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Să învăţăm unii de la alţii“ 
ne propun cu generozitate englezii

In zilele de 17—18 oc
tombrie, în cadrul proto- 
olulu sntîe auto.

rităţile comitatului Hamp- 
shire din Scoţia şi cele ale 
judeţului Hunedoara, în 
judeţ s-a aflat o delega-, 
ţie a comitatului Scoţian. 
Din ea au făcut parte, în 
tre .alţii, domnii: Dan 
Davis — manager terito- 
rial al ,er vi - Ic s »<: cl - 
ale comitatului, conducăto. 
rul delegaţiei, Tony Golds
— consilier, preşedintele 
comisiei . servicii sociale 
pentru copii a consiliului 
comitatului, David Lowe
— coordonator de progra. 
me la departamentul ser
vicii sociale, Cristine Win. 
IFt -»* * profesor la serviciul 
de sprijin al educaţiei, 
Stere Fattow —*• Field — 
managerul CUen 0e«fc I*j 
instituţie pentru copii or- 
fani).

La sfârşitul misiunii, 
care a fost una investiga, 
torie, delegaţia având în 
pf«0m u  şi ■ alte. nsşm din 
i»M, a avut loc o scurtă 
conferinţă de presă.

Ana putut afla astfel, 
pentru cititorii noştri, că 
de&gaţia britanică a • vizi. 
tat In judeţ Spitalul mu- 
nioipal, Leagănul de copil 
şi ŞleHtitd de informare şi

documentare a şomerilor 
de la Hunedoara, secţia 
de nou lăscuţi a Spitalu
lui judeţean şi Casa de 
copii de la Deva. Ultimele 
două instituţii, ca Şi Lea
gănul de la Hunedoara, au 
făcut de.a lungul anilor, 
după 1989, obiectul mai 
multor programe de îm
bunătăţire a bazei lor ma
teriale, susţinute in jude. 
ţul nostru de insulari.

Impresia pe care le-au 
lăsat-o instituţiile de să. 
nătate şi asistenţă socială 
pe care le-au vizitat a fost 
că, prin comparaţie , cu 
instituţii similare din alte 
judeţe, cele hunedorene 
ber eficiază o experienţă 
orgi‘n> aitc r că şi prof spi
nală, din care chiar ei, 
englezii, ar avea de învă
ţat. Dl. Dan Davis chiar 
lansa eu generozitate în
demnul: „Şâ învăţăm unii 
de la alţii".

Din răspunsurile pe care 
delegaţia britanică le-a dat 
la întrebările ziariştilor, 
s-a desprins dorinţa sin. 
ceră de a ajuta judeţul 
Hunedoara, cu tot ce se 
poate, pentru a perfeeţio. 
na în continuare r  
tea, în instituţiile de.sănă- 
tate şi protecţie socială 
pentru copii, în special

FLASH!
0  întâlnire cu scriito- 

rul Angustin Guran. Jn
cadrul cenaclului literar 

„Noi", filiala nr. 1 a Biblio- 
.îi Judeţ „Oii i Dor -

şuşianu" Devaorgani- 
vineri, 29 petombrie 

a x - 17, întâlnirea cu
w.-iiwul AugiStin Gurah, 
ibe's.ţl’xs fltesofle, «f£» 
ţt t  <*r în rezervă.
Cu acest prilej vor fi 

in vânzare câteva 
dintre romanele autorului 
ce au fost publicate până 
acum. (G.B.)
,  0 .  Simpozion ştiinţific. 
Ieri la Orăştie a avut loc 

. simpozionul ştiinţific ţie 
„tema „Dr. Aurel Vlad — 
promotor al activismului 
politic în lupta naţională 
"a românilor din Transil- 
•vania", organizat cu pri
lejul împlinirii a 12Q de 
âni de ia naşterea sa. 
Manifestarea a fost înso
ţită de o expoziţie foto

—- documentară reunind . 
piese din colecţia prof. ţ 
Petru Baciu. (M.B.) ţ

0  Pentru copiii străzii, i 
Prin grija Primăriei De- » 
v_ şi s» Spitalului Jude
ţean, ia Seninii Judeţean 
de Primirea Minorilor 
Deva se execută lucrări 
de reamenajare a spaţiu
lui şi smgr&vfri. Li se vor 
. asigura , astfel copiilor 
şţrăzli fcoj^iţii mai bune 
pentru perioada “cât.âtau- 
la centru (V.R.)

•  Un nou magazin.
în oraşul Simeriă, pe 
strada Decebal nr, 2. în 
spaţiul i>"-» nu- i j^37,r, 
fero-metal, S.C. Comtou- 
ririex a'deschis 6. unitate 
comercială -eu profil de 
panificaţie : şi specialităţi 
de panificaţie. Se : vând 
brânzoaice, vârzare, spi
rale, batoane, covrigi, 
melcişori. sărăţele, pizza' 
— preparate în labora
torul propriu. . Produsele 
pot fi servite pe loc sau 
se fac comenzi pentru 
acasă, (E.S.)

O

u n a  fa e  za
; — Cc diferenţă este între ghilotină şi al

cool ? '
—■ Nu există nici 0 diferenţă! Amândouă 

îţi pierd capul...

pentru cei orfani sau- a- 
bandonaţi de părinţi, ast- 

' fel ca aceştia să poată fi 
redaţi societăţii ca oameni 
care dispun de întregul 
potenţial de integrare în 
cadrul ci.

In  exclusivitate pentru 
ziarul „Cuvântul liber", 
dl. Dan Davis a răspuns 
la următoarea întrebare :

— Aţi afirmat că este 
nevoie să învăţăm unii 
de la alţii. Puteţi delimita 
în care anume direcţie, or
ganismele sociale brita
nice ar, putea învăţa ceva 
de la noi?
, — Da, Am rărpas impre
sionaţi de modul cum 
f .*\a organizat dumn a- 
voastră centrele de infor
mare şi documentare pen
tru şomeri, calitatea şi 
diversitatea materialului 
informaţional, ce se folo
seşte. Intenţionăm să trans
punem şi la noi în comi
tat o asemenea experienţă.

Am rămas de asemenea, 
impresionaţi de modul şi 
procedurile pe care 'le  
folosesc medicii de la Spi
talul judeţean pentru de- 
păsires cu succes -  pro
blemelor din primele 7 
de \ îaţ i a : nou-născ uţiloi 

A consemnat 
ION CIOCLEI

20 OCTOMBRIE

m Sf. Mare Mc. Arte- 
mie, Duxul şi Matroana;

•  1920. Greva gene
rală a muncitorilor din 
Rotnâniâ;

•  20 octombrie 1932 
— 14 ianuarie 1933 —
guvern condus de Iuliu 
Maniu; '

•  S-au născut: în 
1895, lingvistul şi filo
logul ALEXANDRU, RO- 
SETTI <m. 1990); în 1924, '  
criticul de teatru VA
LENTIN SILVESTRU; 
în 1930, scriitorul IOAN 
GRIGORESCU;

•  Soarele răsare la
ora 6.3# şi apune la
17,24;

•  Au, trecut 292 de 
zile din an; au mai ră 
mas 71,
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IVoluntariatul -  0 lecţie | 
veche la români

Televiziunii Române o. 
ficiaie i se pot imputa 
multe, dar nu faptul că 
nu mediază schimbul de 
idei. In numele acestui 
schimb de idei, pe postul 
naţional de televiziune au 
apărut, nu de mult, re
prezentanţi ai unui orga
nism european, nonprofit, 
care-şi propune să im. 
plementeze (ce drag le 
este termenul acesta u- 
nora !), la români, la 
tineri în special,' ideea 
de voluntariat în acţiunile 
de protejare a naturii cu 
tot ce înseamnă ea, îm-

caşe de cultură, terenuri 
şi complexe sportive, baze 
de agrement şi câte nu 
s-au mai construit prin 
munca pe jumătate >» 
Iun tară, : pe jumătate o- 
bligatorie, a acestor ge
neraţii de tineri, din care 
cei mai mulţi au trecut 
în maturitate, iar unii 
se pregătise să păşească 
pragul senectuţii.

In şase ani care au 
trecut de la evenimentele 
din decembrie ’89, copilul 
care avea 12—14 ani â 
devenit' tânăr în stare să 
spargă piatra în pumni.

OBSERVATOR
potriva agresiunii umane.

* Extrem de generos şi în 
acelaşi timp, extrem de 
ciudat. Va să zică vin 
străinii, să-i înveţe no
ţiunea de voluntariat pe 
românii care timp de 
peste 40 de ani au prac
ticat munca voluntară 

, până la saturaţie!
' Să vedem’ însă de ce 

au simţit străinii nevoia 
să ne înveţe o lecţie, pe 
care am repetat-o' ani 
la rând, până la com
pleta demonetizare a no
ţiunii. Mai întâi, datorită 
acestei demonetizării Căci 
voluntariatul de masă în 
anii totalitarismului nu 
era un voluntariat sută 
la sută. Conţinea multă 
obligativitate. In ce for
m e — nu are rost să de
taliem acum.

în cei aproape 6 ani 
care s-au scurs de la 
schimbarea regimului po
litic în România, am pro
cedat şi în materie de 
voluntariat, la fel cum 
am procedat în alte do. 
menii: odată cu apa din 
scăldâtoare, am aruncat 
şi copilul. Sătui de muncă 
voluntară, am considerat 
termenul, ca total desuet 
pentru noile realităţi ro
mâneşti.; Am, crezut nor
mal ca totul să se plă
tească, chiar şi curăţenia 

’ în jurul blocului în care 
locuim. De unde să se 

.plătească, cine să plă
tească, nu ne-am mai în
trebat. Şi ne-am trezit 

- nd th de bălăriile v*. 
getâle. în egal: măsură 
în care ne-ai ' inundat, 

pe încetul,' bălăriile umane.
Dar ce ă rămas după 

voluntariatul practicat de 
generaţii întregi de ti. 
neri, în perioada 1945— 
1989 ? S-au construit lă-

Pe ce şi-a mai pus, tâ
nărul semnătura în a- 
ceşti ani 7 Pe prea puţine 
lucruri trainice.; Gei care 
trebuiau să canalizeze e* 
nergiile tinerilor către 
asemenea întreprinderi şi 
să le organizeze, în nu
mele viitorului, au avut 
alte preocupări, şi anu
me. cum să taie pentru 
folosul lor bucăţi cât rhăi 
consistenţe din tortul 
voluntariatului anilor de 
totalitarism.

N-am Vrea să păcătuita 
faţă de adevăr generali
zând. Semne că - ide
ea de voluntariat se 
manifestă — în adevă
ratul înţeles ai cuvântu
lui şi în binele societăţii 
— s.au mai făcut sim
ţite. Ne gândim la acei 
tineri inimoşi, care au 
curăţat Bucegii : sau Re
tezatul de . urmele' tre
cerii prin natură a unor 
semeni lipsiţi , total de 
simţul civic. Cei câre po
luează muntele, poluează 
şi apele şi strada şi lo
curile publica cu aceeaşi 
condamnabilă inconştien
ţă. Aceştia, în mod si
gur, nu s-au numărat 
vreodată printre adevă
raţii voluntari ai ultimi
lor 4# de ani. :

Ia te uită! — va fi ci
neva . tentat să spună. 
Asta plânge după munca 
voluntară! Nu după- asta 
plâng, ci pentru faptul 
că moare încet o idee 
generoasă, moare de ina» 
niţie şi de nepăsare, pe 
un teren în care ea a 
rodit valori decenii la 
rând. Vor reuşi oare 
străinfi s-o reanime în 
România !

ION CIOCLEI
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Concursul cu premii— LOCSEI ZOI.TAN: „Ce.o 
fi ăla cupon de privatizare"?

CURSUL VALUTAR
20, 21 şi 22 OCTOMBRIE

1 dolar SUA — 2177 lei j
. 1 marcă germană — 1529 Iei '
100- yeni. japonezi _  2160 le i '

1 liră sterlină — 3416 ici J!
1 franc elveţian — 1882 lei • i

_ 1 franc francez — 436 ici J j
100 lire italiene s 136 lei,

Ciirsurt de referinţă ale Băncii Nnţlonale\ 
a României. j



CUVÂNTUL LIBER

NOTE * NOTE *NOTE
TROTUARELE — LOCURI DE PARCARE

. In Deva, parcarea autoturismelor pe trotuare a de
venit o lensiptKft cotidiană. Asemene* situaţii se întâl
nesc nu numai pe străzile din centrul oraşului ci şi pe 
străzi c a . Horea, Dragoş Vodă, Bariţiu, Împăratul Tra. 
l*n. l  C zum ţi n« alteţe BANKC0OP jşj pardheaKă 
maşinile pe trotuar, iar Credit Bank şi-a rezervat o paşte 
din carosabilul din faţa sediului, precum şi o parte din 
parcarea Pieţei centrale. Sunt taximetre parcate pe tro
fici»; dta faţa Fundaţiei pentru ineref «e parchează 
maşinf {*„ trecerea de pietoni d»-< faţa primiu iei Pat*-, 
urile cu privire ia interzicerea opririi şi staţionării sunt 
ignorate Iar pietonii sunt nevoiţi t. r< ks. j*># nmsallil, 
expunindu-se accidentelor, P t  «  u- p&jMt’la încălcarea 
legii ?

DE CE OARE ?

Unii cetăţeni ai Devei folosesc trotuarul pentru de. 
pozitarea d*f< rit© materiale de construcţie

• fiare carcase «i'W«w-> etc. Xre tuarui este destinat, după 
, cum se ştie de toată lumea, circulaţiei pietonilor. Alţii

s.au făcut stăpâni pe trotuarele din dreptul ktculn-
* ţelor ce le posedă. Trotuarul din dreptul casei cu nr. 40 
i de pe Strada Crîşan, în dreapta şi în stânga porţii de 
. intrare, este ocupat de nişte ferme şi ţevi de. metal, dale 
' de beton şi carcasa unui fost microbuz. Iar pe strada 
i Simion Bărnuţiu, mari porţiuni de trotuar sunt ocupate
■ cu moloz, pietriş, nisip şi bolovani, precum şi de o ladă 
. de preparat mortar şi situaţia asta durează de luni de 
: zile. Exemplele sunt, din păcate, numeroase. Toţi cei cu

atribuţii în domeniul gospodăririi oraşului cum îşi justi
fică existenţa şi salariile ? Primăria ce face ? Sau mai 
bine zis ce va face ?

ALBIA RfULUI — LADA DE GUNOI- ; ,'rf »
i % Albia râului Bărbat a devenit, în porţiunea care 
străbate localitatea Pui, până Ia vărsarea In Strei, o 
ladă de gunoi. Cetăţenii care îşi an casele pe ambele 

‘ maluri, cât 0  Unii agenţi economici, aruncă în albia 
’ răului ambalaje de toate felurile, gunoaiele de prin curţi.
■ Tot ee nu Ie mal e de folos —- sobe vechi, maşini de 

spălat şi frigidere stricate, uşi şi carcase de autoturisme 
ş.a. le aruncă în râu. Apele acestui rău sunt poluate şi 
prin deversarea apelor uzate de la canalizarea blocuri-

. lor, spitalnlui, Unităţilor comerciale şi primăriei. Când 
Vor interveni organele abilitate cu protecţia mediului ?
; /  NICOLAE ZAMFIR,

; Deva

Este "pe' «
şi-o pun t®ţ*nal.4ftulţi 
meni astâri-Venitiirile
a »  isi ţj  pipţuril# m  

la alţii, b ir toamna, de- 
parte 4 ţ  t  g  doar â®®- 
impui adunări roadelor 

unora le aduce ”rfiai multe 
probleme, Se apropie tim
pul rece şi apar costurile 
cu încălzirea, bolile sunt 
mai frecvente iar medica
mentele mereu mai şcum. 
pe. A crescut valoarea do
larului, . preţul benzinei şl 
după ele urmează toate . 
celelalte.

Dacă acesta este tabloul 
general ăl vieţii noastre, 
în particular fiecare se 
descurcă aşa cum poate. 
Numai că pentru unii pla- 
puma s-a scurtat până la . 
dispariţie, lor rămânându-le 
doar încercarea disperată 
de a supravieţui, la limita 
rezistenţei / zice şi e.

într-o situaţie grea este 
şi dna Rodica Fekete, din 
Deva. Foarte bolnavă *— 
ne-a înşirat la telefon o 
mulţime de boli cai-e-i fac 
viaţa şi deplasarea grea 
primeşte lunar pentru liaţi. 
dicăpul său 37 000 de lei. 
Din păcate nu in fiecare 
lună la timp, pentru că 
banii vin cu întârziere de 
la Bucureşti, transferul de 
Ia o instituţie bancară la 
alta e anevoios. în  aştep
tarea banilor, şi aşa puţini, 
Sărmana femeie ş-â împru
mutat de la vecini ori 
cunoscuţi, datoria fiind mai

t e c ? '
m « g  decât ftes a  ce tre . ;
bule primească.

Dtit% a um când taxefdco. 
m nm  sunt încă rezonabile 
abia supravieţuieşte de pe 
fi tună *Jt=i, «  %-» face 
ha iarnă? De altfel este de 
e* rare svu> reuşeşte $â»şl 
cumpere şi mâncate şi

lte»!îe^en%  â i i l^ o  su|Ră ' 
infimă. Din nefericire, in 
situaţii similare du a diwi 
Fekete sau chiar mai dis. 
perate, sunt foarte multe 
persoane. Suni eament ne- . 
căjiţl pe car* Indexarea 
cu 5 ia şu ti a  venituri!*» 
lor, atât de «gâneros" a-

"W>'' VAVn'iWî'

ce rta tă  de gtrtwma, mai 
tîu - îi necăjete#' decât ■  
ajute, c e  înseaMsa s  M 
i8 t f  dintr-o mână mal 
mic* de 40 de ma de le«  

a doufAproxifnetivpre’ţul 
pâini. Câte zile îi vor 
de foame celei sau 
care a ajuns la 
răbdării ? ,

VIORICA ROMAN

• a
limiU

E timpul să cumpăraţi
o a n v e lo p ă  a d e v ă ra tă  !

AnvelCdDO 80ADSÎQHI fabricată n Coreea de Sud 
este cea maipotrivWă pentru autoturismul dumneavoastră!.'

REZISTENTĂ, SIGURĂ, IEFTINĂ
f r e /m /r r e m /f e M /e /
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640 Ştiri, seriale şt Aa„ 
9,05 Serial # Springfield 
Story; 10,05 Serial - •  
Santa -Barbara (SUA):
11.00 Frumos şi bogat
(serial); 11,30 Vremea 
dorinţei (s); 12.00 Ptetu!
e . fierbinte (sbeşv); 12 jo  
-Duelul familiilor (shm%iu)i 
1340 Fetpie de aur (sit. 
corn.); 14,00 Pasiunea ei 
e crima (s.p.); 15,00 Barbel 
Schafer talkshow; 16.00 
Ilona Christen talkshow;
17.00 Hans Meiser talk- 
show; 18,00 Jeopardy! 
(cs); 18,30 Intre noi fs);
19.00 O familie foarte 
drăguţă (s/r); 20,40 Vre
muri bune — şi — rele 
(sK 21,15 Mini Playbacii 
show.

CANAhE S
7,00 Ştiri; 9,45 Sbow-ul 

lui M. Costanzo (r); 12,30 
Forum (show); 14,00 Ştiri; 
14,25 Cotidiene (show); 
14,40 Beadtiful (s); 15,15 
Casa Castegna (show);
16.30 Dădaca (serial);
17.00 Desene animate ;
19.00 O.K., preţui e co
rect! (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00
Ştiri; 21,25 .Circulă zvo-, 
nul (show); 21,40 Top 
10 (show); cu Teo Teo- 
COll; 23,45 Ştiri; 0,15 
Show-ul lui Maurizio 
Costanzo 2,30 Cotidiene 
(show/r); 2.45 Circtflă zvo
nul (r); 3,30 Cin-Cin (s);
4.00 Revista presei; 4,30 
Nu doar moda (mag.);
5.30 Target (mag./r).

* SAi
6,30 Germania, ari dL 

mineaţă; 10,00 Cantton ţs. 
p.); 11,00 Insula tantezi. 
ilor (s); 12,00 Schwartz 
intervine (s.p/r); 13,00
Iove Beat (s); 14,00 Trap. 
per John M.D. (s); 15,00 
Star Trefc (s. SF); 16,00 
McGyver (s.a.); 17,00 Totul 
sau nimic (cs); 18,00 f a .  
milia Partridge (s); 1900 
Aşa.! viaţa I (s); 2000 
Ştiri, meteo, sport; 2040 
Roată norocului (cs); 21,15 
Muncile iul Asţcrix (f. 
da); 2205 Cum ne văd mai. 
muţoii (ca); 23,10 Fotbal; 
0,00 Patul rezolvă tot! (f. 
■ er); 3,10 Al 7-lea conti
nent (r).

’iţfc'y:
— I

640 Ştiri NBC. co Şom 
Brakaw; 700 fn miezul 
afacerilor; 740 Hoţii şi 
afaceri Ari —

toformaţii financiare; 10,00 
Comerţ TV; 11,00 Pia
ţa  europeană; 1600 piaţa 

americană ; 19,00 Ştiri 1TN; 
19,30 Secolni lui R ost 

); 2640 Show, Seiina 
Scott (retrosp ); 2140 Cele 
mai mari case din teme 
(do); 22(00 Viaţa noastră 
(em. eCi g,); 2240 Ştiri 
ITN; 23,00 Show-ul serii, 
cu J. Leno; 0,00 Profe
sionişti ai jocului (do): 
040  Rugby; 140 Ştirile 
nopţii, baietin burrie r; 
2,00 Real Personal (talk
show); 3,30 Show, Seiina 
Scott (retrosp.) 4,30 Real 
Personal.

9,30 Auto. MP de For
mula 1 ai Pacificului de 
la  Aida *— calificări (în- 
rCg.5; 10,30 Triatlon. Cu
pa Mondială ITU de ia 
Aticktand (r); 1140 Euro- 
fm : Mag. distractiv; 12,00 
Fotbal. Cupa Cupelor. 
Turul 2, manşa 1 (r);
14.00 Auto. MP de F 1 
al Paciticulul de la Aida 
— calificări (s); 15,00 Te- 
nis. Turneul ATP Indoor 
de ta Viena — sferturi 
de finală (l)î 19,30 Auto. 
Pole Position 1 (mag.); 
2040 Buletin de ştiri 1;
21.00 Tenis. Turneul ATP 
Indoor de la Viena 
sferturl de finală (d); 23,00 
Auto. Pole Position 1 
(r): 0,90 Wrestling. Ring 
Warriors.

.■ 7.00 Casa 'lî»«Stsî« 
(serial); 7,30 Telediminea. 
ţa; 9.35 Bibi şi priete
nii săi; 10,15 Mag. şti
inţific; 10,45 Descoperi
rea (mag.); 11,15 Mag, 
SIDA; 11,45 Să nu visăm 
(r); 14.05 Luminile.» (r);
14.30 Shanghai (r); 1600
Teii Quel (r); 1640 Casa 
Deschenes (r); 17,00 Jur
nal TV5; 17,15 Maga.
zin culinar; 1740 Biin 
şi prietenii săi (r); 
18,15 Fa, SI, La, a cân
ta; 18,45 Campionul (cs);
19.30 Jurnal TV 5; 20,00 
Luminile Parisului; 20,30 
Jurnal; 21,00 Fortul Bo- 
yard (cs); 22,30 Carnetele 
unui aventurier (mag.);. 
23,40 Taratata; 0,50 Alice 
(mag.).
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I  întrebarea din ««o, tn 
;• ' a wnoRiul | n • caic mi-a 
|  p B U  «  fetiţă bruneţică 
|  da la  Casa de Copii Deva,

Y: /'m-a.tieseumpănit. Ştiam 
Că n-a pus-o din simplă 

î  curiozitate. Tocmai âsis- 
|  tasem la o şedinţă cu pă- 
* rinţii, la care, la cele 50 
1 de invitaţii trimise, răs. 
« punseseră 5 persoane. A- 

flasem cu acel prilej că, 
ştiind de şedinţă, copiii 
vor întreba personalul, 
zile în şir, aşa cum fac 
de fiecare d a tă : „de ce 
mamu/tatăl meu n-a ve*. 
nit ?". Mai ştiam că orice 
figură nouă apăruţi ta  
acest spaţiu al claustră
rii trezeşte tataie* «t spe 
ranţe pentru aceşti copii. 

I intuise»» «ft «ţtaacta - da 
I întrebare* rodită, în su- 
! fletul fetiţei, sigur mai 
1 era una, pe care n-a mai 
5 avut curajul să mi-o pu- 
|  nâ : „nu dpă iei şi pe mine 
5 ACASA, la tine?".
( Asemenea întâmplări te 
* impresioneaaâ profund, te 
|  pun pe gânduri, Oare ce 

fel de oautent sunt cei 
care aduc fega: să zic 
„leapădă1') copii pe lume, 
fără ca'' sâ*i interes»*® 
şoarta lor, fără să le pese 
Că lipsa dragostei părfn- 

1 teşti le mutilează sufle* 
j tele, le marchează dez- 
* voltarea în toate planuri- 
I  le. Oare chiar nu se gân- 
• dese cât de greu apasă 
I asupra lor păcatul de a-şi 
* părăsi copiii, indiferenţi

Ila suferinţele lor, la ne
voia lor de a fi iubiţi şi 
ocrotiţi ? -

Din păcate acest aspect

rtiU tata singurul care do-.
vădeşte modificări grave 

î  gte calităţii de părinte ta  
I  ' Bital* cazuri.; Scrisoarea ' 
• pe care am primit-o de 
I  t a  părintele ionchim 
? Banciu, din Almaşu Mic 
|  de Munte, vorbeşte tot 
■  despre copii. Şi anume
I ’-' 't yr; » » *  ,  —  • mmm * mmm • -mmm » mmm * mmm m mmm • mmm

despre copiii al căror' 
drept de a se naşte este 
negat chiar da către ral 
cţire-i zămislesc şl a r  t*e- 
bui să le fie părinţi. Re- 
voltat pe bună dreptate 
de aceste „păcate strigă
toare la per", părintele 
loachim Ie denunţă, â- 
cuzându-i pe părinţi. Şi în 
primul rând pe bărbat, 
care ta multe situaţii este 
cel care 0 obligă pe fe
meie să avorteze, „aran- 
jându-i" chiar întrerupe
rea sarcinii. Dumnealui

m m M N Ă R i

I  mal consideră vinovat 
Io primul rând pe tată 
şl pentru că bărbatul este 
„căpTerneii*.

p a r îi* condiţiile eman
cipării femei), apeastă po
ziţie trebuie reconsiderată, 
în sensul Că prin instru
irea pe care o pot, dob&n. 
dt t a  tinerele au dis
cernământ, deci sunt con
ştiente şi responsabile de 
actele lor. Iar faptul că 
sust atâtea . întreruperi 
de sabină — peste 200 
de inii anul trecut — a- 
cum când femeile au la 
îndemână mijloace de 
prevenire a sarcinii, este 
de neînţeles. De ce să 
ucizi viaţa care abia s-a 
înfiripat în tine, păcă- 
tuind grav şi expu- 
nându-te la boli grave, 
cum e cancerul, când e  
mai uşor să  nu  ajungi 
într.o astfel de situaţie ?

Incontestabil că pruncu
ciderea este un păcat mai 
w m  decât abandonul 
copiilor. Dar a le da 
dreptul la yiaţă, dar a le 
refuza copiilor dragostea 
de care 30 nevoie pentru

« etaşle întregi sufleteşte,* 
asemenea păcat I 

că mulţi dintre J 
abandonaţi s u n t» 

respinşi de societate, iar t  
în momentul în care sunt » 
adulţi şi nu-şi mai gă- 1 
seşc loc în instituţiile de j 
ocrotire, devin pradă u- |  
şoară în mâna celor cer- * 
taţi cu legea. Şi, totuşi, I 
cu excepţia celor care au '  
norocul să-şi găsească e |  
familie care să-i iubească, * 
sunt sortiţi suferinţei, > 

Şi-atunci te în trebi: * 
oare ce hău întunecat J 
poate exista în sufletele |  
unor oameni ? Fireşte eă J 
nici o rază de credinţă |  
nu luminează asemenea » 
suflete, de vreme ce po- I 
gesorli lor şi-a* pierdut * 
până şi instinctele taa. j  
terne ori paterne. Ceea * 
ce îi descalifică, din a« î  
cest punct de Vedere, |  
chiar faţă 'de animale. Şi ţ 
te mâi întrebi oare pe J 
aceşti oameni na  Pa în-1  
văţat nimeni ta copilă- * 
rie rugăciunea „înger, ta- f  
geraşul meu", pe care ’ 
părintele loachim ne în- |  
deâmnă- să le-o reamin- J 
tim (împreună cu un a r - » 
ticol pe această temă, „în- I 
geri şi diavoli", apărut î 
In --„Pentru patrie" '• şi |  
pe care ar vrea sâ-1 re- » 
producem şi noi, ceea ce |  
nu' e posibil). Dar să-i * 
invităm — pe cei prea I 
uşor dispuşi să recurgă , 
la o întrerupere d e  sa^. I 
cină sau la abandonul I  
propriului copil **• a#, re- |  
flecte asupra greşelii lor I 
şl a  -conseeinţeîer sale e  î 
posibil. Articolul acesta I 
exact ’peritrU acest lucru J 
pipează : să dăm copiilor |  
dreptul să se nasoă, dar * 
şi acela de a fi crescuţi I 
cu dragoste în sânul fa- , 
mijiei. ;

VIORICA ROMAN j

ta*" *0**0~1**ia*m

L IN ATENŢIA CONSUMATORILOR 
DE OAZE NATURALE

]•

V.

Cum arată cim itirele  
şi Caua m ortuară

te neîngrijită. Se lucrează 
silnic la cavouri şi Împrej
muiri de locuri iar deşeu- 
ril* provenite de la aceste 
lucrări ca şi de la coroa
ne nu sunt transportate la  
platforma destinată acestui 
scop. Pentru săparea unei 
gropi se percep preţuri du
pă bunul plac al fiecăruia.

Casa mortuară se degra
dează şi ea cu timpul da
torită intemperiilor. Tava
nul din camera în care 
sunt aşezaţi morţii are o 
pată mare de igrasie şi 
într-o zi se va desprinde 
de sus tencuiala. Să nu 
uităm că toţi vom trece în 
cele din urmă prin acest 
spaţiu,—chiar şi cei care 
au în administrare şi gos
podărire acest imobil. 
Fiindcă toţi suntem da
tori cu o moarte. Să aeor-' 
dăm atenţia şi grija cuve
nite acestor locuri.

GHEORGHE CATANA 
; Deva

In ultimii ani tn' munl. 
ciphd Deva a crescut mult 
mortalitatea, astfel că ta 
cimitirele situate ta strada 
Emtaescu aproape toate lo
curile de veci mint ocupa
t a  Din 1989 A-a înfiinţat 
un nou cimitir ta  .strada
Bejan, patronat de RAGCL 
Deva. Preţurile sunt sta
bilite In funcţie de zone, 
acestea fiind cuprinse In
tre 30 000 şi 50000 Iei, ceea 
ce consider că este foarte 
scump, raportat la câşti- 

| gurile muncitorilor şi pen- 
' sionarilor. în acest cimi

tir nu este nici o ordine, 
tn  anii care au trecut a 
fost descompletat gardul 
care împrejmuieşte o parte 
a cimitirului. Cred că es
te necesar să fie asigurată 
paza de noapte pentru a 
AU fi profanat şi a nu se 

; ittca-priici sau alte obiec- 
! fă, ‘Curăţenia este neglija

ta, de l^emenea: este mult 
iar zona verde es-

Organele

Sesizării dlui Reis Ata- 
nasAe din Bretea Română Ii 
răspunde Inspectoratul de 
Poliţie al judeţului Hune
doara. Reţinem : „Se con
firmă faptul că Pădurean 
Petru din localitate pose
dă un tractor chinezesc 
marca „Hebei", neînmatri
culat, pe care îl foloseşte 
la unele lucrări agricole. 
Cel în cauză nu posedă 
permis de conducere şi nu 
a fost depistat conducând 
tractorul pş 'drumurile pu
blice. A fost avertizat de 
către noi să-şi înmatricu
leze tractorul şi să nu cir
cule cu acesta pe drumu
rile publice până .când nu 
obţine permisul de condu
cere categoria „F%

Sesizarea are tin carac- . 
ter tendenţios, petentul a- 
flâhdu-Ae în relaţii de duş
măni® cu Pădurean Petru".

întreţinerea, exploata- 
rea şl repararea Instala
ţiilor de utilizare a gaze
lor naturale revine be- 
otfidiirSor,

pentru preîntâmpina
rea accidentelor ce a r 
putea surveni din cauza 
folosirii incorecte a in
stalaţiilor de gaze natu
rale. se vor respecta cu 
stricteţe următoarele re- 
gufii

I. ÎNAINTE d e  
APRINDEREA 

FOCULUI:

a) Se va faoe ventila
rea încăperilor ta «are 
funcţionează aparatele de 
Utilizare: în centralele
termice şi tn încăperile 
cu aparate cu focuri libe
re se va crea o ventilare 
permanenţă;

b) Se va controla .tira
jul aparatelor racordate 
la coş; tn caz că se con
stată lipsa tirajului, nu 
se va aprinde focul decât 
după luarea măsurilor ca
re, să asigure tirajul (cu
răţarea coşului, a sobei, 
separarea aparatelor de 
evacuare mecanică, des
chiderea clâpetelor de re
glaj etc.):

c) Se va controla dacă 
robinetele aparatului de 
utilizare sunt închise; da-

. eobiada»* sunt, des- 
;ise. se vor lua măsuri 

de ventilare a  încăperilor 
respectiv* şl ti «e|ar Înve
cinate. aprinderea focu- 
hţj făcâodu-sA |u* mai du.

¥  pâ sferitirim 'completă; 
d} Se va asigura acce- 

s»l aengui de ardere fn 
focarul aparamlui de n 
tilfeare ţpri* desfchiderea 
uşilor ceriuşaruluî la 
sobe, prin deschiderea 
fantelor de acces la aer 
în focar, prin pornirea 
ventilatorului etc);

e) Şe v» vşriftaa- func
ţionarea aparaturii de au
tomatizare;

f) Se va asigura ven- ■ 
t tiiarea focarelor.-

2. LA APRINDEREA 
FOCULUI <ŞI 
IN TIMPUL 

FUNCŢIONARII: -

a) După aerisirea fo
carelor. minimum 5 mi
nute se poate proceda în 
continuare la aprinderea

rti;
c) Respectarea • înstruo-

locatari că plata consu
mului de gaz se efectuea-

ţiunitor elaborate de fa- zâ In termen de 5 zile de 
brica producătoare a a- la data primirii înştiinţă- 
paratelor de utilizare: rilor de plată sau depu- 

d) Supravegherea per- nerii In cont la 6.E.Q.
mânentă în timpul func
ţionării a tuturor apara
telor neautomacizat»!

e) Stingerea focului la 
aparatele de utilizare ra
cordate cu furtun se va 
iace ©rin închiderea ro
binetului de siguranţă (cel ză cu
de dinaintea furtunului), 
după stingerea flăcării în- 
chizându-se şi robinetul 
de manevră;

f) în instituţii (şcoli, 
cămine, hoteluri), focul 
se aprinde şi se stinge 
numai de către persona
lul instruit şi însărcinat 
cu aceasta. prin grija 
unităţii beneficiare.

3. INDICAŢII 
SPECIALE:

Peste termenul res
pectiv, se percep pena
lizări. iar la 30 de zile 
se încetează furnizarea 
gazului.

Degradarea aparatelor 
de măsură se sancţionea- 

ă deamendă la
5 000 la 10 000 de lei.

Consumatorii di 
naturale sunt obligaţi să 
permită delegaţilor intre- 
prinderii distribuitoarei 
care se prezintă cu legi
timaţia vizată ia zi şi or
din de serviciu, accesul 
pentru control şi verifi
care sau revizie a insta
laţiilor de gaze.

Abonaţilor care se opun 
ta efectuarea controlu

lui, 11 se va sista fumi. 
zarea gazelor până la e- 
fectuarea controlului şi 
după achitarea tarifului 
de deschidere.

a) Ea utilizarea gaze
lor este interzis;

— să se aprindă focul 
dacă aparatul de utiliza
re nu este etanş sau da
că nu are tiraj;

— să se lase focul a- 
prins nesupravegheat;

— să se doarmă cu fo
cul aprins:

— să se doarmă în în
căperi cu aparate de con- spaţiile verzi, 
sutn gaze neracordate la Pentru orice emanaţii de'

Apelăm, de asemenea, 
la întreaga populaţie»
pentru a ne sprijini ta 
depistarea oricăror ema
naţii de gâze pe conduc
tele stradale sau pris

coş;
— să se utilizeze apa

rate de consum nerâcor- 
date ia coş. pentru încăl
zirea încăperilor;

— să se focă modificări 
la instalaţia de gaze fără 
aprobare legală;

— să se obtureze sec
ţiunea coşului în timpul 
funcţionării aparatelor de 
ardere;

b) Dacă se simte miro
sul caracteristic al gazu-

gaze, sau alte cauze care 
ar putea diminua gradul 
de siguranţă ta exploa
tare . al conductelor <1 
instalaţiilor de gaze, se 
va telefona de urgenţă 
echipelor de intervenţie, 
care răspund la telefoa
nele: Deva — 227091, Hu
nedoara — 712849; Călan 
— 730492: Simeriâ — 
661343; Orăştie — 642465; 
Paroşeni — Vulcan — 
570032; Haţeg -  777190.

focului- Aprirtderaa arv tai, să se ia de urgenţă 
ză torul ui sau a instala- următoarei* măsuri; 
ţiei de ardere se face fru- —• stingerea tuturor Co
ma! cu aprinzătorul, fiind curilor; 
interzisă aprinderea di- — deschiderea uşilor
rectă cu chibrituri, hâr- şi a ferestrelor; 
tlâ  eto.; — sâ h* se aprindă

ta  Se apropie aprinsă- chibrituri şi s i na se 
torul de arzător, după ca- manevreze întrerupătoa
re se deschide lent ro- re electrice) 
binetul de manevră, până — să nu se doarmă 
la aprinderea flăcăii : noaptea ta încăperi, 
continuarea deschiderii — #  —
robinetului se va face.
concomitent cu suprave- Reamintim abonaţilor
gherea stabilităţii flăcă- casnici şi asociaţiilor de

STIMAŢI CONSUMATORI DE GAZE NATURALE
Folosirea gazelor naturale de către 

cei care nu cunosc şi nu respectă in- 
strucţiunile pentru utilizarea tor, ere-' 
ează pericolul producerii de explozii-

De aceea, pentru prevenirea exploziei 
fn locuinţa dv, indiferent dacă gazele 
acumulate provin din infiltraţii sau ca 
rezultat al unei defecţiuni sau manevre 
greşite a instalaţiei de utilizare, vă re- 
comandăm următoarele:

— nu aprindeţi- focul $au lumina e- 
lectrică in încăperi fără o bună aeri
sire prealabilă;

— asiguraţi aerisirea permanentă |n 
încăperile în care există aparate de u- 
tilizare cu flacără deschisă;

— asiguraţi ventilarea subsolului prin 
orificii de ventilare Pe conturul exte
rior al clădirii şi între încăperile din 
subsol;

— nu obturaţi orificiile de aerisire ale 
Pivniţelor şi ale subsolurilor tehnice;

— respectaţi instru<>ţiunile de uti
lizare a gazelor naturale existente te 
consumatori şi publicate periodic In 
presa locală de către Distribuţia de 
Gaze Naturale. (110)
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Programul de Privatizare în Masă 
în România J lL

oSunteţi pregătit-?
Acum e.̂ tc timpul ?ă nlegcţi una cllrr colt; îtpronpc 4000 de societăţi' 
comerciale aflate pe lista dfe pyY*'iUzOi'&* |gp. * . -

începând cu I octombrie, până Ta 3!. decembriCipuicp depune Cuponul 
şi/>au Carnetele cu Cerţiftcato de Proprietate pentru a prhiilp'atULî
acţiunile ce vi se cuvin. „ . ^  «

.Aveti ja  tliSj)0 /due materiale, de informare, iislcte complete, împărţite pe 
domenii de actmtate şi judeţe, afişe cu explicaţii toate menite să vă 
sprijine pentru a lua o decizie. Acestea se mise?’c k  fiecare Centru
de-subscriere.

Pentru informaţii |)i-.i\ ind modui in care Şe face ceicroa oficială dc sclîiinU 
a C'ujionuliiî'şi 'sau a Carnetelor cu Cerţifîratc dc IYo|)i icnite. putetj apelat' 
la ser\ ieiile eeloi'0 iinii telefonice directe.

l ei: 650 2703. 650 3040, 650 4430,650 4443. 650 6960.
650 4743. 650 5630. 650 6244, 650 6025

Atenţie,"operatorii.vă j>Ot sfătui doar in.legătură cu procedurile 
necesare subşcrîerîi,

ALEGEREA ESTE A DUMNEAVOASTRĂ

AI O  SANSÂ N-6  PIERDE *

•O b ţin e re a  u n u i c â ş t ig  s ig u r  
e  v i s u l  f i e c ă r u ia  intr-ro lu m e  o  
tra  lu lu i jk i  la  o  z i  la  a l ta  .

Dar, ciniTift ~(?()ate inelep lim
K* . v A*
a c e s t  v is  £-

jCine iţi poate' oferi un câştig  
f ă r ă  ca tu sâ_-H asumi nici un
' r i s c ?  •

D ile m a  ta -a re  o r e z o lv a re  \  ' s o lu ţ i a  c a r e*

EVITĂ R ISC U L ! pj>
2900  A n d  , Calci» V ictoriei 3 3 -3 5  T el..0 5 7 -2 3 4 4 6 5  Fax 0 57  -  2 5 0165

D u p ă  1 o c t o m b r ie  
p o ţ i  d e v e n i  
a c ţ io n a r  la  F o n d u l  
P r o p r ie tă ţ i i  P r iv a te  
I " B a n a t-C risa n a "

»
\BANCA AGRICOLA 

SA DEVA
Vinde la licitaţie următoarele imobile :
•  Apartament cu 3 camere, situat în Deva, ţ 

Gojdu, Aleea Păcii, bloc C 2, sc. I, ap. 1 ;
•  1 casă cu 3 camere, dependinţe, curte, 

grădină, pământ arabil, fânaţ, situate în sat 
Sulighete, nr. 148;

•  Spaţiu comercial — chioşe — situat în 
bdul Decebal, colţ cu Eminescu, cu terasă, 
sală de mese, mobilier, apă curentă, telefon, 
curent electric;

•  1 casă cu 4 camere in sat Petreni, nr.
117;

Licitaţia va avea Ioc în ziua de 24. 10. 1995, 
ora 9, la Judecătoria Deva, biroul, executorilor 
judecătoreşti.

Informaţii la Banca Agricolă SA Deva.
(541)

* ■

! S.C. „CONDOR" S A. DEVA J
j NOTIFICARE j

| privind intenţia de majorare a preţurilor şi j 
! tarifelor la producţia industrială de semifabri- J 
j cate şi prefabricate din producţia proprie, pre- t 
î cum şi la prestări servicii (transporturi utilaje) ;
| cu maxim 11 la sută, ca urmare a majorării I 
'  preţurilor la combustibili, precum şi din indexa- »
I rea manoperei de la 1 octombrie 1995. |

i S.C. „CONDOR** S.A. DEVA,
Forma de proprietate: De stat 
Forma juridică: Societate comercială |
Sediul: DEVA, str. Avram Iancu, bloc H 3 * 
Nr. Reg. Comerţ: J/20/93/1991 |
Cod fiscal : 3364111 ţ

BENEFICIARI, !
Agenţii economici şi persoane fizice

I

I»#4

(543)

ÂgTO SH O P d e v a
■STfif&iPEfiflsi'fta 72 •( Ity IffryAUTQS ERVIGE)

METĂLtW

» EROHOSE IMPORT -- PR£TUIU^ROK{ANgSTIft
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i v a k t u i

DEVA -  MARI MOMENTE ALE CULTURII NAŢIONALE (V )
Rezonanţa cea mai mare 

a actului de cultură na. 
ţională săvârşit la Deva 
în 5 octombrie 1870 se în
tâlneşte în paginile revis
tei „Familia" sub titlul 
„Adunarea de Ia Deva pen- 
tru constituirea ' ■ «SOCIE
TĂŢII IN CHESTIUNEA 
TEATRULUI ROMÂN", îrt 
care Iosif Vulcan declară 
această zi o mare sărbă
toare pentru toţi' românii: 
„E mare această zi pentru 
toţi românii. Ea are să 
formeze o epocă memora
bilă in - istoria culturii 
noastre naţionale. Azi na
ţiunea noastră a scos la 
lumină un nou drapel de 
cultură...** E vorba de în. 
fiinţarea Societăţii pentru 
fond de teatru, despre ca
re precizează în continua
re „Această . societate se 
constituie în ziua de 5 oc
tombrie in frumoasa şi 
strălucita adunare de la 
Deva“.

întregul articol este e 
explozie de entuziasm din 
partea acestui tribun al 
culturii româneşti transil. 
vănene din a doua jumă
tate a secolului trecut. în
sufleţit de actul înfiinţă
rii Societăţii, de măreţia 
şi rezultatul atât de mult 
aşteptat al întregii desfă. 
şurări a adunării de la  De
va, el nu uită să încheie 
mulţumind în termeni de

o largă şi profundă ome. 
nie celor ce s-au- ocupat 
de treburile adunării j 

,vin şi eu a îndeplini o da. 
torie plăcută, aducând tri
butul recunoştinţei mele 
locuitorilor din Deva, fă
ră deosebire de naţionalita
te, pentru primirea ospi. 
tală, iar comitetului orga
nizatoric. pentru z<?lul său 
neobosit11.

Aceeaşi atmosferă de en

ne-o oferă comentarea ba
lului' cu care s-au încheiat 
festivităţile adunării de ,1a 
IDeva : „Vioiciunea fu ge
nerală şi dansurile se ju
cară cu "multă eleganţă, 
dintre care mai ales cele 
româneşti ne-au încântat, 
cu totul, văzând cum ju . 
nii români şi junele ma
ghiare jucau Abrudeana, 
Haţegana şi Româna cu 
asemenea foc şi însufleţi

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

tuziasm şi -mândrie naţio
nală se întâlneşte şi la re. 
dacţia ziarului „Federa- 
ţiunea", care publică pe 
prima pagină, la rubrica 
„Ştiri electrice** (de ulti
ma oră), relatări zilnice 
despre întreaga desfăşu. 
rarfe a adunării de la De
va. Atrage atenţia aceeaşi 
poziţie sănătoasă şi dem
nă a „Federaţiunii" în pro
blema naţională, ca şi a 
„Familiei** şi a întregii miş
cări culturale româneşti, . 
care nu urmăreau alimen. 
tarea disensiunilor naţio
nale, ci dimpotrivă, subli
niau şi îmbrăţişau cu căl
dură şi admiraţie orice act 
de frăţietate intre romă. 
nii şi maghiarii trăitori pe 
pământul Transilvaniei. I- 
lustrarea acestui aspect

re, pe când aceste popoa
re cu destin egal în con. 
certul celorlalte 'popoare 
europene, în politică nu 
pot încape unul lângă al- 
tul“.

Reporterul care semnează 
informaţia sa cu anoni
mul „Un oaspe" şi care 
după stil şi gândire pare 
a fi I. Vulcan — asociază 
aspectul, minor in aparen
ţă, al delectării tineretu
lui cu situaţia social-poli- 
tică in care-şi avea izvo. 
rul întreaga luptă a for
ţelor progresiste româ
neşti din Imperiul Austro. 
Ungar pentru păstrarea şi 
afirmarea personalităţii fi
zice şi morale a naţiunii 
române din Ardeal.

Prin adunarea de la De
va din 4 şi 5 octombrie

1870, care rămâne, desi
gur, cea mai importantă 
manifestare culturală ce a 
avut loc în oraşul nostru 
înainte de Unire (1918), nu 
s-a realizat scoptil final 
urmărit de cărturarii lu
minaţi ai naţiunii romane, 
nu s-au pus bazele unui 
teatru românesc în Ardeal, 
dar s-a constituit un orga
nism central sub steagul 
căruia aproape patru de
cenii’ ̂ -a desfăşurat o ma
sivă, variată şi binefăcă
toare activitate cultural- 
teatrală în oraşele şi sa
tele ardelene, activitate ce 
a cultivat cu perseverenţă 
conştiinţa naţională ce a- 
vea să se afirme prin ac. 
tul istoric de la 1 Decem
brie 1918.

Celor ce au contribuit cu 
sinceritatea entuziasmului 
şi cu pasiunea sacrificiu
lui lor dezinteresat la fon
darea „Societăţii pentru 
Fond de Teatru Românesc 
în Ardeal**, în cadrul adu. 
nării de la Deva din 4 şi 
5 octombrie 1870, celor ce 
au înscris oraşul Deva în
tre localităţile ce şi-au a- 
dus contribuţia la marile 
momente ale culturii ro. 
măreşti din Ardeal, le în
chinăm această succintă e- 
vocare ca un pios şi mo
dest omagiu.

\ o  ţ t i m z ă  ţ i p ă ...
> Prin icoane de sticlă, 
f prin icoane de zăpadă,
[ prin lacrima ta de fată, 
curge râul,

I ecoul înghite Iun» ca Pe, un păstrăv, - 
| prin Transilvania 
i veşnicia germinează în piatră.

1 Auzim frunza cum ţipă v
! înainte de a se arunca-m 
[ galbenul de sub ea...

' 41 i  a M %/; Ih& u i p a s a ta
Intr-o zi, două păsări, 

inimă lângă inimă, ochi lângă ochi, 
'cu ghearele prinzându-se una de alta,
' se vor înălţa,
pământul va rămâne în urmă, 
cât un fruct, cât un fulg, 
cât o celulă nervoasă, 
cât o idee, 
numai vis
în somnul păsării Phoenix.

Cuvântu l f lă m â n d
Lui Eugen Evu

Te păstrez in mine,
pun gratii de attfţtşă nu  ieşi în lume, - 
te bat în cuie pe-crucea tristeţii, 
pe lemnul veşniciei, 
te ademenesc cu un vis, 
când păşeşti-peste marginea nevăzută . 
a trupului meu.

Priveşti lumea în ochi, 
te uiţi adânc în fiinţe, 
până când tp faci invizibilă, 
fără greutate, 
poesie,
culoare plutind deasupra 
unui cuvânt flămând.

CONSTANTIN STÂNG®

prof. DUMITRU SUSAN wsAWWWWWWAWWWWWWSAVWtWWAVhNWwVW Mbi

CINE ARE BANI ARE 
• PRIETENI. o  Proverb cu 

foarte numeroase varian
te in bogata literatură 
paremiologică a lumii, 
privind bogăţia şf banul: 
lat. UBI O raş, IBI AMI
C I; fr. LES AMIS DU 
RICHE SOUNT NOM- 
BREUX; tt. MOLTI SON 
GLI AMICI DEL RICCO 
etc. •  Se referă la cei a 
căror prietenie e simula
tă, animată doar de in
teres.

„Săracul este dispreţuit 
chiar şi de prietenul lui, 
pe când prietenii celui 
bogat sunt fără de nu
măr".

Pilde, 14, 20
„Bogăţia. strânge prie

teni fă ră ' de număr, iar

săracul se desparte chiar 
de prietenul său**.

Pilde, 19, 4
" CINE ARE URECHI 
DE AWZIT (...) •  Rostire 
cu nuanţă de avertisment, 
menită să atragă atenţia 
asupra semnificaţiilor pro
funde,' ascunse,, ale unor 
relatări*, sau profeţii. 9 
Iisus obişnuia să încheie 
cu aceste cuvinte poves
tirea pildelor Sale. 9 A- 
pare, în diferite contexte 
de nouă ori, d a r ’ numai 
în Nour Testament. 9  
Laicizată, circulă şi azi 
cu aceeaşi intenţionalitate 
de avertizare a scepticilor 
asupra unor semnificaţii 
care ar putea să le scape.

„Cine are urechi de 
auzit să audă". .

R a d n  C i o b a n i i

ROSTIRI BIBLICE
Matei, 11, 15 ;

Marcu, 4, 23
„Şi chemând iarăşi mul

ţimea la El, le tăcea : As- 
cultaţi-mă toţi şi înţele
geţi : Nu este nimic din 
afară de om care, in
trând în el, să poată să-l 
spurce. Dar cele ce ies 
din om — acelea sunt 
care îl spurcă. De are ci
neva urechi de auzit să 
'audă*.

Marcu, 7, 14—-16 
„Gine are urechi de 

auzit să audă ceea ce

Duhul zice Bisericilor: 
Gel ce biruteşte nu va fi 
vătămat de moartea cea 
de a doua".

. Apocalipsa, 2,11 
CINE IUBEŞTE BANII 

NU SE VA SATURA DE 
EI. •  Una dintre nume
roasele reflecţii biblice 
asupra bogăţiei şi bani
lor.

„Gine iubeşte banii nu 
se va sătura de bani, iar 
cel ce iubeşte bogăţia nu , 
va avea parte de rodul 
el. Şi aceasta este deşer

tăciune!".
Ecclesiastul, 5, 9—10 

CINE NU ESTE CU 
MINE ESTE ÎMPOTRIVA 
MEA. 9 Cuvinte prin care 
Iisus exprimă aforistic 
ideea devoţiunii absolute 
prin dragoste şi credinţă 
în Dumnezeu. O altă 
nuanţă a aceleiaşi idei a 
fost exprimată tot de 
Iisus prin reciproca a- 
cestei rostiri. •  „Dictatura 
proletariatului" şi-a în
suşit expresia, parafra
zând-o în forma „Cine nu 
e cu noi e împotriva 
noastră“ şi pervertindu-i 
semnificaţia iniţială in 
sensul suprimării oricărei 
libertăţi de gândire şi 
opţiune. /

„Cine nu este cu Mine

este împotriva Mea şi ci
ne nu adună cu Minp ri
sipeşte. De aceea vă ş ic : 
Orice păcat şi orice huli 
se va ierta oamenilor, 
dar hula Împotriva Du
hului nu se va ierta*.

Matei, 12, 30—31 
„Şi I-a zis ioan : Invă- 

ţătorule, am văzut pe ci
neva scoţând demoni în 
numele Tău, care nu 
merge după noi, şi l-am 
oprit, pentru că nu mer
ge după noi. Iar Iisus a 
zis: Nu-1 opriţi,. căci nu 
e nimeni care, făcând mi
nuni in numele Meu, să- 
poată, de grabă, să Mă 
vorbească de rău. Căd 
cine nu este împotriva 
noastră este pentru noi".

Matei, 9, 38—40

m*.

i

Să ne reamintim de „Toamna muzicală hunedo reană", manifestare de 
prestigiu organizată de SC ICSH SA şi Sindicatul „Constructorul" ICSH.

Fotografia redă faţă în faţă. Intr-o discuţie destinsă, pe invitatul de o- 
noare al manifestării, maestrul violonist Ştefan Ruha şi mentorul acţiunii, dl 
Doru Gaiţă, managerul ICS Hunedoara.

IN LIBRARII
Spicuim câteva din cele mai importan

te instrumente de lucru prezente în re
ţeaua de librării „Bibliofor** la acest în
ceput de an şcolar.

Din producţia Editurii Didactice şi Pe. 
dagogice :

®  Chimie — manual pentru clasa a 
XII-a, preţul 800 Iei;

#  Istorie universală, antică şi medie
vală — manual pentru clasa a V-a, 180® 
lei.

De la Editura „Orizonturi" : ,
®  Dicţionar român.german, german- 

român (în acelaşi volum), 'ediţia a 11-a 
de Ivan Lăzărescu, la preţul de 6500 lei;

#  Dicţionar latin-român, autor Voi- 
chiţa Ionescu (format de buzunar).
•Printr-o selecţie bine cumpănită, Edi- . 

tura „Corint" pune la dispoziţia şcola
rilor o „Gălătorie cu cartea" prin gră

dinile cu flori cultivate de clasicii ro- 
mânrî şi universali, flori pe care Danie, 
la Vraci le-a adunat în două buchete mal 
mărişoare şi le-a numit • (f Lecturi şco
lare suplimentare pentru clasa a III—a, 
300 pagini, 6000 lei ; ® Lecturi şcolare 
suplimentare pentru clasa a IV-a, 3581' 
pagini, 7000 lei.

Două instrumente de lucru necesare 
oamenilor din lumea afacerilor şi a drep
tăţii pot fi găsite la Librăria „Garant" i 
£  Contabilitate generală, ediţia a Il-a. 
Traducere de conferenţiar universitar dr. 
Neculai Tabără, apărută Ia Editura ,il'*oI. 
dova“ Iaşi, 400 pagini, 1® 000 lei ; ®
Codul civil român, Editura „Moldova* 
Iaşi 1994, comentat şi adnotat de lector 
dr. Dumitru Burghetea, 2 volume,. 7500 

v lei.
VLAD1MIR POP MARCANU

•  • • •  • •
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S Ă P T Ă M Â N A

LUNI, 83 OCTOMBRIE
' T V R  I

13,00 Actualităţi; 13,10 Ecleziast *95;
14.10 TVR Iaşi; 14,45 TVR Cluj-Napaca; 
45,20 TVR Timişoara; 1640 ,̂ lci)iol : t ăţ i,_
46.10 Avanpremieră; 16,25 Turism şi a- 

17,00/Emisiune în limba ma-

T V R  2
7,00 La prima o r i ;  9.26 Ora de mu

zică; 10,05 Mozaic satelit; 11,35 Desene 
animate; M40 Teatru TV /r: Livada c« 
vişini; 14,00 Actualităţi; 14,10 Serialul 
serialelor; 1445 Limbi străine (r); 1545 
Aventurile lui Gulliver a)! 164® Se
rial: Pasiuni secrete; 17,05 23 de milioa» 
ne (p. I); 17,45-Serial: Iubiri amăgitoare; 
1046 23 de «Uieanc lP. II); 20,00 Cu căr- 

pe ta ţi; 214» TVM Mesager; 2140 
da şi nu; 22,00 Credo; 23,15 Film: 
de la mare (Germania, 1090).

întrebării; 1740 M iUautUa;t845 & A J 
1840 Tragerile Loto; 19,00 Medisina pen
tru toţi; 19,30 Serial: Fata şi băieţii; 29*00 
Actualităţi, meteo, spart; 20,50 Serial: 
Valea păpuşilor; «,40 Reflecţii ru tiere: 
2145 Studioul economic: 2845 Muzică 
pipMară cu L LogMn; 2245 Simgwzion; 
045 Serial: PeWark. '  ;

T V R  2
740 La prima a ră ; 940 Ora de mu

zică; 10,05 Documentare CF7 i 11,30 D.a.; 
1240 Nai frontiere (r); .12,40 Divertisment

groturism; 17,00/Emisiune in limba ma
ghiară; 18,30 Apărătorii pământului (da.); 
4940 De luni până luni. Retrosp. eveni
mentelor politice interne ale săptămâna; 
4940 Serial: Fata şl băleţH; 2040 Actua
lităţi, meteo, sport; 2040 Serial: Bay-
watch (SUA 1991, ep. 22) c» David Hp» 
sselhoff; 21.45 Traaufocator; 224» „Liva. 
da cu vişini" (teatru TV) de A P. Cehov; 
0,05 Actualităţi; 04© Cultura în lume; 
046 FragiL

T V R  2
4340 Actualităţi; 13,10 Politica intre i- 

deal şi real; 13,40 Serial: Shehawch — 
fata dih depărtări (Canada '92, ultimul 
cg>); 14,30 Atlas (r); 1540 Serial: Perla 
neagră (r); 15,45 Filmele săptămânii; 1540 
D.a.; 16,20 Serial: Pasiuni secrete; 17,05 
Măseaua de minte (emisiune pentru ti
neret); 17.45 Serial: Iubiri amăgitoare; 
1049 In faţă dvs.; 20.00 Arte vizuale; 
W40 Tribuna nonconformiştilor; 21,00 
TVM Mesager; 2140 Formula 3 (cs); 22,00 
Serial: Santa Barbara; 22,45 Repriza a 
treia; 040 Jazz Atare în concert.

MIERCURI, 25 OCTOMBRIE
T V R  1

7,99 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
o ră ; 940 Serial (r): Santa Mir bara; 10,05 
Moda pe meridiane (de); *045 Vldeoca. 
şetâ muzicală; 1040 Videolexicen; 1140 
Serial (r): Iubiri amăgitoare; 11,40 D.a.;
13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi şl TVR 
Ctoj-N.; 1«,10 Magazin internaţional ;
1745 Alfa şl O - 18 1 De *a lame a- 

s ; 18.30

nunteai; 13,15 Confluenţa (r); 1345 Rit* 
1,19 Mag. social; 1443 

Limbi străine (7); 1545 D.a. ? 1640 Se-

945 LumÎBâ d la  tam iaă; 252» Serial: 
Drumul spre Avonlea; 1I.M Ecranul; 
12,25 Spirale prin timp ;  1245 Cuvinte
potrivite; |3,I0 1001 audiţii; 14,10 Fraga 
-4-oraşul c« 100 de turnuri; 1^25 Tumul 
Babei: Ce Viiji •  m*| făcut nevasti-mea? 
(*); ROtetoaruerea N. Comâneci; Liceeni 
îndrăgaatiţi ţs); 18,45 Mapamond ; 19,19
Teleenolelopedia; 2040 Actualităţi, meteo, 
sport; 2040 Serial': Suspiciuni; 21,45 
Cu mască şi.„ fără mască; 22,45 Serial; 
Perla neagră; 23,30 Actualităţi: 2340 Ro. 
manţa amintirilor; 0,25 Convenţia pentru 
„OargO**", '■ -

muri muzicale; 14,10

r ia l : Pasiuni secrete; 17,00 Ceaiul de Ia 
ora 5; 1940 Em. în limba germană; 2440 
Orizonturi culturale; 29,3» Sfinx (cs); 
2140 TVM Mesager; 21,30 Divertisment 
internaţional; 2240 Filmoteca de am  > 
22,3» FUm: Obsesie fatală (Spania, *91); 
2345 Handbal: Dinam» — Minate-,

donate; 18,3» Apărătorii pământului (d.a.);

muzică;frontiere; 223® Totul 
2245 Confluenţe; 23,45 . .
miezul nopţii; «45 Jaz* AHve — Maga- 
rin.

T V R  %
1,0» La pruna o ră ; 9,20 Ora de mu- 

şfeăb 1«45 Magazin satelit; 11,30 D a .:
12,00 Gong! jţrn 124» Pagini enesciene; 
13,05 Ala-Bala-Portocala; 1345 Film :

MARŢI, 24 OCTOMBRIE
T V R  1

7,00 TVM' Telematinal; 8,30 La prima 
» ră ; 9,20 Serial (r): Santa Barbara; 10,05 
Limbi străine; 11,05 Film (r ) : Eleni;
13.00 Desene animate; 13,10' 1001 audiţii:
14.10 TVR laşi; 15,05 TVR Cluj.Napoca;
16.10 Fii tu însu ţi!; 17,00 Convieţuiri;
18.00 Cazuri şi necazuri in dragoste;
19.00 Clio; 19,30 Apărătorii pământenii ::
(d.a.); 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 2040 
Telecinemateca: Tata în călătorie de ser
vieta (Iugoslavia, 1985); 23,10 Reflector; 
23,40 Actualităţi; 0,00 Gong! ; 0,30 Uver- 
tura «Romeo şi Julieta" (balet).

Invincibilul Bruce Lee; 1545 De lingea 
latina; 1545 D-a,; 1640 Serial; Pasiuni 
secrete; 1745 Mlnl-eco; 1745 Serial: Iu
b iri: amăgitoare; 18.30 Emisiune In Hm- 
ba maghiară; 2040 Pro Memoria; 20,30 
Turist-club; 21,W TVM Mesager; 21,38 
Tradiţii; 22,00 Serial: Santa Barbara; 
2245 Un secol de cinema; 23,45 Muzica 
e viaţa m ea!; 0,15 La ca n tu l Pămân
tului (do. NBC).

VINERI, 27 OCTOMBRIE
T V R  I

7,00 ŢVM Telematinal; 8,3» La 
orii; 940 Desen» animate; 945 Lumină 
din lumină; 1240 MTV Greatest H its; 
1240 Serial: Iubiri amăgitoare; 13,10 1891 
audiţii; 11.10 TV* furi*. 1443 TV* Cluj* 
Napoca; 1545 UI* lume» sfaceriton M45 
Pompierii vă I n t o m o f t l ţ  1649 En*. la  
Umba germanS; 17,3» Pro Patria; 18,30 
Viaţa parlamentară; 1948 Serial; Edera; 
204» Actualităţi, meteo, aperi; 204» Te- 
zaur folcloric; 214» Film: Tortura (SUA 
1990); 234» Actualităţi; 214» MTV Euro 
Top 2»; «4» Fifrn: Costomul de bria »

T V R - 2
7,00 Întâlnirea de sâmbătă, de la CluJ- 

Napoca; 1040 Lumină din lumină; 18,88 
TVR Timişoara; 134» Est Meridian — 
TVR la ş i ; 1545 B .a,; 1640 Serial; Pa
siuni secrete; .1745 Spectacolul lum ii; 
174» Serata muzicală TV ; 2048 Pariaţi 
pe campion! (cs); 21,08 TVM Mesager; 
2140 Memento cultural; 2240 Serial; 
Santa Barbara; 22,45 Viaţa spirituală I 
0.15 Jazz AUve Show.

DUMINICA,m, 29 OCTOMBRIE 
T V R  i

T V R  2
740 La Prima o ră ; 94» Ora de mu 

zică; 19,05 Magazin WorhdNet; 11,3» Bsa.s 
12,9» Cafeneaua literară; 13,45 Ritmuri 
muzicale: 1440 Varietăţi internaţionale ; 
14,55 Convieţuiri; 1545 D a .; 18,20 Serial;

840 Bună dterineaţai; #4» Ptag. 
po n e!; 1040 Serial: Aventurile lui SMp- 
py; 1040 Lumină din lum ini: 1148 Mu* 
zică populară; 1145 Viaţa satului; 18,20 
O punte tete* «ele dan i continente — 
Turcia; 1348 Atlas; IA *  Vldeo.aiagazia t 
Dedicaţii muricaie; Umăr; D a .; 1748
Serial SF : Star T rek ; 1 8 4  A  deua Ro- 
mânia; I9.JB Rsbingo (ct); 2040 Actuali* 
tăţi, meteo; 2040 FUm: In exetosivitato 
(SUA, 1992); 2248 Tragerlie Lo«»; 2*45 
Duminica sportivă; i  Actualităţi: 2140 
MTV. 3 fr«m t  i 2340 Sectei: Anastasia; 
040 Nocturna lirică.

T V R  2
749 5 x 2. Mag. duminical ai TVR

Puştani secrete; 1745 Bursa invenţiilor; 
18,15 Serial; Iubiri amăgitoare;

Iaşi; 13,00 MTV Greatest Hits; 14.00 F im : 
Promisiuni (România *85); *5,35 Un zâns-

JOI, 26 OCTOMBRIE
T V R  I

7,00 TVM Telematinaf; 8;30 La prima 
oră ;  9.20 Serial (r): Santa Barbara; 10,05 
Limbi străine; 1145 Serial (r): Iubiri 
amăgitoare; 12;40 D.a.; 13,10 1001 audi
ţii; MJ0 TVR Iaşi; 15,00 TV * Ctaj-Na- 
poca; 16,10 Tradiţii; 16,40 Sub semnul

194»
Concertai Orchestrei Naţionale Radio; 
21,00 TVM Mesager; 21,30 Din viaţa ro
milor; 22.00 UyPerion; 23,00 Oameni Care 
au fost; 234» Serial: Santa Barbara; 0,15 
Bucuriile muzicii.

SAMBATA, 28 OCTOMBRIE 
T V R  t

7,00 Bună dimineaţa de la... Soroea!;

bet pentru vârsta a treia; 16,05 D,a. j 
16,15 Serial; Pasiuni secrete; 1740 La 
cererea telespectatorilor. Rugby: Cupa 
Mondială: Anglia — Noua Zeelandâ (rez.); 
1840 Fotbal: Tottenham Hotspur — 
Newcastle United; 20,00 Maeştrii; 21,08 
TVM Mesager; 21,30 Descoperirea plane
tei; 22,00 Ritmuri muzicale ; 22,15 La 
-puterea a doua; 23,08 Serial: Santa Bar* 
bara; 23,45 Mari succese ale micului e-

G

RTI
640, Seriale, desene a. 

nimate; 11,00 Disney & 
Co. *— Festivalul verii; 
12,30 California visează 
(s.co); 1245 Prinţul din 
Bel-Air (s): 13,25 Casa 
plină (ş); 1345 Auto. MP 
de formula 1 de la Aida, 
Japonia; 1545 Monstrul 
mlaştinii <s); 1540 T şi T 
(s, SUA '87/90, 2 ep.); 
16,45 A-Teatn (s): „Insu
la" ; 17,45 Beverly Hills, 
90210 (s); 18,45 Melrose 

Plâce (s); 19,45 Ştiri, sport, 
meteo, 20,10 Exploziv — 
Weekend; 21,15 Concurs 
pt, toată familia , (cs); 
23,00 Cum aţi zis? (show); 
0,00 Sâmbătă noaptea la 
RTL; 1,15 Extraiarge îm
potriva 'morţii (thriller 
Ger./Italia ’91).

CANALE 5
74» Ştiri; 1040 Casă, 

dulce casă (s); 10,30 Nu 
doar moda (mag.); 11,00
Afacere încheiată (show); 
1140 O blondă pentru 
tata (s); 1246 Avanpre
miera; 1240 Forum 
(show); 1440 Ş tiri;
1445 Cotidiene (show); 
14,40 Prieteni (show); 
16,39 Simpsonii (s); 1740 
Da ; 19,0» OK, preţul e 
corect- (cs); 2040 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
2145 Circulă zvonul 
(show); 21,49 Corida 
(show); 640 Ştiri; 0,30 
Departamentul de poliţie 
din New York (s); t,45
Dream 0n  (s); 2,30 Co
tidiene (show/r); 2,45 
Circulă zvonul (show/r).

r'ţ:
s â ?  1

6,15 -La jumătatea ga
laxiei întorci Io stânga 
(s.SF); 6,45 Seriale şi d.a.; 
9,25 Academia de dans 
(f. Italia/SUA 1987); 1140 
Superhuman Samurai (s); 
114» ProWeme cu tage- 
ru ten. SUA 1965); 1345 
Catwalk te); 144» Star 
Trek (s.SF SUA); 1540 
Time Trax (sSF); 1640 
MacGyvcr (s.a.): „Milioa
nele"; 17,50 Totul sau ni. 
mic (cs); 19,90 Fotbal. 
Bundesliga 10; 20,30 Roa
ta norocului (cs); 21,15
Muzică populară; 23,00 
Legea tai Murphy (f-P- 
SUA ’86) cu C. Bronson; 
040 Fosta călugăriţă (f.er. 
It. *72); 2,10 Patul rezol
vă tot (f.er./r): 3.35 Bă

tălia furată (f. Ger./Cehia).

NJ.C.
6,30 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 8,30 Ilello Aus
tria, Hello Viena; 9,00
Ştiri ITN; 1040 Luna şi 
dincolo de ea  (do. astro- 

11.00 Ushuaia (dO); 
germane (do); 

dş mai mari ca
se din lume (do, arhitec
tural); 144» Vidcomoda; 
1440 Talkiu’ .Blues; 15,00 
NBC Super Sports; 16,00 
Golf. Toyota World 
Match Play Champion, 
şhip; 17,00 Fotbal ameri
can NFL; 18,00 Golf. ©• 
penul German (fem.); 
19,00 Ştiri ITN; 19,3o Air 
Combat: „Istoria aviaţiei 
militare"; 20,30 Fotbal.
universitar; 04© NBC Su
per Sport; 1,140 Late Nigbt 
— talkshoiv.

EUtOSPORT
940 Auto. MP de F 1 

al Pacificnlnl —•, califi.
cări' (inreg.); 1040 Şah.
--------  "  k; 114»CM *95, New York; 
Fotbal. Cupa Cupelor 
turul 2, manşa 1 (seL); 
13,00 Box. Prime Time 
Boxing (r); 14,te  Auto
FI — Aida (inreg.); 15,00 
Tenis, Turneul ATP In- 
door de la Viena — se
mifinale (d); 1940 Ci

clism. W& *95: Turul Lom. 
bardiel Rnreg.); 2940 Au
to. CE la camioane — 
ultima et„ Jarama; 21,00 
Tractor Pulling. CE de 
la Horby, Suedia (r); 

■ 22,00 Box. Meciuri inter- 
’ naţionale; 23,00 Auto. 
MP de FI ai Pacificului 

calificări (inreg); 9,00

740
TV S

; 8,00 Sind.

945
bad; î 1,05 Jurnal canadian; 
945 Bibi ei prietenii săi 
(»); BM5 Miza; U.45 Mag;
olimpic; 12,45 Rugby
(mag.); 13M Despre SI
DA (mag); 1445 Mag. 
şomerului; 1440 Fortul 
Boyard (r); 1640 Carne
tele imul aventurier; 1640 
Alpinism; 174© Jurnal 
TV5; 17,15 Evadarea 
(mag); 18,15 Luna Park; 
18,45 Campionul (cs); 
1940 Jurnal TV5; 2040 
Asta hu merg» (mag); 
21,00 Copilul lupilor (f, 
TV Franţa, p. III); 2140 
Cinemateca; 23,40 Nu vă 
uitaţi periuţa de dinţi 
(div); 140 Jurnal.

O

■ţjfe-

8,30 Disney & Co. (r); 
9,30 D.a.; 10,05 Trupeţii 
(s.a): „Oh, fratel"; 10,30 
Teaha Disney (d.a. & fil
me); 12,00 Eerie, Indiană 
(s. SUA ’92): .Monştrii 
sunt aici"; 12,30 Reporta
jele Disney; 14,30 Auto. 
MP de Formula I de la 
Aida, Japonia; 17,10 Bu- 
ddy împotriva lui Lukas 
(co. It. ’80) cu B. Spencer, 

Ferrucio Amendola; 18,45 
Ilighiander (s.a); 19,45
Ştiri, sport, meteo; 20,10 
Ilighiander (s.a): „Moşte
nirea"; 21,15 Copil pro
blemă (co, SUA 1989, p. 
I) cu John Rîtter: 2240 
Spiegel ŢV — mag.; 23,35 
Prime Time; 23,55 Eden 
(s.er); 045 Playboy Late 
Night (mag).

7,00 Ştiri; 10,00 Frontie. 
rele spiritului (em. rclig); 
10,45 Avanpremiera; 11,05 
în compania călătorilor 
(do) cu Llcia Colo; 13,15 
Şupcrclasament (show); 
cu Gerry Scotti; 14,00 
Ştiri; 1440 Duminică plă
cută (show) cu Lorelia 
Cuccarini; 19,10 Norma şi 
Felice (s); 21,00 TG 5 — 
ştiri; 21,30 O ştii pe Ul
tima? (show) cu Gerry 

-Scotti; 23,40 Target 
(mag); 0,1© Nu doar mo
da (mag.); 0,40. Film; 340 
Revista presei; 3,30 Nu 
doar moda (ntag./r); 440 
Avanpremiera; 540 Arca 
Iui Nee (do); 6,00 Target
(mag-Zr).

7,15 Program pentru co. 
Pil; 7,20 Baywatch (s/r);
8.10 Star Trek (s/r); 9,00 
Bufonul curţii (co. SUA 
’55); 10.45 Trecltoarea 
spre Vest (w. SUA 1958);
12.10 Cu motocicleta prin 
SUA (do); 13,00 Satul ve- 
seF (co. Ger. ’55); 14,30 
Nebunia ştirilor (co. SUA 
1987) eu W. Hurt; 17,30 
Nord şi Sud (s. SUA, ep. 
8); 19,05 Roata norocului 
(cs); 20,00 Ştiri; 20,10 Fot- 
bal-show: Borussia M. 
— Werder Bremen: 21,15 
Schwartz intervine (s.p);
23.10 Discuţie în turn 
(talkshow); 0,30 24 de O. 
re (rep): „Marinarii de 
duminică"; 1,95 Bonnie & 
Clyde (ta. SUA 1967) cu 
Warren Beatty.

6,3o Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 74» Săptămâna 
îh afaceri; 74» Ştiri NBC;
10.00 Air Combat (do);
11.00 Secolul lui Frost 
(do); 12,00 Super Shop;
13.00 Grupul McLaughiin; 
13,30 Europa 2000 (do);
14.00 Executive lifestyies; 
1440 Talkin' Jazz; 16,00 
Baseball. World series; 
1640 Surfing; 1740 Gim
nastică — US ’95; 1840 
întâlnire cu presa; 19,00 
Ştiri ITN; 19,30 V'ideomo
da; 20,00 Vinuri germa
ne (do); 2040 Selina Scott 
Show; 2240 Ştiri ITN; 
2340 Show-ui serii, cu 
Jay Leno; 0.00 Golf. An- 
derson Consulting; 1,00 
Laţe Nigbt — taikshow; 
240 Talkin'

6,45 Auto- MP de F 1 
al Pacificului de la Aida 
(d); 94» Auto. MP de F 1 
al Pacificului de la Aida 
(r); 104© Auto. Câmp. 
britanic de superturisme 
w  8TCC. Retrospectivă 
1995; 11,00 Auto. F 1 —  
Aida (r); 12,00 Moto. Du- 
cados Open de la Jara
ma, Spania (d); 15,00 Te

nis. Finala Turneului ATP 
Indoor de la Viena (d); 
1740 Ciclism. Openul Na
ţiunilor de la Paris — 
Bercy (d); 194» Auto. 
MP de F 1 ai Pacificului 
de la Aida (r); 21,00 Mo
to. CM de motociclism 
viteză - -  Retrospectivă 
*95; 2340 Moto. Ducados 
Open de la Jarama, Spa
nia (r).

7,00 Mag, olimpic; 8,00 
Spaţiu francofon; 9,05 
Jurnal canadian; 9,35 Bi. 
bi şi prietenii săi (s); 
10,15 Muzică: Debussy; 
11,45 Lumea e a voastră 
(cs); 13,15 Referinţă; 13,45 
Jurnal F3; 1445 Am vă
zut totul (mag); 1440 
Copilul lupilor (f/r); 16,00 
Francofonii (r); 16,30 Din
colo de mări (mag); 17,15 
C. Lamarche; 1840 Şcoa
la fanilor; 194» Jurnal 
•TV5; 20,00 30 milioane 
Pe prieteni; 21,00 Lucru, 
rile vieţii (f. Franţa ’70); 
1,00 Caleidoscop; 1,30 Jur
nal; 2,00 Perspective a* 
supra Americii (r); 2,15 
Spaţiu fran
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Etapa a SCI.a din Divizia acum, constată că e grea
Naţională nu reliefează viaţa In A. Asta nu în-
nici un derby. Dna dintre seamnă că bunedoremi au
bele mai echilibrate în- un meci uşor! Dimpotrivă,
tâlniri se anunţă cea de la oaspeţii au cedat . foarte
Ploieşti, dintre Petrolul şi greu până acum, In depla-
F.C. Naţional. Halagian, sare. Sperăm totuşi ca de
fâră să-şi la încă secund,
„cravaşează" tare la an
trenamente,, La reactivat pe 
Dună, căpitanul echipei, şi 
lătă a  părăsit spectaculos 
qltimul Ioc din clasament, 
după 2 victorii In depla
sare. Şi nu le ya fi uşor 
petroliştilor &â înfrângă e. 
levii arjneahului. Forma
ţiile din prima parte a 
clasamentului — Steaua, 
Dina mo. Gloria Bistriţa — 
dar şi formaţiile de la care 
se aşteaptă o revenire pu
ternică — Univ. Craiova 
şi Rapid — au Întâlniri 
care nU le p6t pune proble
me serioase. '

Sâmbătă, la Hunedoara, 
vine Minaur Zlatna, o e- 
c-hipă nou, promovată, care 
a „defilat*' In Divizia B 
în campionatul treput şi

această dată Corvintd să 
spargă gheaţa. Jiul Petro
şani nu-şi poate dezminţi 
condiţia de lider chiar dacă 
primeşte replica unei e- 
ehipe bine cotate In seria 
a ' U-a a Diviziei A.

In divizia C — Judeţ, 
mare meci Ia Vulcan, der- 
by-ul etapei a Il-a : Mi
nerul Ştiinţa Vulcan — 
A.S.A. Aurul Brad, adică 
locul l cu locui 2, pe cele 
două formaţii deSpărţin- 
du-le doar un punct şi 
ambele cu un golaveraj de 
4- 20! Sunt două echipe 
ale unor vechi cluburi de 
fotbal, cu antrenori com
petenţi de la care se aş
teaptă o partidă de fotbal 
de calitate, in spirit spor
tiv.

SABIN CERBU

IN LIGA CAMPIONILOR

Borussia Cortmund -  Steaua 1-0
Miercuri seara pe West. 

falenstadibn, cunoscuta 
formaţie Borussia Dortmund 
a Întâlnit fn Liga Cam- 
pionilor formaţia Steaua 
Bucureşti. .Fără să stră
lucească, gazdele şi-au ad
judecat victoria prin golul 
înscris de Ricken, în mi- 
nutul 58. Deşi In prima 
repriză nemţii au mai a . 
vţit o bară, (prin acelaşi 
jucător ce a marcat golul), 
apărarea Stelei a făcut 
raţă asaltului la poartă lui 
Stelea. £  drept că nici 
gazdele n-au prins o zi 
prea bună, dar nici mili
tarii n-au îndrăznit prea 
mult în atac. ' >

Antrenorul Dumitru Du. 
mitriu, In duda declara, 
ţiilor făcute înaintea a . 
cestei partide — că „vom 
juca un fotbal deschis, aşa 
curii i-ajn obişnuit pe fi
delii noştri Suporteri... nu 
avem nici o sansă dacă ne

vom cantona în apărare" 
— s-a mărginit totuşi (aşa 
cum a şi recunoscut la 
Dortmund, după meci) la 
întărirea apărării pentru 
păstrarea unui rezultat alb.

După înscrierea golului, 
stei işti i s-au văzut mai 
mult în atac şi poate că 
altul era rezultatul final 
dacă Doboş nu rata o ex
celentă ocazie de gol. La 
Steaua nu suplineşte încă 
nimeni lipsa lui Panduru 
şi a unui om de gol. In 
acest meci, Lăcătuş şl Vlă- 
doiu au fost prea uşor 
anihilaţi de apărarea Bo- 
russiei. Totuşi, Steaua 
poate obţine victoria pe 
teren propriu, în faţa a- 
cestei echipe î n ' urmâtoa; 
rea partidă de la 1 no
iembrie. •

Juventus a câştigat eu 
4—1 întâlnirea cu Glasgow 
Rangers'.

SABIN c e r b u
CLASAMENTUL GRUPEI

1. Juventus 3 3 0 ă  !0—2 • 9
2. Borussia 3 ■■ V 1. 1 '"■duig',. 4
3. Steaua . : 3 1 0 2 1—4 * 3
4. Glasgow - ... 3 0 1 .. 2 . 3—7 1

Următoarele jocuri, la 1 noiembrie: Glasgow — Ju-
ventus ţi Steaua — Borussia.

•  SARAIEVO. „Un a- 
cord de pace în Bosnia nu 
trehple să permită ca Sa- 
ratcvo să devină un oraş 
divizat, aşa, cum a  fost si. 
tuaţia Berlinului, In peri
na." t  războiului rCce“ — 
a  spus negociatorul ame
rican Richard Uotbrookc, 
citat de agenţia Re uter.

Intr-un interviu acor
dat Ziarului Oslobojdenie, 
din Saraievo, Holbrookc a 
declarat că negocierile de 
pace care vor începe în 
SDa  la 31 octombrie „vor 
ti dificile".

•  BUDAPESTA. Cores
pondentul Rompres, Sorin 
Petrescu, transmite: Pre
mierul Ungariei, Horn 
■Gyula, |-a  primit marţi pe 
liderii maghiarilor .din Voi- 
vodina.

După întâlnire, Tabajdi 
Csaba, secretar de stat cu 
probleme politice la Ofi

ciul primului ministru, co
ordonatorul Oficiului pen. 
ţrU Maghiarii de peste 
Ilotare, a informat — în 
cadrul unei conferinţe de 
presă — că „guvernul un. 
gar sprijină concepţia U- 
nitară pentru autonomie a 
maghiarilor din Voivodina. 
Aşa cum a  subliniat '  ş i 
premierul Gyula Horn, mi
noritatea maghiară din
Voivodina poate obţine re
zultate In dialogul cu gu 
vernul sârb, doar printr-o 
poziţie unitarii".
Agoston Ahdras, preşedin-- 

te Ic Comunităţii Demo
d a te  Maghiare din Voi. 
vodina, ă  salutat vizita 
premierului ungar la-Bel. 
grad, cxprimâudtt-şi do
rii ţa ca Gyula Horn „să 
pună pe masa liderilor 
sârbi un model de autono
mie*.

•  STRASBOKRG. Prc.

FIRMĂ GERMANĂ
SC. GRACE COMFANY S.R.L. LUGOJ

Comercializează an gros: ,
•  ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE 

la mâna a doua.
•  Marfă originală import direct Germa 

mia,
— cantităţi nelimitate;
— preţuri de la 1500—5000 lei/kg.
Pentru cantităţi mai mari asigurăm trans

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

Caransebeşului, nr. 5 (în incinta Dacia Service) 
sau la tel. 056/372650, între orele 8—16. (7785)

\'■ I
)
\
\
\

S.C. MBTALOTEX S A;

Angajează cu probă de lucru :
■  croitorese (confecţionez textile),
■  lăcătuşi mecanici,

■ ‘ ■  sudori,
■  strungari,
■  tâmplari, >
■  maistru tâmplar,
■  brutar, * :
■  m orar.

De asemenea şi consilier juridic, studii de 
specialitate şi vechime minim 5 ani.

Relaţii la telefon 611854, 626009 sau la se. 
diul societăţii; Deva, Bdul 22 Decembrie, bl. 4, 
parter. (539)

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

Nimic mai simplu !
Vizitaţi magazinul ECONOMIC aî

S. C. UNIVERSAL (MP, EXP. 
O l. DEVA

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

.h ■

! DNIVEBSAL
■ » 
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%
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ÎN ORICE - 

OCAZIE

I

[

Aici puteţi găsi: frigidere; congelatoare; maşini de spălat auto- j 
mate şi simple din Import şi româneşti; televizoare: ROYAL, THOM- j 
PSON. PLATINÎUM cu şl fără teletext; telefoane: CITIZEN, PANA- J 
SONIC; gresie; faianţă; obiecte sanitare (căzi de baie din poli acrii, | 
cabine *»«iş); tapet supralnvabil ; îmbrăcăminte etc. - j

Firma execută transport la domitîliu fi montaj pentru partea;
de construcţie. ■ ;y::;;nr v.Ş

EXPOZIŢIE CU VÂNZARE :
Automate de băuturi calde (cflfeft, ciocolată, capuccino, ceaiuri, * 

JEDE MATIC — Suedia. Informaţii teL 62 73 28. -  I| supe)

PRIN
u

»»

ÎN

SPRIJINUL 

AGENŢILOR 

ECONOMICI 

Şl AL

\  POPULAŢIEI

şedinţele Comisiei econo
mice a Adunării pariamen. 
tare a  Consiliului Europei, 
Terry Da Vis (Marea Bri- 
tanle). a adresat Statelor 
<tln CSI apelul de a pro
fita de p o s ib ili tă ţ i le d e  
deschidere, stabilind rela
ţii economice Intre ele, 
conform regulilor pieţei, 
fără să piardă din vedere 
Pe membrii cri mal vul
nerabili gi societăţii — se 
arată tntr.un fax primit 
de ROMpRES de Ia ser
viciul de presă al CE, din 
Strasbourg.

Evocând posibilităţile de 
a crea pe termen lung o 
„piaţă comună pancuro. 
peana", cu un .enorm po
tenţial comercal şi de 
consum. Davis a declarat: 
„Să nu ne oprim la mij. 
locul, tunelului. -Şi ne 
continuăm eforturile până 
când vom vedea apărând 
lumina". Aceasta ar im
plica sfârşitul proteeţio- 
nismului pe întreg conti
nentul şi sacrificii pentru 
toate ţările, atât cele din

îl v
Oceîdent, cât şi cele dii» 
Europa centrală şi odeu, 
■fală.. , .

•  VARŞOVIA. Guvernul 
polonez a adoptat program 
mul de privatizare p e itn k  
1999 şi politica energetică 
până fn anul 2010. anunţă" 
agenţi# PAP. preluată dd 
ROMPRES. -

Frblectul dc privatizare 
pentru 1996 trasează di.' 
recţilfe de dezvoltare a  
pieţelor de capital şi alo 
creşterii mvestiţiftor stră
ine de capital.

Programul ctabotut de 
guvernul polonez prevede 
printre altele . continuarea 
privatizării în h d N trip  
tutunului, chimică şi iar-: 
mageuţică. »t;

Aşa numita privatizare 
directă este planificată să 
cuprindă 150—200 'de fu ţ 
treprinderi, distribuire* 
certificatelor urmân d  a se 
desfăşura mire 22 noiem
brie 1995 şi '29 noiembrie 
1996. , î
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•Rarth XFRQX  

îm p a r t

CoRToANE
har! te
r,aîi:uU*t0r. ,, 
rola fux s i :'?£ 
te le x  « a fc '" ’” , 
su lu ri  «,♦ 
o h m  (A 3. A4), 
htindfi s c a tv h

Finlanda

TiPoGRAFiCe

I
i 
i

iABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER**
Abonamentul este calea cea mai stau- |  

|  ră şi mai avantajoasă de procurare a zia- |  
|  ruîui nostru. Costul abonamentului pe lu- i

I na noiembrie, corelat cu preţul hârtiei, !
tiparului şi difuzării, este de 2500 lei, I 

I plus taxele poştale. Faţă de cumpăra- |  
|  rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar I 
■ costa 4000 — 4200 lei, prin abonament S 
!  se economisesc lunar aproximativ 1500 ■ 
I de lei, în funcţie de numărul zilelor de |  
|  apariţie. {
I Zăarul apare zilnic în 8 pagini! ■
l •Abonamentele se pot face la oficiile *
I poştale şi la factorii poştali. Pentru luna I 
|  noiembrie puteţi face abonamente în iot |  
I cursul lunii octombrie. |

I  — -----------— --------     I
I  S,C. „DEVATRANS“ S.A. DEVA |
i  ' Stf, Depozitelor, nr. 2. ■
I -'Angajează ■
• #  şoferi categoria „D“, ^  |
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LUMEA PE SCURT
« FOSTA IUGOSLA- 

| VIE. Emisarii american,. 
; rus, european şi fran

cez au vizitat succesiv 
\ miercuri Belgrad, Sara

ievo şi Zagreb în speranţa 
de a da un impuls nece
sar demarării rapide a 
negocierilor de pace în 
fostă Iugoslavie, care se 
vor derula începând de 
la 31 octombr;e la baza 
aeriană de la Wright 
Pâttcrson, în Ohio, Ia O 
oră de zbor de Washin
gton.

Aceste mari manevre 
diplomatice, care aso
ciază, pentru prima oară.

un reprezentant rus şi 
occidentalii, au permis 
lui Richard Holbrooke 
(Statele Unite), Igor Iva. 
nov (Rusia) şi Cari Bildt 

-(Uniunea Europeană) să 
anunţe „un mic pas" spre 
pace prin deschiderea a- 
propiatS de „birouri de 
legătură" la Saraievo şi 
Belgrad pentru a permite 
o comunicare directă în
tre cele două capitale.

Liderul sârbilor din 
Bosnia, Radovan Kârad -' 
jici, a relansat ~ atmosfera 
de suspans- miercuri pri-, 
vind situaţia celor doi 
piloţi francezi, al căror

avion a fost doborât lâ 
30 august deasupra teri- 
toriului sârb bosniac a- 
firmft t.l >■% aceştia au 
fost . âpiţi" lintr-un 
spital". Anturajul mi
nistrului francez. al afa
cerilor externe, Herve de 
Chârefte, a calificat ra
pid aceste declaraţii ca 
fiind „grdteşti". ■

•  COLUMBIA. Intr-un 
discurs rostit la deschi
derea lucrărilor celei de 
a 11-a întâlniri la nivel 
înalt a ţărilor nealiniate, 
preşedintele columbian, 
Ernesto Samper, a cărui 
ţâră va asigura pe urmă- 

-toarca perioadă de 3 ani 
preşedinţia mişcării de 
nealiniere, a lansat mier
curi un vibrant apel celor 
113 state ale mişcării

pentru „9 pune capăt' să- 
răcleî"şi pentru y„aţf răi 
mâne uniţi", „sfidările 
noului echilibrd interna, 
ţional neputând fi în t 
fruntate individual". •

•  ŞUA/CUBA. Statele 
Unite au decis să acorde 
viză liderului cubanez 
Fidel. Castro „pentru sin. 
gurul scop"1 de a-i per
mite să asiste la ceremo
niile prilejuite de cea de 
a 50-a aniversare a ONU 
de la New York, a anun
ţat miercuri' purtătorul 
de cuvânt al Departa
mentului de Stat, Nicho- 
las Burns.

•  CIPRU/UBIA. Cea 
mai mare parte a păleşti, 
nienilor din Libia blo
caţi la bordul unui' vas 
în largul : coastelor ci-

'  priete. dkpa ce a s  fost 
respisst «fc Siria, vor JA..

•-> intre pe teritoriul 
..sirian,' a anunţat miercuri 
seara la Nicosia însărci
natul cu afaeeri - . sirian 
în Cipru, Roustom Zohbl

•  RUSIA/NATO. Cu 
cinci zile -înaintai întâi, 
nirii la nivel înalt ruso- 
americane, Boris Elţîn a 
ridicat tonul în opune, 
rea faţă de lărgirea 
NATO, afirmând că a- 
lianţei nord - atlantice i-ar 
reveni „împănarea" Euro
pei cu arme nucleare.

•  GERMANIA. Curtea ” 
Supremă germană a anu
lat miercuri condamnarea 
la 6 ani închisoare pen
tru trădare pronunţată 
împotriva legendarului 
superspion al RDG, Mar-

kus Wolf, dar acesta' va 
Ti totuşi rejudecat,

•  SUEDIA. Vicepre. 
, miprul suedez, Mona Sah-

lin, vă face obiectul a . 
nei anchete judiciare a- 
supra modului în care 
s-a folosit de o carte de 
credit, s-a anunţat din 
sursă judiciară,

•  SPANIA. Senatul s-a 
pronunţat miercuri, cu o 
foarte strânsă majoritate, 
în favoarea creării unei 
comisii de anchetă par
lamentară asupra afacerii 
GAL, în care Felipe Gon. 
zales, şeful guvernului 
spaniol, este acuzat de a 
fi participat la crearea 
acestor escadroane antî- 
basce ale morţii.

ROMPRES

VÂNZĂRI —  
CVMP ARĂRI

gf Vând bicicletă me- 
gBclnaîăi (ergometrică), 
Franţa, nouă; TeL 613754, 
clinic orele 18—21.

•  Vând convenabil corn;
bine pentru secerat, păioa- 
se Glaas Mercur, 2,60 m, 
şl Epple Mobil 10® S, 3,60 

^n, ambele în stare per
fectă de funcţionare. Tel. 
625304. (1874)
. •  Vând casă în  Slntan- 
’drei, perspectivă gaz şl 
apă Tel. 673185. (021520)
, « Schimb (vând) casă, 
curte şl grădi ia L o t’ ; u 
apartament Deva, exclus 
ţtficro 15, Dacia, etaj 4. 
Tel. 617176, după ora 16.

(021524)
•  Vând teren intravi. 

lan, loc de casă şi gră
dină şi extravilan Şoimuş, 
Qltcit avariat. Tel. 617306.

(021526)
•  Vând apartament două 

camere ultracentral şi loc 
de veci. Tel. 612134. (1911)

a  Vând autocamion- SR 
114 cu prelată, 4500 km, 
teii 620087. (1903)

•  Vând pian vienez placă
bronz* tel. 616278, după 
ora 17. (1904)

•  Vând VW Golf Diesel' 
Înmatriculat, an fabricaţie 
*988, stare perfectă, preţ 
33® OM, tel. 724953, 7138*3.

(1870)
•  Vând ARG 244 D 

stare perfectă, 2 ani, cu 
remorcă, tel. 625862. (1887)

« Vând casă Simeria, 
gradină, gâze, posibilităţi 
privatizare, tel. 616567.
.. . .(774.1) .
a  Vând negociabil camio

netă Mercedes 1,5 tone, stare 
perfectă, tel. 628346. (7739)
' a Vând paltoane şi haine 
blană damă import, tel. 
618100. (1891)

a Vând Ford Sierra ne- 
înmatrieulat, talon ' Ford, 
tel. 212944. (1900)

•  Vând garsonieră De-
va, Kogălniceanu, bl. 56, 
sc. I, ap. 3. (1895)

« Vând talon Golf, mo
tor si altele, tel, 661320.

(1894)
•  Vând piese Mercedes,

tel. 671533. (1893)
a Vând urgent cameră 

de zi Regence, dulap, cu
ier hol, două dulapuri, tri- 
pîoc. Tel. 629254. (1698)

a Vând apartament 4 
camere central, bdul 22 
Decembrie, tel. 626026.

(1902)
« Vând Moskvici 408, 

motor defect, tel. 627540, 
după ora 17. *" (1837)

a Vând casă, curte, anexe, 
-grădină, vie, Săuleşti, Uliţa 
Mică, 108. (1836)

. a Vând Dacia break 1410, 
fabricaţie 1988, gri meta
lizat, Deva, 611155. (1909) 

a Vând convenabil auto
turism Oltcit Club, fabri
caţie 1989, plus: piese de 
schimb, tel. 223822 Deva, 
după ora 18. (1838)

* \  â d apartament două 
camere Orăştie, informaţii 
strada Pi caz? lui bloc 32 
ap. 6# sau tel. 664/148310.

(9681)
a Vând garnitură .baie, 

Orăştie, informaţii PECO. 
Preţ eonvenabil. (9682)

# ■ Vând piese Skoda 1000
MB,' RoniOs, nr. 259, preţ 
negociabil. (9683)

a Vând apartament 
camere, în OM. Tel. 720704.

(7808)
a Vând Volga 24, Die. 

sel, tip nou, Peşteniţa 93, 
comuna Dănsuş. , (357079)

LICITAŢII

a Cooperativa „Metalul" 
Hunedoara a .  < «o, nr, 

ed ara, T u >lae r>V- 
cescu, nr. 1, având, numă
rul de telefon 717655, a . 
nunţă licitaţia Unui strung 
S.N. 32.0—750, în Sata de 
3 noiembrie 1995, ; ora 9, , 
Informaţii la sediul coope
rativei. (7807)

a Societatea: comercială 
CLC Agricola Bretea SA, 
cu sediul în Bretea Stre- 
iului, comuna Bretea Ro. 
mână, anunţă licitaţie pu
blică pentru închirierea a 
trej grajduri la Bretea Ro
mână. Licitaţia va avea loc 
în data de 24. 10. 1995, . 
ora 13. Depunerea” oferte. • 
lor şi a taxei de partici
pare face până ii
data de 24. 10. 1995,' ora '
> • 11  -cc ic. firmei. Reia 
ţii la tel. 761195. (7078) !

a SC „Cetate" SA Deva ’ 
vinde la licitaţie în data : 
de 10. 11. 1995: tractor U 
65* cu remorcă; instalaţie 
de măcinare porumb ţpia. 
ră) ! elaţi la v s. 21 1225; 

213356.

DIVERSE
* Femeie în vârstă, sin

gură, ofer gospodărie com
pletă contra întreţinere. 
Deva, I. Slavici, ‘ rir. 18.

< . (1899)
a SC Aur Di Prest SRL 

Deva, anunţă majorarea 
tarifelor, începând cu 1 
noiembrie 1995. (7740)

a SC Haţegtrans SÂ 
Haţeg anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor la 
transportul de marfa şi 
călători, începând cu data 
de 1 noiembrie 1995, ur
mare a creşterii preţului 
la combustibil, 

a Societatea comercială

Durabil Corn SRL Hune
doara anunţă mărirea 
adaosului comercial, de la 
30 la sută la sută la sută, 
începând cu data de L 
11. 1995. (7809)’

PIERDERI

# Pierdut legitimaţie e- 
liberată de Banca Comer
cială Brad, pe numele 
Chezan Mihai. O declar 
nulă. (6512)

ÎNCHIRIERI

a Închiriez apartament 2- 
camere, telefon, în Orăştie. 
Irif Hunedoara, 721566.

(7812)

OFERTE 
DE SERVICII

a Societate comercială 
angajează tsroitorese. In. 
formaţii tel. 213201,
8—15, bdul Decebal, bl, 15, 
parter. (1892)

a TIM Gluj, şantierul 
Deya, angajează pentru 
construcţia palatului ad
ministrativ Devă zidari, 
fierari, dulgheri. Relaţii , 
la sediul şantierului, tel. 
618593. (1897)

a  Angajăm şofer pentru 
IFA, tel. 618755. (1913)

a Pentru BUCUREŞTI, 
căutăm menajeră internă, 
până la 55 ani, serioasă, 
fină, fără obligaţii, iubi 
toare de copii, cunoscă. 
toare a unei limbi străine 
(germană, engleză, france, 
ză sau italiană), pentru 
îngrijirea unui copil de

4 ani. Se oferă condiţii 
optime şi salariu foarte 
bun. Trimiteţi curriculum 
vitae la _ Oficiul Poştal Nr. 
34, Căsuţa Poştală Nr. 08.

(308)
•  Angajăm personal 

muncitor tâmplari, pen
tru Simeria. Informaţii 
telefon 618617, după ora 
20. (1866)

COMEMORĂRI

a 6 săptămâni de 
durere, lacrimi şi sus. 
pin pentru iubitul nos
tru fiu, nepot şi prie
ten r

FLORIN AVRAM
dispărut fulgerător din
tre noi doar la 19 
ani. Comemorarea 

• sâmbătă, 21 ofitombrie 
1995, la Catedrala Or
todoxă Deva. Familia 
îndoliată. - * (1888)

. a Liviu şi Horea a. 
nunţă, că azi se îm- 
plinesc 5 ani de la 
dispariţia fulgerătoare 
a celei care a fost o 
bună soţie şi ' mamă, 
profesoara 

SABVINA PALCAU 
Veşnic vei rămâne în 
sufletele noastre.

(1915)

a  Lacrimile noastre de 
neuitare cad pe tristul tău 
mormânt acum la împli
nirea unui an, în 20 oc
tombrie, de când ne-ai 
părăsit,

VICTORIA TICULA
Amintirea ta rămâne veş
nic vie în inimile noastre. 
Nu te vom uita’ niciodată. 
Soţul, copilul, fetele, gi
nerii, nepotul. Dumnezeu 
să te odihnească în pace.

(7810)
DECESE

•  întreaga familie anunţă 
cu nesfârşită durere în 
suflet, trecerea fulgeră
toare în nefiinţă a iubitu
lui nostru soţ şi tată 

ŢIU VASILE 
care a fost un om minunat, 
un soţ şi un tată de ex

cepţie. Ceremonia înmor. 
mântării vineri, ora 13.

(7811)
a Suntem alături de fa

milia Ţiu în aceste mo
mente grele şi le transmi
tem sincere condoleanţe. 
Familia Şişu Nicu. (7811) 

a Suntem şi vom fi me
reu alături de durerea fa
miliei pricinuită de moar
tea unchiului nostru drag. 
Familia Ţiu Nicolae. (7811) 

a Colectivul Direcţiei 
Sanitare Veţerihare Deva 
este alături de colegul Iov 
lanc Constantin la gfeaua 
încercare pricinuită de 
pierderea fratelui său
0  AIDA IOAN CRĂCIUN
1 transmit? -»u ^ »'* condo

leanţe familiei îndoliate.
(021575)

j AGENŢIILE DE PUBLICITATE I 
: CUVÂNTUL LIBER* j
! Pentru a economisi timp şi bani, pu- j 
| ţepi publica anunţuri ăe midi şi mare pu- j 
J blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- |  
! piile-de publicitate din î :
\ •  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI \

I
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea |

ş  Astăzi se împlinesc 
cinci ani de la trecerea în 
nefiinţă a celui care a fos* 

VARGA HERMAN 
un om deosebit. Nu te 
vom uita niciodată. Ana 
soţie, Trudi şi Gilu —. co
pii, Costică — cumnat.

(1898)

. S,C. NIDA CONSTRUCT-COM. S.R.L.
- ■ DEVA

ANGAJEAZĂ : '
— 1 inginer sau subinginer construc

to r  —■ vârsta minimă 40 ani.
— 1 maistru constructor, vechime în 

domeniu —, vârsta minimă 40 ani.
— 4 muncitori care doresc să se ca

lifice în meserii specifice.
Salarii buhe.

.Tel. 612589, până vineri, 20 octom
brie 1995, ora 21. (1831)

\

; Tribunalului judeţean) ;  — la chioşcul dln t 
{ CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- [ 
I zlnul „Qomtîm* j =  la chioşcul din CAR- | 
î TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz j 
| ,iOrizont"). ;
I •  HUNEDOARA, pe hăul Dada ( te l \ 
1716926). I
I •  BRAD, strada Republicii (tel. ! 
j 650968), la sediul S.C. ,MERCUR9: I
! •  ORĂŞTIE, la chioşcul de Ungă ma~ j
I gazinvX „Palia9, !
■ "" •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 1
! (în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, j 
J 770735. I
| Agenţiile ziarului nostru asigură, la | 
* taxe rezonabile, publicarea cu maximă j 
I promptitudine a tutwror anunţurilor de î
I mică şi mare publicitate. I

COOPERATIVA DE INVALIZI 
PROGRESUL DEVA

\
\ Anunţă intenţia de majorare a pre- 
| purilor şi tarifelor începând cu dată de 20 
) noiembrie 1995. . : . . ( (546)

! S.C. TRIMEX INTERNAŢIONAL TRADING \ 
j .-x CO. S.R.L. BUCUREŞTI

Tel. 2108524.
J

I Anunţă organizarea licitaţiei in data de ) 
r 26. 10. 1995, ora 10, în localitatea Orăştie, str. i 
{ Luncii, nr. 18 (sfediul S.C. Comvior S.Â.) pen- !
|  tru vânzarea următoarelor bunuri:

“  28 capete tineret bovin 
O remorcă MDN 5 
Două remorci tehnologice 
Două remorci RMD cu două osii 
Un tractor U 650 
Un încărcător Ifron. (544) J

Anul VU #  Nr. 1494 A Viueri. 20 octombrie 1995


