 
volumului, afirmându-se 
la data aceasta drept 
competent critic. literar, 
este astăzi PjS.S. Episco
pul Bartolomeu, al Epar
hiei Ortodoxe a Clujului. 
Datorită vieţii bogate», 
preţuirii deosebite da 
care s-a bucurat din par
tea marilor personalităţi 
ale culturii, Valeriu Ana
nia a reuşit să realizeze 
acest volum de memo
rialistică literară» ofe- 
rindu-ne intimităţi - din 
viaţa celor prezentaţi, a- 
mănunte Şi opinii critice 
privind creaţiile lor. 
„Rotonda plopilor a- 
prinşi" rămâne un valo
ros document pentru is
toria literaturii noastre, 
naţionale.

Preot cir. IOAN 
OCTAVIAN RUDEANU
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CUVÂNTUL LIBER Ş

LUNI, 9 OCTOMBRIE

T V R  1
83.00 Actualităţi; 1340 Ecleziast ’95; 

1440 TVR laşi; «545 TVR Cluj-Napoca; 
1140 TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi; 
1140 Avanpremieră; 16*25 Ne-am inte
resat pentru dvs.", Emisiune in lim
bi maghiară; 1840 Apărătorii pământu
lui (dai.); 19,00 De luni până luni. Re-

, evenimentelor politice interne ide 
mânii; 19,30 Serial: Fata şi băieţii;

I em&o Actualităţi, meteo, sport; 2040 Se
rial : Baywatch; 21,45 Trahsfocator;

! 2L«0 Omagiu — Hariclea Darclee; 2345 
| A bătut gongul la „Teatru TV“ ; 23,55.
I Actualităţi; 0,10 Cultura în lume; 0,40 
RWgiL

TVR 2
13.00 Actualităţi; 1340 Politica între 

Ideal şi real; 13,40 Serial: Shehaweh — 
fala din depărtări; 1449 Magazin sate
lit; 15.00 Serial (r); Perla neagră; 15,45 
Filmele săptămânii; 1540 D.a.; 16,20 Se
rial : Pasiuni secrete; 17,05 Măseaua de 
minte (emisiune pentru tineret);' 17,45 
Striat: Iubiri amăgitoare; 18,30 |h faţa 
dumneavoastră; 20,00 Arte vizuale; 2040 
Tribuna non-conformlştilor; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Formula 3 (cs); 22,00 Se
rial : Santa Barbara; 22,45 Repriza a 
troia; 0,30 Jazz club.

MARTI, 10 OCTOMBRIE
■ TVR 1

7,00 TVM Telematinal; 840 La prima 
ofă; 9,20 Serial (r) : Santa Barbara; 10,05 
Gimnastică: C.M. de la Sabae — finalele 
i>« aparate; 12,40 Desene animate; 13,10 
1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi; 14,55 Fot
bal. Preliminariile C.K. tineret/JO: Ro
mânia —- Franţa; 1740 Convieţuiri; 18,00 
Cazuri şl necazuri în dragoste; 19,00 
Clio ; 19,3* Apărătorii pământului (da.);
20,00 Actualităţi,. meteo, sport; 20,50 Te- 
lectnonisteca: Mesagerul (dramă — An
gli», j»71)î 2245 Reflector; 22,25 Studioul

şlagărelor; 2345 Actualităţi; «40 Gong !; 
0,40 Lacul lebedelor (balet).

TVR 2
7,00 La primă Ură; 9,20 Oră de mji- 

zică; 10,05 Itinerar turistic; 1149 D.a.;
12,00 Omagiu: Hariclea Darclee (teatru 
liric); 13,15 Divertisment muzical; 14,10 
Serialul serialelor; 14,55 Caleidoscop: 
1545 D.a.; 16,20 Serial: Pasiuni secrete; 
1745 23 de milioane (p. I); 17,45 Serial: 
Iubiri amăgitoare; 18,30 23 de milioane 
(p. II); 20,00 Cu cărţile pe faţă; 2140 
TVM Mesager; 21,30 Intre da şi nu; 22,00 
Credo; 23,15 Film: Capul Mafiei (SUA, 
1983).

MIERCURI, 11 OCTOMBRIE
TVR 1

740 TVM Telemotinal; 840 La prima 
oră; 9,20 Serial (r): Santa Barbara; 1045 
Moda Pe meridiane (do); 1045 Videoca- 
seta muzicală; 1040 Videolexicon ; 1140 
Serial (r): Iubiri amăgitoare; 12.40 De
sene animate; 13,10 1001 audiţii; 1449 
TVR Iaşi şi TVR Cluj-N.: 1*4» Alto şi 
Omega; 1645 De la lume adunate; 17,25 
Apărătorii pământului (d.a.); 1745 Poarta 
sărutului; 1845 Serial; Fata şi băieţii; 
1845 Fotbal. Preliminariile C.E. Ro
mânia — Franţa (d); 2049 Actualităţi,
meteo, sport; 2140 Serial : FiiCa lui Mis
tral — cp. 1; 22,25 Noi frontiere; 2345 
Totul despre muzică; 2340 Confluenţe; 
0,20 Jazz-fan.

% Ţ V  R  Ş
7,00 La prima oră; 9,20 Ora de mu

zică; 10,05 Magazin satelit; 11,30 D.a.;
12,00 Gongt (r); 1340 Ala-Bala-Porto- 
caia!; 13,55 Film: Bruce Lee in Noua 
Guinee ; 15,25 De lingua latina ; 1545
D-a.; 16,20 Serial: Pasiuni secrete; 17,05 
Mini-eco; 17,45. Serial; Iubiri amăgitoa
re; 18,30 Era. în limba maghiară; 20,00 
Pro Memoria; 20,30 Turist-club; 2140 
TVM Mesager; 21,30 Tradiţii; 2240 FHm 
serial; 22,45 Un secol de cinema; 2345 
Muzica e viaţa mea l ; 0,05 Documentar 
CFI : Sângele munţilor.

JOL 12 OCTOMBRIE
TVR 1 />

740 TVM Telematinal; 840 La prima 
oră; 940 Serial (r); 10.05 Limbi străine; 
11,05 Serial (r): Iubiri amăgitoare; 12,40 
Desene animate; 13,10 1001 audiţii; 1440 
Actualităţi; 14.10 TVR Iaşi; 15,00 TVR

Cluj-Napoca; 1640 Tradiţii; 17,40 MUe- 
nium; 18,25 D.a.; 18,50 Tragerile Loto; 
1940 Medicina pentru toţi; 1940 Serial; 
Fata şi băieţii; 20,00 Actualităţi, meteo, 
sport; 20,50 Serial: Valea păpuşilor;
21,40 Reflecţii rutiere; 2145 Studioul ecô  
nomic; 22,25 Actualităţi; 22,45 Memoria
lul durerii; 0,05 Serial: Poldark.

TVR 2 . f  ...

740 La prima oră; 9,30 Ora de mu
zică ; 10,05 Caleidoscop; 11,30 D.a.; 12,00 
Noi frontiere (r); 12,40 Concert rock;
13,15 Confluenţe (r); 13,45 Ritmuri muzi-, 
cale ; 14,10 Mag. social; 1445 Limbi 
străine (r); 15,55 D.a.; 16,20 Serial: Pa
siuni secrete; 17,00 Ceaiul de la era 5;
19.00 Emisiune în limba germani; 20,00 
Divertisment internaţional; 20,30 Cultura 
în lume (r); 21,00 TVM Mesager; 2140 
Sfinx (cs); 2240 Film: Labirintul de fier 
(SUA/Japonia, *91); 23,40 Stadion; 040 
Concert nocturn,

' VINERI, 13 OCTOMBRIE
T V R  î

7.00 TVM Telematinal; 840 La prima
oră; 9,20 Serial (r); 1140 MTV Greatest 
Ilits; 1240 Serial: Iubiri amăgitoare; 
13,10 1001 audiţii: 1440 TVR Iaşi; 1445 
TVR Cluj-Na poc a; 15,45 Din lumea afa
cerilor; 16,15 Pompierii vă informează i ; 
1740 Pro Patria; 1840 Viaţa parlamen
tară; 1949 Serial: Edera; 1945 La zi in 
agricultură; 20,00 Actualităţi, meteo,
sport; 2040 Tezaur folcloric; 2148 Film: 
Umbrele inimii (Australia, 1990); 23,10
Actualităţi; 2340 MTV Emu Top 20; 040 
Film: Justiţie extremă (SUA, 1993),

T V R  2  ;
7.00 La prima oră; 940 Ora de mu

zică; 10,05 Documentare WorldNet; 11,30 
Da,; 1240 Cafeneaua literară; 13,45 Rit
muri muzicale; 14,10 Varietăţi internaţio
nale; 14,55 Convieţuiri; 1543 Du.; 1640 
Serial; Pasiuni secrete; 17,05 Bursa in
venţiilor; 18,15 Serial: Iubiri amăgitoare;
19.00 Concertul Orchestrei de Cameră 
Radio; 21,00 TVM Mesager; 2140 Din 
viaţa romilor; 22,00 Hyperion: revistă li- 
terară în imagini; 23,00 Oameni care au 
fost; 23,30 F(jm serial; 0,15 Bucuriile 
muzicii.

SÂMBĂTĂ. 14 OCTOMBRIE
TVR |

746 Bună dimineaţa de Ia... Iaşi; 940.

Serial: Drumul spre Afonica; 1040 Lu
mină din lumină ; 11,30 Ecranul (revistă 
de actualitate cinematografică); 1245 Spi
rale prin timp; 12,45 Cuvinte potrivite; 
1340 1001 audiţii; 44,10 Turnul Babei: 
D.a. ; Dvs. decideţi; Ce vrăji a mâi fă
cut hevastă-mea 7 (s); Micro recital Gil- 
berto Gil; Liceeni îndrăgostiţi (s); 18 
Mapamond; 1945 Teleenciciopedia;
-Actualităţi, meteo, sport; 20,50 Serial; 
Suspiciuni; 21,45 Şcoala vedetelor (p, IV);
22.45 Serial: Perla Neagră; 23,55 Roman
ţa toamnei; ,0,25 The LOok of The Ycar

; România, ”

7.00 întâlnirea de sâmbătă. de la Cluj- 
Napoca; 12,00 MTV Disco Dance; 1340 
TVR Timişoara; 1340 Est Meridian; 1545 
D.a.; 1640 Serial: Pasiuni secrete; 1745 
Spectacolul lumii — văzut de scriitorul 
Ioan Grigorescu; 17,30 Serata muzicală 
TV ; 29,30 Pariaţi pe campion 1 (cs); 214® 
TVM Mesager; 2140 Memento cultural;
22,00 Film serial; 22,45 Săptămâna spor
tivă; 2345 Interferenţe; 045 Jazz-Maga- 
zin.

DUMINICA, 15 OCTOMBRIE
- T V R  1

8.00 Bună dimineaţa 1; 9,00 Abraca
dabra !; 10,00 Serial; Aventurile lui
Skippy; 1040 Lumină din lumină; 1140 
Muzică populară; 1240 Viaţa satului;
13,30 Atlas ; 1440 Video-magazin -De la 
egal ia egal cu Anastasia Lazariuc şi Mi- 
hai Constantinescu: Muzică; Umor; IXa.; 
1740 Serial SF: Star Trek; 18,45 A doua 
Bomânie; 19,15 Robingo; 20,00 Actuali
tăţi, meteo; 2040 Film: Umbrele inimii 
(Australia, 1990, p. II); 2240 Tragerile 
Loto-, 22,45 Duminica sportivă; 23,05 Ac
tualităţi: 23,20 MTV 3 from 1; 2340 Se
rial : Anastasia; 049 Nocturna lirică.

TVR 2 ‘
740 5X2. Magazin duminical; 1340 

MTV Greatest Hits; 14,10 Fructe do pă
dure (f. România, 1983); 15,45 Da.; 16,10 
Videoclipuri; 16,20 Serial: Pasiuni secre
te; 17,05 Fotbal: Sheffield IVednesday — 
Middlesbrough; 18,45 Gimnastică: C.M. 
de la Sabae 1995 ■— retrospectivă; 20,05 
Maeştrii; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Ora
şe şi civilizaţii; 22,00 Ritmuri muzicale;
22,15 La puterea a doua; 2340 Serial;
23.45 Whitney Houston în concert (p. 1):

R U
Seriale, desene a- 

nlmate; 1140 Disney A 
C». — Festivalul verii; 
12.49 California visează 
(*); 134» Prinţul din Bel- 

1345 Casa plină 
14.05 O familie pu- 

I M); 1440 Cine-i 
aici? (s); 15,09

mlaştinii (s); 
« 4 0 T Şi T  (s); 16,45
A-Teasn (*tî 17,45 Bever- 
ty Hills, 90210 (s); 18,45 
Melrose Place (s); 19,45
Ştiri, sport, meteo; 2040 
Exploziv — IVeekend; 
2145 O nuntă de vis 
(show); 234» Cum aţi 
*i*? (show); 0.00 Sâmbă
tă noapte» te RTL; 1,00 
Ilightonder (SUA/Cana- 
4a); 245 Şarpele şl 

€*/«■)-

CANALE 5
7,00 Ştiri; 1040 Casă, 

dulce casă (s); 1040 Nu 
doar moda (magazin); 
1140 Afacere încheiată 
(show); 1240 Forum
(show); 1440 Ştiri; 14,25 
Cotidiene (show); 14,40 
Prieteni (show); 16,30 
Simpsonii (s); 1740 De
sene animate; 1940 OK, 
preţul e corect (cs) ; 20,00 
Roata norocului (ci);
21,00 Ştiri; 21,25 Circulă 
zvonul (show); 21,40 Co
rida (show); 0,00 Ştiri; 
040 Departamentul de 
poliţie din New York (s);
1,45 Dream On (s); 2,30
Cotidiene (r); 2,45 Cir
culă zvonul (sbow/r); 3,30 
Avanpremieră.

SAT f
7.40 La jumătatea ga

laxiei întorci ta stânga 
(s-SF); 8,18 Seriale şi de
sene animate; 10.40 Mi
nunea chinezească (Germ. 
1977) ; 12,25 Superbmnan 
Samurai (s); 1245 Ultimul 
Safari (Anglia, 1967); 14,55 
Catwalk (s); 1540 Cag- 
ney şi Lacey (s); 16,45
Star Trek (sSFfc 17,45 
Baywatd» (s); 1840 Han: 
Bundesllga; 1940 Totul 
sau nimic (cs); 20,30 Roa
ta norocului (cs); 22,00
Muzică populară; 23,00 
Nu-ţî uita periuţa d« 
dinţii (show): 0,25 Ghi
nionistul (Germ., *70); 
1,50 Soţia preotului (Ita
lia, 197®; 845 Triunghiul 
pervers (ter/r),

NAC.
6.30 Ştiri NBC; 8,30 

Delte Austria, HeBo 
Vie na; 9,90 Ştiri ITN ; 
1040 Spaţiu! W o aren- 
tură americană; 1140 Us- 
huaia (do) ■ 1340 Vin 
Express (do. viitori); 13,30 
Cele mâi mari case din 
teme; «440 Videotnoda ;
14,30 Taikta’Staes; 1540

GoK. Volvo 
ropa; «740 Vaiet pe pla
jă. AVP; 1840 G<df eu
ropean feminin: Open-ul 

v german; 19,00 Ştiri ITN;
19.30 Air Combat: „Para-
şutiştii"; 2840 Show Şe
ii aa Scrii — retrosp.;
21.30 Dateiiae Interna
ţional; 2340 Show-ul se
rii; 040 Tenis •» juniori' 
(finala).

EUROSPORT
9,30 Golf.

German Maşter* de ia 
Berlin (r); 10,30 Şah. CM 
’95, Nete York; U40 Că
lărie. Concursul inter
naţional do ia Burghie?;
12,00 Mag. sporturilor cu 
motor; 13,00 Auto. Euro
pa TruCk Trial; 14,00 
Suma. CE de ia iagoi- 
stadt; 15,00 Ciclism. CM 
*95 — Columbia. Proba 
fftmlaină da land (d); 1740 
Tenis. VfTA European 
Iadoors Tournament de 
ta Ziirich — semifinale 
(d); «040 Ciclism. CM 
’95. Proba de fond pen
tru amatori (d); «940
Golf. Mercedes German 
Masters de la Berlin 
anr^.); 2140 Ciclism. CM 
*95 (db

IV s
- 740 Reflecţii; 9,05 Jur
nal canadian; 945 Bibi 
şi prietenii săi (s) ; 10,15 
Miza; 10,45 fn Obiectiv 
Europa; 11,15 Ce istorie i 
(ri); 11,45 Mag, olimpic;
12,45 C. Lamarche (r); 
1340 Despre SIDA (ma
gazin); 1445 Orizonturi; 
1440 Taratota fr)j «5.45 
Interior nocturn; 16,30 
Mag. turistic; 1740 Jur- 
nal TV 5; 17,15 Cametote 
unui aventurier; 18,15 
Lima Park; 18,45 Cam
pionul (cs); 1940 Jurnal 
TV 5 ; 2040 Asta mi mer
ge (mag.); 2140 Cuibul 
(f. TV Franţa); 2240 
Franoofonii; 23,40 Pier
dut din vedere (mag.); 
140 Jurnal.

6.19 Seriale, desene a- 
•imate; 840 Disney & 
Co, (r); 940 Desene ani
mate; 1045 Trupeţii (s); 
1840 Temn Disney (d.a.); 
1245 Eerie, Indiana (s); 
1340 One e şeful aici.? 
(sţ; 1340 Dădaca (s); 14,00 
Menstral mlaştinii (s); 
14,25 Bepertojele Disney; 
16,50 Piedone pe Nil (It. 
»̂); 18,45 Academia de 

aviaţie (s); 19,45 Ştiri, 
Sport, meteo; 20,10 High- 
lander (s); 21,15 Omul de 
la marginea patului (Ger- 

1995); 22,50 Spie-
gel TV — magazin; 23,35 
Prime Time; 2345 Eden 
(s.er.); 0,25 Playboy Late 
Mght (mag.); 1,00 Kanai

740 Ştiri; 10,00 Aven
turile lui Wilhelm Teii 
(s); 1040 Arneld (s); 11,30 
Show; 13,15 Superclasa- 
ment (show) cu Gerry 
Scetti; 14,00 Ştiri; 14,30 
Show; 1640 Film; 18,30 
Film; 2040 Casa Via- 
nello (s), cu Raimondo 
VianeUo, Sandra Mon- 
daini; 21,00 TG 5 —. ştiri; 
2140 O ştii pe ultima? 
(show), cu Gerry Scotti, 
Paola Barale; 23,40 Tar
get (mag.); 0,10 Nu doar 
moda (mag.); 0,40 Film; 
340 Revista presei; 3,30 
Nu doar moda (mag.r);
4,30 Avanpremiera; 5,30 
Arca iul Noc (do); 6,00 
Target <mag./r).

Program peatru 
copii; 7,40 Baywatch
840

740
fc/r>;

Free Willy 2 (s); 
Star Trek (s/r); 940 

Obsesia unei femei (SUA, 
1959); 1145 O zi de lupte 
(SUA, -67); 14,10 Regele 
munţilor (Germ. 1975);
15,40 O poveste încurca
tă (SUA, 1984); 1740
Nord şi Sud (S); 19,15 
Roata norocului (cs); 20,00 
Ştiri, sptoL meteo; 20,10 
Balenele ucigaşe (do);
21,15 Alibiul (Germ. '95); 
23,10 Discuţie In turn
(ţalfcşhow); o,3o 24 de
•re (rep.); 1,05 Alexan
dria (SUA, «909); 8,10
Nord şl Sud fr): 4.45 O 
poveste încurcată (f/r).

640 Ştiri NBC; 740 
Afaceri internaţtenale; 
740 Ştiri NBC; 10,00 Air 
Combat (do); H40 Seco
lul lui Frost (do); 1240 
Comerţ TV; 1340 Gru
pul McLaughiia; 1340 
Europa 2000 (do); U40
Viaţa noastră; 1440 Tal- 
kin’Jazz; 15,00 Documen
tar sportiv NBC; 16,00 
Baseball — mag. săptă
mânal; 16,30 X-Kulture; 
2740 Golf. Cupa Heine- 
ken; 18,00 întâlnire cu 
presa; 1940 Ştiri ITN; 
1940 Videomoda; 20.00 
Vin Express; 22,30 Ştiri 
ITN; 23,00 Show-ui serii; 
040 Golf. Anderson Con
sulting; 240 Tallf Jazz; 
240 Show-ul serii — talk- 
show.

940 GolL Mercedes 
German Masters de ia 
Berlin (r); 1040 Moto. MP 
al Europei (r); 1140 Mo
to. MP al Europei do ia 
Montmeto — încălzirea 
(d); 11,30 Moto. MP al 
Europei de 1a Mantmeto 
— sidecars; 12,00 Ci
clism. CM 1995 (rcz.); 
1340 Moto. MP ai Euro
pei de la Montmeto (d);
16,30 Ciclism. CM — 
cursa de fond a profesio
niştilor (d); 1740 Tenis. 
WTA European Indoors 
Tournament de la Zii- 
rich — finala (înreg.); 
1840 Ciclism. CM — 
cursa de fond a profe
sioniştilor <d); 2040 Auto. 
Internaţional Touring 
Car, Magney Cours.

7,00 Magazin olimpic;
8,00 Spaţiu francofon; 
9,05- Jurnal canadian; 
945 Bibi şi prietenii săi 
(s); 10,15 Em. muzicală;
11,45 Lumea vă aparţine 
(cs); 13,15 Referinţă; 13,45 
Jurnal F3; 1445 Am vă
zut totul (mag.); 14,30
Cuibul (f/r); 16,00 Fran- 
cofonii (r); 164o Dineo- 
lo de mări (mag.); 17.15 
C. Lamarche; «8,00 Şcoa
la faailor; 1940 Jurnal 
TV 5; 20,00 30 milioane 
de prieteni (mag.); 21,00 
7 pe 7 (magazin); 22,08 
Prinţul Harfang (do);
23.40 Australia (Belgia. 
1989); 140 Jurnal; 2,00 
Perspective asupra Ana 
ricii (r); 2,15 Spaţiu frâu- 
colon.
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•  MORONI. Şase sute 
de militari Irancczi au de. 
barcat în Comore (arhipe
lag în Oceanul Indian), 
unde a avut loc, joia tre
cută, o lovitură de stat, 
pentru a „restabili legali, 
taica constituţională'* şi 
pentru a-I captura pe mer
cenarul francez Bob De. 
nard. Autor al acestei Io- 
vituri de stat. Bob Denard 
face, în prezent, o- 
biectul unui mandat In
ternaţional de arestare — 
relatează France Presse,

Intervenţia franceză, care 
s-a soldat cu trei morţi şi 
circa 10 răniţi în rândul 
comorezilor, după cum *- 
ratS an bilanţ provizoriu 
întocmit de armată, a fost 
cerută, oficial, de primul 
ministru comorez, Caabi 
EI Yachrontu Mohammed 
care s-a refugiat la Âm- 
baaada Franţei din capitala 
Moroni.

Franţa a justificat in
tervenţia sa militară prin 
acordul de apărare înche
iat între Paris şi Tvioroni 
Ia 10 noiembrie 1978. ,Am 

, intervenit în Comore te 
această noapte Ia cererea 
Ptimului ministru como. 
mb, Mira a pune capăt 
uttei agresiuni externe, or-, 
ganîzate de mercenari", a 
explicat ministrul de ex
terne francez, Ilerve de 
Cjiaretie. Şeful diplomaţiei 
â t  la Paris a reamintit, 
ia context, existenţa unui 
Ucord de apărare 'care 
leagă Franţa de Comore 
.Jn caz - dă agresiune «x. 
ternă" şi a insistat asupra 
faptului că „Franţa nu putea 
Să se sustragă de la obli
gaţiile sale internaţionale".

• SOFIA. Bulgaria, că
reia cele şapte state pu
ternic industrializate i-âu 
cerut să renunţe la repu
nerea in funcţiune a celui

, mai vechi reactor nuclear 
d  său, de la Kozlodui, sus
ţine că reactorul ta cauză 
prezintă siguranţă şi ar 
putea fi conectat în câteva 
«Ie la reţeaua naţională 
de energie — transmit a- 
genţia Scuter, care citează 
declaraţia lui Kiril Tocev, 
ădjunct al primului mi
nistru, însărcinat cu pro. 
Unsele din sectorul e- 
nergetir.
’ potrivit sursei, declara
te» se bazează pe rapoar
tele întocmite de Comitetul 
Bulgar pentru Energie 

! Atomică, care a fost apre- 
; dat de Ţocev drept „sin- 
j gura autoritate competentă 

ui domeniu în Bulgaria".
Reactorul nr. 1 al cen

tralei de la Kozlodui, cu 
! o putere de 440 MW, este 
> de fabricaţie sovietică şi 
a intrat în funcţiune ta 
1974. In urmă c« şapte 
luni el a fost oprit din 
funcţionare pentru revizie 

î şl reparaţii.

ţ •  WASHINGTON. Sta- 
I tele Unite doresc să ex. 
1 plice „cu claritate" guver. 
j nului bosniac că îi revine 
( şl lui obligaţia de a res

pecta termenii măsurii pri
vind zona de excludere din

jurul oraşului Saraievo — 
a declarat purtătorul de 
cuvânt ai Casei Albe, Mic. 
hael McCurry.

După cum relevă agen
ţia France Presse, purtă- 
torul de cuvânt al preşe
dinţiei americane a confir
mat, implicit. acuzaţiile 
potrivit cărora patru ba. 
terii de arme grele ale 
forţelor guvernamentale 
bosniace din interiorul zo
nei de securitate de la 
Saraievo au efectuat, marţi, 
tiniri asupra poziţiilor de-' 
ţinute de sârbii bosniaci. 
Formulate de responsabilii 
ONU de la faţa tocului, 
aceste acuzaţii au fost 
respinse. Insă, de corpul 
întâi al armatei guverna, 
mentale, staţionat în re
giune.

La întâlnirea sa cu presa, 
Michael McCurry a arătat 
că exigenţele respectării 
zonei de excludere „se 
aplică tuturor părţilor". 
„Am declarat de mai multe 
ori guvernului bosniac că, 
pentru ca Saraievo să de
vină un oraş mai sigur, 
toate părţile trebuia să 
onoreze termenii zonei de 
excludere şi acordul pri
vind utilizarea armelor 
grele în zona de securitate 
din Jurul acestuia" — a 
menţionat purtătorul de 
cuvânt al Casei Albe. El 
a refuzat, totuşi, să pre- 
cizeze dacă împotriva gu- 3 
vernului bosniac vor li 
adoptate anele măsuri, în l  
cazul în care acest, dezi
derat nu va fc respectat.

a MOSCOVA. „N-am a- 
vut intenţia şi nu teii voi, 
prezenta candidatura la 
alegerile prezidenţiale de’ 
anul viitor din Rusia", a* 
afirmat, miercuri, premie
rul rus Viktor CerUomâr», 
din. , {

Intr-o declaraţie făcută 
presei pe aeroportul dini 
Moscova, înaintea plecării 
sale spre Canada, Viktor 
Cernomârdin a ţinut să; 
sublinieze că anumite forţe, 
ta preajma alegerilor le
gislative, lansează :: „zvO-, 
nuri" despre existenţa u- 
nor divergenţe între e] şi 
preşedintele Borte Elţln, 
Cernomârdin a aîirmat eS 
între el şl setul Statuiî  
„nu sunt mei ua fd de 
disensiuni", relatează
itar-tass.

De asemenea, Viktor 
Cernomârdin au a confir, 
mat ipotezele lansate de 
anumiţi lideri politici, po« 
trivit cărora, ta perioadă 
desfăşurării campaniei e- 
lectorale pentru alegerile 
in Duma de Stat, membrii 
guvernului prezenţi pe Mfc 
tele electorale *să-Şi î»  
gheţe activitatea pe plaa 
guvernamental" sau să-ţt 
dea demisia. Viktor Cer
nomârdin şe va prezenta 
la aceste alegeri In frun
tea listei coaliţiei Casa 
Noastră — Rusia, ■ care, 
potrivit ultimelor sondaje 
de opinie, întruneşte între 
5 şi 10 la sută din inten
ţiile de vot ale .electora
tului rus.
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Fiecare motor are

D O R IT! SA CUMPĂRAŢI CEL MAI ISFT1N } 
D O R IŢ I SA CONTRACTAŢI RATE FARA DOBÂNDĂ ?

O N IV E B S A L Nimic mai simplu !
Vizitaţi magazinul ECONOMIC at

S. C. UNIVERSAL MP. EXP.
i w o t T W t a m r r

■ 11 ■
I%
I

I*
ţ

str. Dacia, la parter, b l.  P + 10 ( tu r n ) ,  ţ

Aici puteţi găsi: frigidere; congelatoare; maşini de spălat auto- j 
mate şi simple din import şi româneşti; televizoare: ROYAL, THOJtf- " 
PSON. PLATINIUM cu şi fără teletext; telefoane: CITIZEN, PANA- J 
SONIC; gresie; faianţă; obiecte sanitare (căzi de baie din pottaeril, | 
Cabine a«ş); tapet supralavabii ; îmbrăcăminte etc.

Firma execută transport Ia domiciliu şi montaj pentru partea |  
de construcţie.

O P O Z IŢ IE  CU VÂNZARE ;
Automate de băuturi calde (cafea, ciocolată, capucrîno. ceaiuri, * 

supe) JEDE MATIC — Suedia. Informaţii teL 62 73 38.

mar
face cele mai «xigenţe cerinţe 
^moderne, oferind avantajul

- carburant -
ţi convenabile A

n m i
din gama CARRÎER corespund criteriiloi 
impuse de standardele in ternaţionale.

Nici un kilometru !
SC MONDO TRADE SRL  

t e  1: 0 5 4 / 6 2 6 . 3 7 2

AUTO SHOP DEVA
ŞIR m DfCEMBRIE ??? ÎN «(WlTA AUTOSfRVtfif.

« VOPSELE 
4 AUTO
♦
♦
♦

PENTRU PR0fE$l0NIST

PRODUSE IMPORTARE JURI ROMÂNEAI!

CORPUL gardienilor pubuci al
JUDEŢULUI HUNEDOARA

m m t

1
pentru gardieni publici în municipiu! Deva, îrr 
ziua de 16. 10. 1995, ora 9, Ia sediul unităţii. 

\ Condiţii de participare: stagiul militar sa- 
\ tisfăcut, absolvenţi de liceu.
I Dosarul se depune până în data de 13.ţ0. 
ţ 1995, ora 15.

SOCIETATEA comercială „CORA“ s  a . 
I HUNEDOARA

I*
t ii

Având sediul în Hunedoara, Piaţa Liber- '
|  tăţii, nr. 13, înregistrată Ia Registrul Corner- J
* ţului cu nr. J 20/69/1991, organizează în data j
* de 16. 10. 1995, ora 9.

I

|r
pentru următoarele spaţii: :
•  Mag. nr. 21 ţesături Ghelari — 75 mp; |
•  Mag. nr. 18 parfumerie Ghebul — 42 mp; »
•  Mag, nr, 34 tutun Hunedoara — 10 mp; I
•  Mag. iţf. 54 ţesături Hunedoara — 217 mp; |
•  Mag. nr. 78 parfumerie Hunedoara — 50 mp: J
•  Mag. nr. 69 parfumerie Hunedoara — 167 I
mp; j
•  Chioşc nr.39 Piaţa Obor — 24 mp; *
•  Chioşc nr. 111 Piaţa Obor — 24 mp;
•  Chioşc nr. 1Q6 Piaţa-Dunărea 24 mp; |
•  Chioşc nr. 43 Bdttl Traian — 4 mp; »
•  Spaţiu comercial bl. 7 B 62 mp. j

Licitaţia va avea loc Ia sediul societăţii la ) 
data mai sus menţionată. Documentaţia se j 
poate procura de la sediul societăţii — secre- I 
tariat, zilnic Intre orele 7,30—-11,00. Inform af | 
suplimentare se pot obţine la teL 054/712244. .

■ •• . ( 5 2 3 )  |

O F E R T A  S P E C I A L A

d e  lo a n m a  ^

JFjrnra KEGENT INJE&NA YION&L 
P iteşti, p rin  m agazinul QUASAR vă 

oferă;
<* televizoare color THOMSON t  

.cu .teletext si performante deosebite 
auîiajgouala SI urni si PHILIPS 
at diagonala 54 „cm*, r , /

■ ţt-. i#actiocaşeţofoane cu siifara CD* 
reportofoane, radio portabile - produs-̂  
electiocasnice in condiţii foarte 
avantajoase

Vi tiza re in 3 , 6 si 8  rate, \
. r\

fara dobijidâ, p e  baza de 
■; ( J o n t i

THOM SON
■ •-> ă 
■Sl: P H IL IP S

IteJatii suplimentare la tel, %
6 1 1 2 6 1  J

M2C)SZU1UI .QUASAR,i£:£dul DfeCvt.sl,t>l_R \
li II ■■ii.11 rn i * 1 "' ■! i
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VANZARI CUMPĂRĂRI

o •  Vând pavilion apicol 
montat pe autocamion „Sa- 
viem“, înscris în circulaţie. 
Informaţii Deva, strada 
Babeş, 2. (021502)

•  Vând apartament 3
camere, parter (privatizare), 
central, Simeria. Tel. 
627968. (021503)

•  Vând căţei dalmaţieni,
o 'lună, tel. 738159, orele 
20—2i: (7322)

•  Vând Peugeot 405,
benzină. 9500 mărci, nego
ciabil, sau schimb cu ARO 
camionetă. Tel. 721188, du
pă ora 18. (7321)

,# Vând Dacia Sport 
1410,. înmatriculată, preţ 
3 800 000, negociabil, 720601. 
724590. (7319)

•  Vând remorcă auto,
combină frigorifică, ma
şină pop corn. Dacia 1310. 
Inf, tel. 718088. (7318)

•  Vând casă, curte, ga
raj, gaz metan, dependinţe, 
convenabil. Hunedoara, str. 
Merijor, 10 tel. 717681, 
715306. (7317)

•  Vând mobilă, biblio, 
tecă, masă, vitrină, dulap, 
canapea fotolii, tel. 724143.

(7308)

•  Vând urgent casă, 
curte, grădină, anexe, Peş- 
tişu Mare. Tel. 723428.

(7314)

•  Vând pian vienez,
coadă scurtă, placă bronz, 
lnf. ţel; 715118. (7313)

•  Vând casă mare De
va, Str. Dumbrăviţei, nr. 
2,' tel. 619158. (7627)

Vând casă, curte, te
ren arabil, păşune 2,5 ha, 
în comuna CrişciOr. In
formaţii tel. 615559 Deva.

(7632)

•  Vjmd- 18 ari pentru
grădinărit. Tel. 627821, 
după ora 20, (7834)

•  Cumpăr pianină (vie- 
neză) placă bronz. Infor
maţii tel. 629254 Deva.

(7637)

•  Cumpăr autoturism 
Dacia 1300, an fabricaţie 
după 1984. Tel. 617403.

(7638)

•  Vând apartament două 
camere, bloc 3, etaj 2, Si
meria. -Relaţii tel. 661289.

-yyyyy (7623)
1 CV „ {■ *

. •  Vâna Oltcit ClubVstare 
bună, 51OOO km. Tel. 
611588, (357703)
4  • » * » * »  * #  » » * i

•  Vând sau schimb casă 
cu etaj, grădină, apă, gaz. 
Matei Gorvin 13, Deva.

(7605)

•  Vând talon Dacia pa
puc. Tel. 713384. (7648)

•  Vând apartament cu 3
camere (ne) mobilat la 
etajul I cu telefon şi ca
blu TV, pian vienez. Tel. 
614359, (7644)

•  Vând 60 oi. Tel. 618447.
(7646)

•  Vând casă în satul 
Fizeşti, lângă şosea. In
formaţii tel. 668240. (7704)

•  Vând moară cereale
si darac. Tel. 615241 orele 
8—12. '(7648)

•  Vindem utilaje pentru 
brutării, patiserii, pizze- 
rii. Tel.: 069/429526; 423341.

' . (1553)

•  Vând casă în Deva
sau schimb cu apartament 
două camere ultracentral 
plus diferenţă. Informaţii 
619224. , , *  (7707)

•  Vând apartament două
camere confort I din că
rămidă, Deva, Mărăsti, 
bl. D 6/48. : (7633)

•  Vând apartament două 
camere decomandate, bdul 
Bălcescu Deva; tel. 629851.

(1555)

•  S.C, Comersant 
S.R.B. Orăştie, str. 
Piaţa Victoriei, nr. 26 
(în fostul local ADAS 
— lângă Catedrală) 
vinde Canapele şi fo
tolii, fotolii — pat. ra
batabile cu stofă şi 
pluş american în cu
lori variate' Ia preţuri 
foarte convenabile. 
Program; zilnic, orele 
9—17. (7706)

LICITAŢII

•  S.C. Compior S.A. 6-
răştie, str. Luncii, 18, or
ganizează licitaţie pentru 
evaluarea patrimoniului în 
11 octombrie 1995. (9659)

OFERTE DE SERVICII

•  Angajăm şofer catego
ria „C“ cu vechime minim 
3 ani. Informaţii Deva, 
str. Horea, nr. 42. TeL 
618829. -(1565)

•  Caut şofer, categoria
,,D“. Deva, str. Nicolae 
Grigorescu, nr, 21, tel. 
611618. (7705)

•  NOU ŞI IMPORTANT!
La Hunedoara Casa de 
amanet ,,Aristpcrat“ oferă 
împrumuturi imediate.' Zil
nic în str. Creangă, bL I 
(zona Teatru). /' (7628)

• y  •

CINE POATE DA RELAŢII
ani. Are domiciliul în 
comuna Buceş şi este a- 
fcciatâ de' tulburări psi
hice, Ultima dată , a fost 
văzută în autogara din 
Deva. în compania unui 
tânăr. Semnalmente: 1,60 
m, păr scurt, aproximativ 
7Ş kg, îmbrăcată în blugi, 
bluză verzuie şi scurtă din 
imitaţie piele de culoare 
neagră. Cine poate da 
relaţii este rugat să â- 

A dispărut din Brad minţe părinţii din co
la data de 27 septembrie muna Buceş, nr. 28, sau 
1995 numita Mariş Ma- la cel mai apropiat post 
rlana în vârstă de 20 de poliţie.

. •  Tapiţer, tâmplar,
' repar canapele, foto

lii, scaune, capitonez 
uşi. Tel 660889. (1571)

•  Angajăm barmani,
preselecţie vineri, 6 
octombrie 1995, ora 11, 
în Deva. str. M. E- 
minescu, nr. 76, Con
diţii: maxim 25 dni; 
experienţă mininlă 3 
ani; aspect fizic plă
cut; iubitor al muzi
cii rock.

DIVERSE

•  S.C. Pop .Narcisa
S.N.G. Hunedoara anunţă 
majorarea adaosului co
mercial de la zerq ,1a sută 
la sută, începând cu 10. 
10. 1995c (7316)

•  S.G. G.I.F. S.A. Deva
anynţă intenţia de majo
rare a preţurilor, începând 
cu data de 1 noiembrie 
1995, ca urmare a creşterii 
preţurilor la materiile pri
mo şl' materiale. (1552)

«PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie 
handicapat, pe numele 
Bălaşa Florenţa. O de
clar nulă.

ÎNCHIRIERI

•  Studentă, caut de în
chiriat garsonieră mobi
lată. Tel. 7284(7. (7320)

•  Ofer pentru în
chiriat depozit en- 
gros în Deva, cartier 
Oituz. Informaţii De
va* tel. 622137 sau 
629231. (7797)

•  Caut urgent de închi
riat’ garsonieră sau apar
tament. Vând lentile con
tact. Tel. 626031. (1560)

. . • -V

♦  Doresc, pentru închi
riere; garsonieră în Deva 
(semi) mobilată. Ofer până 
la 105 080 lei pe lună. 
Tel. 612590 sau 661471,

•  închiriez apartament *
dcu$ camere mobilat. Tel. I
620960. (7619) . I

•  Primesc fete în gazdă. I
Deva, tel. 613110, după J
ora 15. / y (7788) |

MATRIMONIALE |

•  Matrimoniala „An- 
toaneta” oferă femei
lor, gratuit, serios, 
şansa căsătoriei în 
Germania. Tel. 054/ 
614388, orele 16—20.

(1551)

COMEMORĂRI

•  Pios omagiu şi • ne- 
ştearsă amintire' la împli
nirea unui an de la de
cesul regretatului • meu soţ 
RUSEŞCU ALEXANDRU 
Odihnească-se în pace. v

;,;y.y-'y> (7845)
•  Familia anunţă 6 luni 

de la trecerea în nefiinţă 
a dragului lor ,. i

. ENE GIIEORGHE 
Parastasul" în 7 octombrie 
1995, ora II. la Catedrala 
Deva. '•■ t- ; - (7642)

•  Au trecut 6 săptămâni 
de când m-a părăsit scum
pa mea soţie

ELENA POPA 
din Barbura, comuna Bă- 
iţa. Parastasul duminică, 
8 octombrie la Biserica 
din satul Barbura. Nu te 
voi uita niciodată. Soţul 
Petru. (7603)

•  Au trecut 6 săptămâni 
de durere, de când al ple
cat 3e lângă noi scumpul 
nostru fiu, tată, socru şi 
bunic

GEARA 1LAK1K
Dumnezeu să-l odihnească; 
Familia. (7710)

•  Cu durere în suflet 
soţia Eta şi familia Nico- 
rici anunţă împlinirea a 
6 săptămâni de la trecerea

' în nefiinţă a  dragului nos- 
■ tru

iordAchbscu vasile
Parastasul va avea Ioc în 
ziua de 7 octombrie l9pb, 
pra 9, în Cimitirul Bejan- 

(7708)

IS.C. ADEPT DEVA

Solicită personal (agenţi şi distribuitori) j 
pentru distribuirea produselor Star-Foods.

CONDIŢII: ;
— Studii minime — liceul. )
— Vârsta maximă — 30 ani. j

v Domiciliul — Deva sau Hunedoara. ; ;f
Prezenţă agreabilă- j

Informaţii tel; 625075, Deva, Dragoş Vodă, I 
14. orele 18—20. (21569) j

-  1 - 1 ...............  Iir"  «y-- -u V - r -A i--u n  .1.111.' .T - r u i r i i r m u r L i .1 iii m mm m  r "  ^

I

FIRMA GERMANA I
S.C. GRACE COMPANY S.R.L. LUGOJ |  

Comercializează en gros: I
•  ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE |

la mâna a doua. 1
•  Marfă originală import' direct Germa-1

nia. j
— cantităţi nelimitate; I
— preţuri de la 1500—*5000 lei/kg, ‘f
Pentru cantităţi mai mari asigurăm trans- [

port la destinaţie. 1
Informaţii la sediul firmei din Lugoj, str. I 

Caransebeşului, nr. 5 (în incinta Dacia Service): 
sau la tel. 056/372650, între orele 8—16. (7785) f
S.C. IMPEX BORZA * COMP S.N.C. DEVA j

I  

I  

I  

I  

I

!  ............................  „
I A N  AI r  *4
I  ------------------------ —

I  

I

I Deschiderea Agenţiei Bursiere IMPEX |  
BORZA * COMP S.N.C.’ cu număr de cod 033,1 

|  afiliată la Bursa Maritimă şi' de Mărfuri ■

I Constanţa, care are dreptul de a-şi reprezenta!
clienţii pe ringul bursei şi de a efectua tran-l 

Izacţii prin brokerii proprii. .

I" Agenţia bursieră are dreptul de a folosi |
pe materialele de prezentare sigla bursei. I 

|  Informaţii privind oferte, cereri, licitaţii, ■ 
.  oportunităţi de afaceri în fiecare zi de marţi, |

I între orele 8—14. Tel. 054/616183; fax 054/a 
619380. (7624)»

omser XEROX
Oisln Inii lor 
Autorij.it

Noi nu avem nevoie 
de reclamă

I

Lei. AHZOW sau 001471,- • : iVVf i

; 1

- FILIALA DE REŢELE ELECTRICE DEVA
I Organizează in data de 121 10. 1995 con- |  
I curs pentru ocuparea următoarelor posturi: I
■  •  3 ingineri. I
I — Specialitatea electroenergetică şi elec-1 
Itronică. I
- — Promoţia 1995 şi 1994 pentru cei care |
I au urmat anul de studii aprofundate. |

;;;; •  2 economişti. 1
- — Specialitatea contabilitate, finanţe con-1
I tabiiitate, finanţe — bănci. f

— Promoţia 1995,
Pentru ambele categorii de absolvenţi* nota i 

|  minimă este 8 (opt) ■— ca medie generală a a- I 
“ nilor de studii şi nota la examenul de stat. j

I

GRUPUL ŞCOLAR SPORTIV DEVA 
Organizează

Ni
I*
l

iH
l

I■: %•
i

i%
i%■
[

S.C. CORALI» S.R.L.

TIMIŞOARA , , 

Intr, Doinei, rnr. 23-24, j

tel. 056/130381

Angajează pentru zona DEVA 
AGENŢI COMERCIALI 
Condiţii: -
1. Experienţă şi stabilitate comercială j

. 2. Carnet .de conducere şi autoturism » •
propriu j

3. Studii medii (liceu) ~ “ 5
4. Seriozitate ]
5r Telefon la domiciliu.
'Asigurăm retribuţie atractivă, . y I 
Doritorii . voi?- trimite un curriculum vî- 

tae pe adresa firmei. : *
t
I

pentru ocuparea unui post de 
#  bucătar
.Relaţii suplimentare la secretariatul scolii,! 

telefon 617015. <52S)J

IS.C. ZAHĂR S A. ARAD ^
Str. Bogdan Vodă, nr. 14, I

J telefoane 057/246707 ; 057*247902 |
VINDE zahăr din producţia actuală, I  

ambalat la pungi de 1(2 kg ; 1 kg; 2 kg;î 
5 kg, la saci de 50 kg sau în pliculeţe d e l 
5 gr., la preţuri avantajoase. |

VINDE var bulgări şi piatră pentru |  
drumuri, în cantităţi nelimitate. ; • ! .

OFERĂ în mod GRATUIT tăiţei d e j 
sfeclă {borhot) loco depozit fabrică san| 
vagonabil, cu condiţia achitării anticipate |  
a, taxelor numai pentru transportul pe* 
cale ferată. ]

înscrierile se pot face numai până la I  
20. X. 1995. ' _ : |

PRESTEAZĂ SERVICII de ambalare j  
a produselor alimentare în pungi de V2 j  
kg f  1 kg f 2 kg f 5 kg şi pliculeţe de |  
5-8 gr: (520) J

Anul VII

u uc ■ vue pe aaresa urmei. ; ■  “ '  ̂ « • . *
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