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Transferuri, împrumuturi
Pr.n Legea nr. 71/1997, 

Parlamentul României a a- 
probat bugetul asigurărilor 
sociale de stat pe anul în 
curs.

Dup« cum se știe, veni

intimitatea cifrelor ; care 
compun bugetul de veni
turi și cheltuieli al asi
gurărilor sociale de stat pe 
acest an. Nu-ne oprim de
cât la două- cifre :. totalul

PE FAZĂ SCURTĂ
—................ ..... _.......... 5

turile în acest buget se 
constituie pe bază de mu- 
tualitate, în principal din 
■ota parte din salariu pen
tru asigurări sociale, pen
tru pensit suplimentară 
și șomaj. Un buget consti
tuit pe această Bază ar 
trebui gestionat de un re
prezentant legal și legitim 
al celor cu' a căror con
tribuție se constituie, adi
că o casă a asigurărilor 
sociale și pensiilor. Un a*  
semenca reprezentant deo
camdată nu există, iar 
gestionarea o face Guver
nul, prin Ministerul Mun
cii și Protecției Sociale.

Am aruncat un ochi în

veniturilor ' însumează 
11 848 753 100 000 lei. în 
această cifră, 12 371900 000 
lei Reprezintă venitul din 
rambursarea împrumuturi
lor acordate.

Vasăzică bugetul asigu
rărilor sociale dc stat dă 
bani cu împrumut. Cui ? 
Orice împrumut se face în 
condiții de dobândă. Un a- 
nalitic al acestei sume nu 
există, spre a putea con
vinge că împrumutul sa fost 
făcut cu folos, pentru cei 
care constituie bugetul d 
asigurări sociale, pe bază 
de mutualitate.

O informație pe care o 
deținem de la surse deju" 
ne de încredere, arată însă

că, în Proiectul bugetului 
respectiv' pentru acest an. 
exista Ia capitolul „chel
tuieli" o prevedere intitu
lată „împrumuturi către 
bugetul de stat" în forma 
finală a legii, ea § dispă
rut. Aceasta ar explica cine 
anume s-a împrumutat la 
bugetul de asigurări so
ciale adică stalul și e dis
cutabil că statul a plătit 
dobânzi pe suma împru
mutată. De la împrumut 
până la restituire, valoarea 
banilor a scăzut la mai pu
țin de jumătate..Cine este, 
deci, păcălitul ? Contribua 
bjlul, evident.

Practica stalului de a 
împrumuta de la bugetul 
de asigurări sociale însă nu 
e nouă. Ceaușescu o folosea 
pe scară largă. Vă ymintiți 
cât trebuia să aștepte un 
pensionar până ce i se emi
tea decizia dc pensionare și

ION CIOCLEl

(Continuare in pag. a 2-a)

0 precizare mai mult decât necesară
în numărul de săptămâna trecută 

al săptămânalului hunedorean „Lumi
na". un articol din prima pagină poartă 
titlul ..Scrisoare deschisă adresată Gu
vernului României", „scrisoare" care 
este semnată de mai mulți jurnaliști 
din presa locală și națională.

Textul în cauză este, de fapt, un 
„Comunicat" (după cum poate fi con
fruntat originalul) șl nu are ca adre
sant Guvernul României, nici nu era 
destinat publicării. Este o eroare fă
cută, mai mult sau mai puțin voit, de 
publicația respectivă. Oricum, semna
tarii textului, printre care, cu regret,

mă număr, nu știau dc o asemenea 
destinație. Ghiar dacă, din simpatie 
personală pentru dl. Scgesvari, o parte 
a jurnaliștilor a semnat un „Comu
nicat", nu înseamnă că greșelile sub
prefectului, dacă vor fi, nu vor avea 
reflectarea necesară.

Gititorii trebuie să cunoască fap
tul că ziariștii, „câinii de pază ai so
cietății" — după cum au fost numiți 
mai plastic —, se adresează Guvernu
lui, de orice coloratură politică ar fi 
el, dar nu înțeleg să treacă cu vede
rea stângăciile sau erorile funcționa
rilor săi guvernamentali.

SORIN BLADA

r

„FENOMENUL" 
ICSH LA ORA 
adevărului

— Die director general, 
in ultima perioadă de 
timp, ICSII s-a confrun
tat cu o multitudine de 
dificultăți culminând cu 
mai multe levendicări din 
partea salariaților, Care

tal al activităților • desfă
șurate —, precum și pen
tru alți beneficiari), be
neficiari care nu au pri
mit fondurile aferente 
investițiilor din acest an 
sau chiar dacă le-au pri-

Discuție cu dl director general 
ing. NOVAC ANGHEL

j
l CONCURS DE 
j • PESCUI!
î Sindicatul . „Encrgcti- 

cienilor" din F.R.E.
( Deva, prin Asociația 
) Sportivă „Electrica" -- 
) secția de pescuit spor, 
i tiv. -organizează ■ dtimi- 
■ nică, 1 iunie, un con. 
i curs de pescuit'la Pescă- 

ria din Șoimu.ș (apar-
l ținătoare S.G. Pcșticom 

SRL). Goncursul începe
) la ora 8 și, potrivit 
! celor declarate de dl.

Ovidiu Jurca — purtă- 
. tor de cuvânt al Sindi- 
> catului, este deschis tu- 
j turor sindicaliștilor din 
l F.R.E, Deva, dar și ce

lor care iubesG natura. 
Taxa de participare este 
de 15 9»9 d - lei. (S.B.I.

farmacie:
DE SERVICIU

în cele două zile ale 
sfârșitului de săptămână 
este deschisă, în Deva, 
farmacia „Unu" S.R.b., 
situată în Piața Victo
riei, nr. 3. Orar k 8 — 
20,00, Tel. 211616. (E.S.).

FOTBAL
PE STADIOANE

Sâmbătă, începând de 
Ia ora 11, la Hunedoa

ra, în cadrul etapei a 
32_a, din Divizia A, CJor- 
vinul va juca au Olim
pia 8atu Mare, "ar du
minică, pe stadionul 
„Cetate" Vega Deva pri
mește replica formației 
AS Paroșcni, meci con
tând pentru etapa a 35-n 
din seria a treia, a di
viziei B. (S.C.).

SELECȚIE DE 
GIMNASTICA
ȘI ATLETISM i

Duminică, începând de 
la ora 8, la Grupul Șco~ l 
Iar Sportiv „Cetate" din j 
Deva, se organizează se
lecție pentru gîmnasti- 1 
că, la o grupă pentru l 
grădinițe, și o clasă I, 
precum șl la atletism, 
pentru clasa a V_a. 
(9-8).

■■ .•■■■■ .. ■■■■■ '

sunt după opinia dvs. 
cauzele reala cc au de
terminat „fenomenul'' 
I.G.S.H. ?

— Societatea noastră 
desfășoară activități de 
construcții montaj, pres
tări servicii, producție in
dustrială pentru benefi
ciarii din municipiul Hu
nedoara (Siderurgica SA, 
Primăria municipiului Hu
nedoara, RAIL. Talc Do- 
lomită SA — reprezen - 
Land aproximativ 90. la 
sută din cuantumul lo-

mit, cuin este cazul Pri
măriei, banii au sosit în 
urmă cu circa 10 zile, 
fapt ce a avut implicații 
deosebite asupra lichidi
tăților. Mai precis, Si
derurgica SA ne datorea
ză,- în prezent, peste 10 
miliarde de lei, Primăria 
1,5 miliarde, iar RAIL a- 
iproximativ 2 miliarde 
de lei. Aceste sume res
tante au influențat ne-

CORNEL POENAR
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jurul orei 10, Gheorghc 
Căruț, de 38 de ani, din 
Pctrila, tată a doi co
pii minori, cobora pe 
un suitor. Probabil un 
suitor de transport ma
teriale cu mijloace 
cănice, căci altfel 

”i ce s-a 
tâmplat. în timp 
ci cobora pe suitor, 
blul care susținea chi_ 
bla de transport ma
teriale s-a rupt și chi- 
bla s-a prăbușit peste 
el. A murit tară \ 
mai poață zice „au" 
Și „zeul — cărbune" a I 
mai luai ca tribut încă | 
o viața .omenească.
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(Continuare în pag a 2-o)

Un buget de austeritate 
împărțit democratic și

cât s-a putut cu dreptate
Recenta șcdjnlâ a Con

siliului județean a adop
tat hotărârea privind a- 
doplarea bugetului pro
priu al județului Hune
doara, care include și bit-

56.317.200.000 lei. Din a. 
cestea, 5.900.000.000 lei 
constituie bugetul pro. 
priu al Consiliului jude
țean

11 ’portat la bugetul
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LA BLA.JEM
Se desfășoară dumi

nică o manifestare a- 
propiată inimii locui
torilor acestor melea
guri și nu numai lor. 
Se reia astfel oJ tradi- * 
ție frumoasă a comu
nității locale de întâl
nire cu istoria atât de 
zbuciumată a moților, 
în cadrul spectacolului 
artistic cc va avea 
loc cu acest prilej vor 
evolua, pe lângă for- ] 
mâții și interpret io- J 
caii, cunoscuți soliști | 
de muzică populară : J 
Drăgan Muntean, Ma_ j 
riana Angliei, Ana Ban. I 
ciu. Mariana Dcac, E- ( 
lena. Evsei, Traian I .a- | 
zăr ș.a. (M.B.).

I

I
I
I
I t 
I
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realizat al anului pre
cedent, in cifre absolu
te. bugetul județului pe

<ON CIOCLEl

gc-tltl propriu al Consi-
Jiului județean, pe anul
1997

La venituri și la cliel-
tuioli, bugetul propriu al
județ u 1 ui se cifrează la (ConlinuofC ir oan o 7a)

în Divizia B 3
SANCȚIUNI DRASTICE l’ENTRU 2 

\ EGA DEVA SI MINERUL CERTEJ
Joi, după lungi dezba

teri, în Comisia Campio
natului Național dc fot
bal s-au hotărât sancțiuni 
drastice pentru patru e- 
cliipe divizionare B, seria 
a lll-a, acuzate de truca
rea unor meciuri i Voga 
Deva, Minerul Certei și

C.S. Olt au fost penali
zate cu câte 25 dc puncte, 
și amendă 25 milioane 
lei, iar Petrolul Țicleni, 20 
puncte penalizare și 20. 
milioane de lei amendă. Se 
interzice promovarea în a- 
cest an a unei echipe din 
seria a. Ill-a în Divizia A

Autogara din Deva. Foto: ANTON SOCAC!



o 11 d ian:;: i n d e pe n de n t;: CUVÂNTUL LIBER 1

Transferuri, Un buget de austeritate împărțit democratic și cât s-a putut cu dreptate
împrumuturi

(Urmare din pug 1)

apoi până ce intra în plată.
A încetat statul practica 

aceasta în cazul bugetului 
pe 1997 ?

Capitolul „cheltuieli" are 
o prevedere intitulată lapi" 
dar „transferuri". Ea se ci" 
frează la 11 316 629 176 000 
lei. Un analitic al acestei 
cifre imense (ea e mai mi
că cu 539 123 924 000 lei de
cât totalul veniturilor) nu 
există în anexe. Ce repre
zintă aceste transferuri ?

Nici măcar preambulul 
legii nu face referire la 
ele. Să fie transferuri că
tre județe și Capitală pentru 
investiții ?, pentru plata 
pensiilor și altor drepturi 
de asigurări sociale, pen
siilor de asigurări și 
celor ale țăranilor ?. pen
tru plata ajutorului de șo
maj ?, pentru protecția so
cială a personalului afec
tat de restructurarea econo
mică, sau pentru toate la 
un loc ?

„Fenomenul" 
ICSH ia ora adevărului

(Urmare din pag. I)

ga tiv asigurarea lichidi
tăților pentru plata sa
lariilor la timp.

In ultimii ani. bilam- 
țurile societății au fost 
pozitive, cu încadrarea în 
costuri, pe capitole de 
cheltuieli, ICSH S.A. ob
ținând, nu mai departe, 
in anul 1996, pentru ac
tivitatea anului 1995. lo
cul 6 pe țară, în topul 
urmelor mari.

— Die director general, 
în ultimele săptămâni, 
ICSH a fost ținta unor 
afirmații, inclusiv prin 
mass-media, prin care se 
aduceau în discuție anu
mite aspecte cu carac
ter defavorabil imaginii 
pe care societatea a avu- 
t_o în decursul anilor. 
Care este realitatea de 
fapt ?

*— Elementele cu care 
a fost informată opinia 
publică nu sunt dominan
te pentru ceea ce repre
zintă ICSH și implicit pen
tru cei peste 2600 de 
salariați ai societății. Ten
siunile din zilele trecute 
au fost dezamorsate, la 
masa dialogului, împreu
nă cu liderii de sindi
cat, printr-un acord în 
opt puncte, în care s-a 
găsit soluția rezolvării 
sitVitiei create. Nu am 
fost și nu vom fi de 
acord cu denigrarea ne
fondată și folosirea de 
cuvinte injurioase sau 
calomnioase la adresa 
activității societății, pre

Potrivit anexei 2, totalul 
acestor capitole se cifrează 
la 11316 629176 000 lei. S-ar 
părea că așa se explică a" 
ceastă prevedere atât de 
lapidar enunțată. Până la 
proba contrară trebuie să-l 
credem pe legiuitor, dai*  
întrebarea cu împrumuta
rea statului cu bani, de la 
bugetul asigurărilor sociale 
de 'stat, persistă. Nu cre
dem că s-ar mai pune da
că gestionarul acestui buget, 
nu ar fi statul ci Casa Asi
gurărilor Sociale și pensii
lor. Unde-j ?

Și apoi, mai stăruie In 
minte o întrebare i la un 
moment dat, anul trecut, 
dobânda bancară la banii 
care constituiau fondul de 
șomaj se ridica la circa 
1 000 de miliarde de lei. 
Am vehiculat această ci
fră și n-a eontestat-o ni
meni. Nu cumva alei se 
maschează împrumutul a*  
cordat statului, după toate 
probabilitățile, fără dobân
dă ?

cum și asupra celor care 
s-au implicat în bunul 
mers ai societății.

Este regretabil că In 
această situație a fost 
implicată, fără nici o jus
tificare, persoana dlui se
nator Doru Gaița, căruia 
i s-au imputat lucruri ce 
nu-și au corespondent în 
realitate. Dimpotrivă, dl 
senator Doru Gaița are o 
contribuție personală în 
elaborarea u.iui proiect de 
lege ce vizează reabilita- 
tea metalurgiei româ
nești, cu implicații direc
te evident și asupra ac
tivității noastre.

— Apreciați că în sub
stratul nemulțumirilor din 
săptămâna trecută ar e- 
xista și o anumită co- 
notație politică, având 
în vedere manifestarea 
politică, de sâmbătă de 
la Hunedoara și nu în 
ultimă instanță prezența 
în municipiul dv a dlui 
Ion Iliescu.

— Nu avem dovezi e- 
vidente în acest sens, 
dar ceea ce s-a întâm
plat nu exclude și o a- 
,numită conotație politi
că. In final, aș dori să 
mulțumesc ziarului dum
neavoastră „Cuvântul li
ber" Deva pentru posi
bilitatea creată de a lă
muri și țrezenta doar 
câteva elemente asupra 
stării reale din cadrul 
ICSH Hunedoara, căreia 
nici unul dintre noi nu 
avem vreun drept să-i 
știrbim imaginea câști
gată timp de mai bine 
de 50 de ani.

(Urmare din pag. I|

1997 reprezintă o crește
re aproape de dublu. 
Este doar o iluzie de 
creștere pentru că ceea 
ce se putea face în de
cembrie 1996, cu 30 și ce
va de miliarde, în iunie 
1997 nu se va mai putea 
face, probabil, decât 
jumătate. Prin urmare, 
trăsătura principală a 
bugetului propriu al ju
dețului pe 1997. este tot 
austeritatea.

Consiliile locale au aș
teptat cu sufletul Ia gură 
acest moment, pentru ele 
transferurile din bugetul 
județului în cel propriu 
reprezentând aerul șl apa 
pentru a se exercita, cât 
de cât, respectabil, ca 
reprezentante legitime ale 
electoratului din muni
cipiul, orașul sau comu
na pe care le „păsto
resc".

S-a făcut această îm
părțire. S-a făcut, după

Sâmbătă, 31 mai 1997

C TVR L)
7,00 Buna dimineața... de 

la lașii; 8,30 Pas cu pas- 
9,20 Serial • Nu • școa
lă ca a noastră!; 11,50 O 
șansă muzicii; 12,05 Pla
neta Cinema; 12,50 Serial 

de călătorii 14,00 Știri; 14,10 
Tranzit TV 135; 19,05 
Teleenciclopedia ; 20,00
Jurnal; 21,00 Serial o 
Savannah; 21,50 Cum vă 
place? (div.); 23,05 Se
rial • Perla Coroanei ; 
24.00 Săptămâna sporti
vă; 0,15 Serial • Detecti
vul din L.A..

C TVR 2 ]
7,00 întâlnirea de sâm

bătă o TVR Cluj-N.; 12,00 
TVR Timișoara; 14,00 Te
nis; 14,30 Serial • Dr. 
Quinn (r); 15,30 O altă
putere ; 16,20 Secretele ni
sipului (s); 17,40 Serata
muzicală TV; 21,30 7 zile 
— 7 arte ; 22,05 TVM o 
Mesager; 22,30 Serial o 
Frumoasa și Bestia; 24,00 
Gala anotimpurilor (var.).

(PRO-TV)
7,00 Desene animale; 

9,00 Serial • Luke cel no
rocos; 10,00 Film (r) o 
Marele Gatsby; 13,00 Tă
râmul făgăduinței. (film — 
SUA); 15,30 Motocidism;
16,15 Motor sport; 16,30 
Baschet NBA Action; 17,30 
Walker, polițist texan (s); 
18,45 Te uiți și câștigi! (cs); 

părerea noastră, în mo. 
dul cel mal democratio 
cu putință și, pe cât s-a 
putut, cu dreptate. Pre
ședintele Consiliului ju
dețean, împreună cu e-

(OXSII IU LOCAL SI PRIMARIA
• PARI AMENT SI GUVERN ALE CETATII | g

xecutivul consiliului, au 
discutat. în zilele pre
mergătoare ședinței, cu 
toți cei 69 de primari 
câți numără unitățile 
administrativ — teritoria
le ale județului. Trei zile 
încheiate a durat discu
ția. Fiecare a venit la 
„tratative" cu sacul de 
solicitări, dar de plecat 
a plecat cu punguța, mal 
plină sau mai goală, dar, 
în orice caz, în urma 
temeinicei analize, a ne
voilor celor mai stringente

19,30 Știrile PRO TV; 20,00 
Film • Robin Hood (SUA, 
1991); 22,00 Serial •
Crimă cu premeditare; 23,00 
Știri ; 23,10 Serial •
Nemuritorul; 0,00 Sport la 
minut; 0,45 Over The Wire 
(film erotic).

(PRO-TV-DEVfl)

6,00 — 7,30 Film (re
luare din 30. V.); 7,30—
8,00 Desene animate ; 
8,00 — 8,30 Prețul succe
sului; 17,00—17.30 Portret 
sportiv ; 21,55 — 22,00
Știri locale. 2,00—2,30 
Film o Erotica.

[ANTENA 1)
7,00 Știri • Revista pre

sei ; 7,15 Serial o Vă
duva (r); 11,00 Iluzii (s);
12,00 Serial o Kennedy (ep. 
1); 14,00 Știri; 14,20
Iute ca vântul (f/r); 16,25 
Serial • Viața în trei ; 
17,00 Serial • Sfântul ; 
19JD0 Știri ; 19,05 Nici o 
clipă de plictiseală (s) ;
19,30 Sirenele (s); 20,30 
Observator; 21,00 Film e 
Cădere în gol (dramă, 
SUA *82);  22,45 Holly
wood Top Ten.

[devasat^
7,00 — 13,00 Reluări;

17,00 Micuții cavaleri ai 
mesei rotunde; 18,45 Apă
rătorii; 20,30 Să bei 
prea mult ; 22,15 Ucigași 
în serie ; 0,00 Serial ero
tic.

ale fiecărui municipiu, 
oraș sau comună.

Dezbaterile din cadrul 
ședinței de adoptare a 
bugetului au nuanțat și

eie împărțeala Inițială! 
S-a atacat copios rezer
va bugetară la dispozi
ția Consiliului județean 
de 1,2 miliarde de lei, în 
folosul municipiilor Brad, 
Deva și al comunei Sân- 
tămăria Orlea. S-a făcut 
după o judecată matură 
și responsabilă.

Deocamdată, bugetul 
acesta este. De întins, nu 
se mai întinde. Poate la 
rectificarea din iulie, sau 
când va avea loc, să se 
mai poată lărgi cureaua.

Duminică,

C TVR 1 )
7,00 Bună dimineața!;

8.15 Lumină din lumină;
9.15 Colț Alb (s); 10,40
Leonard Bernstein (s); 11,40 
Viața satului; 14,00 Știri; 
14,25 Rugby: România — 
Franța; 17,10 Serial o 
Star Trek; 19,15 Robingo 
(cs); 20,00 Jurnal; 20,45
Film • Turner și Hooch 
(SUA. '89); 22,25 Copiii
— speranța noastră; 23,20 
Handbal masculin • fi
nala C.M.; 0,30 Setea (s).

C TVR 2 D
7,00 5 x 2 o TVR lași; 

13,00 Handbal masculin o 
finala C.M.; 14,10 Film
o Micul Prinț (Rusia, '93); 
16,05 Cazuri și necazuri 
în dragoste (div.); 16,30 
Secretele nisipului (s); 17,25 
Repriza a treia; 20,35 Hy
perion ; 21,40 Fotbal din 
Camp. Italiei; 23,05 TVM. 
Mesager; 23,35 Gala A- 
notiinpurilor (var.).

țpRO - TV]
7,00 Desene animate ;

8,30 Serial • Fiica ocea
nului; 10,30 Desene ani
mate ; 12,55 Știri ; 3,05

Serial e News Radio ; 13,30 
Serial o Detectivi de e- 
lită ; 14,30 Lumea filmului;
15,15 Stan și Bran ; 17,30 
Terra 2 (s); 18.30 Serial
o Beverly Hills; 19,30

Bugetul județului însă, 
ca și bugetele locale, cu
prinde, la capitolul veni
turi, o sumă de aproape 
3 miliarde de lei, ce ur
mează a se realiza prin 
efort propriu. Veniturile 
proprii ale fiecărui con
siliu local sunt o perma
nentă variabilă, în plus 
sau în minus, față de bu
getul aprobat, pe tot 
parcursul anului. Corecția 
lui în plus sau în mi
nus depinde de consec
vența, de perseverența 
organelor locale, dar și 
de perseverența primări
ilor și a consiliilor locale. 
A aștepta să curgă ve
niturile singure către bu
get înseamnă, vorba ro
mânului, a aștepta para 
mălăiâță. Execuția bu
getară pe anul trecut, la 
câteva unități admimstra- 
tiv-teritoriale, arată că 
sunt primari, primării ș! 
consilii locale, care încă 
mai așteaptă să cadă para. 
Vor aștepta, mult și binel

1 iunie 1997 i

Știri ; 20,45 Beethoven (ca.. 
SUA); 22,20 Știri ; 22.25 
Fotomodele (s); 23,35 Pro- ț 
cesuf etapei; 1,00 Sport l 
la minut.

(PRO-TV-DEVfî) j

7,00 — 8,30 Știri (r) ; I 
Desene animate; 15,00— (
15.30 Copiii solari (s); 21,55
— 22,00 Știri locale ; 2 00
— 2,30 Erotica (s). (

(ANTENA l)
7.00 Știri o Revista pre

sei ; 7,10 Serial (r) o 
Sfântul ; 8,30 Nici o cli
pă de plictiseală (s); 9,00 
Micuța Rosie (s); 10,30 Un 
câine cu imaginație (s);
11.30 Controverse isto- |
rice ; 14,35 Poliția spa
țială (s); 16,25 Viața. în
trei (s); 17.00 Serial o
Sfântul ; 19,00 Știri ; 19,05 
Călătoriile lui Gulliver
(f. pt. copii — Anglia) ;
20.30 Observator; 21,00 
Film • Fațetele iubirii 
(dramă, SUA, '95); 22^40 
Știri sportive ; 22,55 Film 
• Umbrele trecutului 
(SUA).

(DE VAS AT+3
7,00 — 13,00 Reluări. ; 

17,00 Spitalul general 
Frankenstein; 18,45 Iubire 
fără sfârșit; 20,35 închi
soarea brokerilor; 22,15 
Crima de pe cărarea 
Ipitarod; 0,05 Serial erotic

t

Ziar editat de CASA DE PRESA Șl EDITURA. CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculat» ia 
Registrul Comerțului Deva cu nr. J/20/618/1991 Conți 4072613110 B.C.R. Deva î Cod fiscali 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA, președinte (redactor șef); TIBER1U IST3ATE, vicepreședinte (redactor șef adj.); 
SABIN CERBU. MINEL BODEA, NICOLAE T1RCOB. membri

Adresa redacției i 2700 — Deva, Mr. I Decembrie, nr. 35, Județul Hunedoara Telefoane : 21I275| 212157; 211269; 225904 (corectară); Fox: 218061.
întreaga răspundere pentru conținutul articole lor o poartă autori acestora Redacția nu răspundă material iau moral pentru articolele neconlractate trimis» 

siarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscn sele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.
Tiparul executai ta S.C. „POLIDAVA" SA Deva. ...
Programul de lucru cu publicul zilnic de luni până vineri, înlre orele 8—18, la sediul redacției p la teteiomd 21 12 75.

E
ANUL IX • Aii. 1897

:-X;:;X$;X>$£;:;X<;:>wX; X-X-XvXvX-Xv.

9 Sâmbătă, 31 mai Duminică, 1 iunie 1997



>••••••••«•«• > • • 4l CUVÂNTUL LIBER ĵ $M:^^^coțidian^independeht?^$^MȘ^WS
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La mulți ani, copile!
Nerăbdarea loviturii 

intrauterine de picior, 
reflex în drumul spre 
lumină, fragilitatea albă 
3i scâncită a noului năs
cut, rotunjirea primeior 
silabe, primul pas și pri , 
ma jucărie, cănuța de 
apă din „trusoul" pentru 
grădiniță, mâna mică ce 
strânge, înfrigurată, mâna 
părintească in trecerea 
peste scolasticul prag al 
universului cunoașterii șl 
apoi, într am iureș, prie. 
tenii in năzdrăvănii, sa. 
voarea primei cărți, pupa 
furată în farmecul stări. 

Cugetări
• Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște 

limpede și curat din adâncurile iiinjei și la car» o. 
menirea aleargă fără Încetare să .și potolească setea 
idealurilor de dragoste, de bunătate, de frumusețe, de 
perfecțiune.

A Părinții trebuie să știe: copiii virtuoși le aduc 
la orice vârstă multă bucurie și adâncă mulțumire, 
Krndc* 1 * In preocuparea atentă a părinților stă izvorul 
do bune însușiri ale copiilor.

asemănări cu alții, refu
zând de multe ori să 
acceptăm ceea ce e evi
dent pentru toată lumea: 
un anume comportament 
este moștenit de la noi 
sau datorat felului în care 
ne am educat copilul.

Mulți părinți nu con
știentizează nici păcatele 
copiilor și cu atât mai 
puțin pe ale lor personale. 
Multora li se pare ciudat 
că propriul copil nuj 
respectă și nu i iubește 
deși ei și-ar da viața pen
tru el, nu i-au refuzat 
niciodată nimic, indiferent 
că a fost vorba despre o 
nevoie reală sau un sim
plu capriciu. Nu pot ve
dea că au greșit pentru 
că la rândul lor sunt ur
mași ai unora care n-au 
știut să i formeze. Ei n.au 
aflat la timp un lucru
simplu: unui copil Ii dai 
dar îi și ceri. îi dai atât 
cât are nevoie (ceea 
ce este exagerat de mult 
nu va fi apreciat, nuj 
va mai bucura), dar îl 
pretinzi să se achite de 
datoriile potrivite vârstei 
lui. De foarte mic copilul 
trebuie obișnuit că In 
viață va primi doar ceea 
ce merită.

Modalitățile prin care 
părinții lasă răul moște.. 
nire copiilor sunt diverse. 
Firește cele mai directe 
sunt cele în care părinții 
sunt ei răi șl își maltra. 
tează copiii. Dar și atunci 
când părinții manifestă 
slăbiciune, lăsând u se do-

■ - - - - —----- ---------------------------------------- ----------- r* • • • * • * • • • Vij
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gaci al iubirii dintâi sunt 
pentru fiecare, nuferi ai 
spiritului, în amintirea 
dulcei zodii a copilăriei.

De aceea, neuitând nici 
o clipă că înainte de 
orice am fost și noi copii, 
să căutăm în suflete- să. 
mânța bunătății, a înțele- 
gerii și de la înălțimea 
lumii noastre de părinți, 
să ocrotim sinceritatea, 
candoarea șl frumusețea 
naturală a oricărui pui de 
om.

La mulți ani, copile!
A.S.

I 
I

I

t

O cugetare citită recent 
m a pus pe gânduri: „Co- 
pilul este omenirea vii
toare. dar e și rodul nostru. 
Asupra lui grevează și se 
imprimă adânc toate în
sușirile noastre, bune sau 
rele. Noi vom dispărea, 
dar urmașii noștri vor 
purta In ei mai ales moște
nirea răului ce le-a dăunat 
pentru totdeauna suflete
lor". Ne place să ne lă. 
udăm cu copiii noștri și 
mai ales să subliniem că 
o calitate sau alta au 
moștenit o de la noi. 
Pentru defecte căutăm 

LUMINA

I

minați de mofturile co
piilor efectul în timp nu 
va fi pozitiv. Sau pur și 
simplu dacă, In ciuda 
iubirii pe care L o arată, 
copilul constată că pă. 
rințil săi în relațiile cu 
ceilalți trișează, sunt e- 
goiști sau chiar mai rău, 
ca adulți vor fi marcați 
de păcatele celor ce i-au 
adus pe lume.

Trecând în revistă doar 
aceste câteva situații, 
mulți tineri se gândesc 
că e prea dificilă meseria 
de părinte. Și este. Poate 
cea mai dificilă și cu 

cele mal mari responsa
bilități. Și nu în ultimul 
rând cu cea mai lungă 
durată, căci nu cunoaște 
vacanțe sau pensionare. 
Dar are Și satisfacții. Nu. 
mai că până să ajungi la 
ele e nevoie de multe 
renunțări și de multă, 
foarte multă iubire. Tre
buie să-i înconjurăm pe 
copii cu iubirea noastră, 
dar și să 1 învățăm să 
reverse lumina iubirii lor 
peste tot ceea ce au în 
jurul lor (pentru asta 
insă trebuie întâi s -o fa.. 
cern noi). Doar așa vom 
avea bucuria de a lăsa 
viitorului oameni stăpfi . 
niți de lumina iubirii și 
nu de întunericul urii 
și al răului

în acest an prima zi 
ă lunii lui Cireșar — 
Ziua Copilului — cade 
în Duminica Orbului. Și 
cum nimic nu e întâmplă, 
tor, ar trebui să ne gân . 
dim mai serios la un as. 
pect pe «are In aceste 
dure vremuri de tranzi
ție îl cam neglijăm. Când 
privim spre viitor ne gân
dim mai ales la partea 
lui materială, dacă se 
poate cât mai prosperă. 
E timpul să ni se ridice 
vălul de pe ochi și să 
vedem că pentru fericirea 
copiilor noștri e mai bine 
să ne îngrijim de sănă
tatea, de mintea și de 
sufletele lor. Abia apoi de 
averea pe care le o lă
săm.

VIORICA ROMAN

Cu viitorul în hrafe
Vrând să’ ocolesc pros, 

tul obicei de a vizita 
Mama și noul născut 1. 
mediat după naștere, 
când dau buluc în casă 
mătuși, unchi, veri, bu 
nici și vecine sufocând 
cele două făpturi cu 
dragostea și curiozitatea 
lor, am lăsat să treacă 
un timp... Doar că lunile 
au zburat și mă gân. 
deam că In timpul a 
cesta Dragoș va ști să jni 
spună numele in ziua 
când ne vom întâlni, 
ceea ce era deja nepo.. 
liticos față de mămica 
și tăticul lui

O garoafă albă — ca 
de la studenți săraci — 
și o mică jucărie rn.au 
ajutat să bat la ușa a 
partamentului unde eram 
așteptată. Ne «am întâi 
nit. Știți cum e Dragoș? 
Un boț de copil cu ochii 
mari albaștri, cu obră 
jorl bucălați și zâmbet 
șugubăț, cuminte. dră.
găstos și jucăuș. M a
privit lung, mi.-a zâm INA DELEANU

Anozi • uiua mea / Foto. ANTON SOCACI

bit, s a cuibărit în bra. 
țele mele ca și cum 
ne am fi cunoscut de 
multă vreme. I] țineam 
în brațe și mă gân
deam ca țin viitorul în 
brațele mele. El va fi 
școlarul mileniului III, 
va fi omul anilor 2000... 
Și așa precum acest pui 
de om este acum fraged 
și neputincios având ne . 
voie de grija și dra- 
gostea noastră .la fel ne 
este șl viitorul, care aș . 
teaptă să-1 îngrijim, să-l 
iubim, să trăim astăzi în 
brațe cu el.

Ce fel de om va fl 
Dragoș la 20 de ani, 
depinde de grija, iubi
rea șl educația ce o 
primește începând de 
acum. Cum va trăi pu. 
iul de om. depinde de 
noi. Și mă întreb- oare 
suntem suficient de 
conștienți că în perma. 
nență viitorul este cui
bărit la pieptul nostru?

Munții Retezat — lacul Bucura. „Mâine vom urca pe Acoperișul 
lumii!". Foto: ANTON SOCACI

DE ZIUA LOR
Joi, vineri, sâmbătă și 

duminică sunt zilele în 
care s..au desfășurat și 
continuă să aibă loc 
manifestări cu și pentru 
copii. Numai la Deva 
s au înregistrat mai 
multe întreceri sportive 
sau cultural — artistice.

Palatul Copiilor Deva 
organizează azi (sâm. 
bâtă). în Piața Victoriei 
Deva mai multe con 
cursuri. Este vorba de

spre demonstrații de aero- 
modele, aeromodele cap
tive și de karturi, 
de întreceri de 
triciclete, de biciclete 
(pe categorii de vârstă;, 
de skate — board și 
patine pe rotile. Nu lip
sește dintre competiții 
crosul, susținut pe ca .

tegorii de vârstă pentru 
fete și băieți. Dulciurile 
pentru participant: și
premiile pentru câștigă, 
tori sunt asigurate de 
Primăria Deva.

Sunt preconizate și 
momente artistice, reali . 
zate de formațiile de 
dans modern și muzică 
ușoară ale Palatului Co
piilor și de elevi de ia 
Școala Germană Deva. 
Celor mai mici, preșco 
larii le-au fost rezervate 
și desenele pe asfalt.

Spectacolele s au nu. 
mârat și ele între ac. 
țiunile inițiate pentru 
sărbătorirea Zilei Inter 
naționale a Copilului. 
Joi după — amiaza la 
Casa de Cultură Deva, 
preșcolarii municipiului 

reședință de ’udeț au 
prezentat un program 
artistic plin de prospe
țime și farmecul vârstei. 
Au făcut dovada talen 
telor și pregătirii or 
preșcolari din grădinițele 
devene cu program nor
ma) și cu program pre. 
lungit.

Vineri, tot la Casa de 
Cultură Deva a avut 
loc un alt spectacol de 
caritate dedicat Zilei 
de 1 Iunie, în beneficiul 
copiilor defavorizați. Ei 
a încheiat acțiunile or
ganizate de Serviciu’ So 
cial Județean de Ocro
tire a Copilului în săp
tămâna ce a purtat ge
nericul .Să facem îm
preună o lume mai .bu
nă"
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DUMITRU f URUBA

scioți

ILIE LEAHU

americanul 
că timpul 
bani. Dar.

ia drept 
destin și 
mizerii".

trimite '•
ce iu*’
armă, l 

ura, t

lo... 
mij , 

tetea, » 
omu’ 
nu. i

cadrul 
le-o 

ne 
gras.

Astfel, 
deveni I

și neurgente. Și 
e 

în . 
con-

pragmatismului

danu . 
pontic nu va 
chef să se pre . 
medic până ce 

fi făcut "ost

Pă 
de 
cu 
nic
curi. 
locul pieței: „Auzi, 
azi nu se mai taie 
pentru muiere, că

labirint!

• •

UN SECOL DE CINEMA

Warner Bros Raoul

în 
de

Bo- 
Wirgi- 

regia

I
« 
!■

I
I
I*
Ide stele" 

cu jocul lor 
spectatori, 

filmografie.

succeselor 
se investesc

ca 
scut pe care 
numele so .

Hai eu toții-n I
haiducie [

DUMNEZEU)
ciubucului. Astfel. •

• In piață, aud o vor- 
buliță tare plastică. Un 
pensionar îi spune cole
gului său de „plasă14 : 
„Nu j fată rea, mi ar 
place, dar are miros de 
pensie mică". • Aș afișa 
pe garduri și ziduri un 
proverb arab care se 
adresează tuturor acelora 
care se zgârcesc când e 
vorba să plătească o carte 
cu doar echivalentul a 
două beri, Proverbul sună 
așa: „Nu sunt pierduți 

banii care îți sporesc 
mintea". • Pragmatismul 
transoceanic învață o- 
mul că viața e compusă 
din trei tipuri de inte.. 
rese: 1. Importante și 
urgente; 2. Urgente, dar 
neimportante; 3. Neim- 
portante 
de mic, 
învățat 
seamnă 
trar 
transoceanic, timpul în
seamnă viața... • în 
ultimii ani, publicații — 
mai mult sau mai puțin 
specializate — au publî.. 
cat mii de materiale pri
vitoare la efectul de pi
ramidă. fenomene para
normale etc. S au în
mulțit vracii, șarlatanii, 
clarvăzătorii. Dar și fre
neticii, de tot felul. I- 
nepțiile fac repede ca
rieră, fiindcă satisfac 
nevoia de mister a unor 
categorii foarte variate 

de cititori.
poate fi obținut pe ca.,. 
lea normalului e aștep-i 
tat de la paranormal.. * 
• Un țigan vârstnic, du... * 

înfățișare — uh fel ’ 
înțelept al tribului, * 

fața secționată temei- 
prin mai multe 

filozofează în 

prost. E de la afaceri. 
Muieri este peste tot; 
ca berea, ca sucu’... • 
Subscriu din tot sufletul 
la cuvintele lui Vasile 
Voidulescu: „Sunt năs
cut la țară, ceea ce so
cotesc că e cel mai mare 
noroc din viața mea".
• Mark Twain obișnuia 
să spună: „Să copiezi 
dintr o carte înseamnă să 
plagiezi. Să copiezi 
două cărți. înseamnă 
compilezi. Să copiezi 
trei cărți înseamnă 
faci o dizertație. 
copiezi din patru 
înseamnă să 
cincea carte
• De peste 
vremea când 
descoperită America, Mi
chelangelo ne 
gândul său: „Cel 
birea și 
frânge 
forță și

cărți 
a 

științifică", 
timp, din 

abia era

Băile Herculane. Foto: ANTON SOCACI

A fost una uin primele 
cinci mari Case de ex
ploatare a sălilor de ci
nema, distribuție și pro
ducție cinematografică. A 
fost fondată în 1913 în 
Burbank, de Harry War
ner (1881—1958) sub nu . 
mele de Warner’s Featu. 
res. atrăgându i ca aso- 
ciați și pe frații săi Sam, 
Albert și Jack (acesta, 
din 1929 devine șeful 
producției).

în 1925 absoarbe fir
ma Vitagrapli (fondată în 
1911) și fuzionează 
1928 cu societatea 
distribuție First National, 
noua societate devenind 

Warner Bros, având 
emblemă un 
este înscris 
cietătii.

Urmare 
comerciale, 
sume importante în dez. 
mol tare, având — o 
importantă contribuție 
Ia dezvoltarea industriei 
cinematografice ameri . 
cane. Și-a extins activi, 
tatea si în ramura pro . 
ductiei serialelor TV și 
a editării discurilor,

(pentru GRADINA
O posibilă legalizare a 

ciubucurilor este o trăs- 
naie simpatică și amu
zantă — dacă se petrece 
la alții. La noi, însă, ea 
se numește escrocherie 
cu miros înecăcios de 
corupție la scară națio
nală. Admițând această 
prezumție, lecturile in
time ale Domnului Pro.. 
ședințe Emil Constanti- 
nescu (din palpitantele și 
inepuizabilele dosare ale 
corupției) devin mici a, 
venturi în epoca scoaterii 
castanelor din foc cu 
mâna sfrijită și tremu- 
rândă a contribuabilului. 
Asa stând lucrurile, se 
reglementează, însă, sine 
qua non, o problemă care 
a dat multă bătaie de 
cap: eliminarea îmbolnă . 
virilor neanuntate măcar 
cu o săptămână înainte, 
deoarece nimeni din ți
nutul carpato — 
biano — 
mai avea 
zinte la 
nu-și va 
de o sumă rezonabil — 
corespunzătoare în vede..

prin societatea „War.. 
ner Home Video” se o . 
cuoă de înregistrarea și 
difuzarea casetelor vi
deo

Aici au lucrat mari 
maeștri ai ecranului, iar 
o „pulbere 
au încântat 
milioane de 
'Din bogata
am reținut drama senti . 
mentală ,. Jezebel" (Fe
meia diabolică) — 1938. 
regia William Wyler,

LUI 1
rea ciubucului.
chestiunea va ____
simplă și se va înstăpâni | 
în țară liniștea, pacea f 
și armonia, când conce- * 
tățeanul — salariat va l 
anunța: „— Dom’mana-£ 
ger (director), are iz co-1 
munist. dă 1 dracului!)*  
eu voi avea marțea vii- ? 
toare, la ora 9,43, un i 
preinfarct... Mi am făcut J 
rost de suma pentru ciu- £ 
buc. așa că nu j nici o I 
problemă..." Managerul f 
(directorul) își va freca 
palmele mulțumit, pro-, * 
ducția va crește simțitor 1 
și nimeni nu se va mai | 
mira că, la finele seco-^ 
lului XX, românii au în_ î 
ceput să. se înscrie la 
cursuri intensive de hai... | 
ducie.
postul național de 
viziune. Singura 
blemă rămâne dacă 
ceastă i 
tară există în
NATO. Dacă nu. 
arătăm noi — dacă 
pică un ciubuc 
Doamne — ajută!

anunțate deja la I 
tele- * 
pro- i 

a- 
specialitate mill...

» 
I* I
I 
î » I

I*
I

cu Beth- Davis și George 
Brent. filmul polițist 
„Tbe Roaring Twonties" 
(In umbra proh biției) 
— 1939 regia 
Walsh, cu James Cag, 
ney și Humphrey ~ 
gart, western ul 
nia City" — 1940 
Michael Curtiz, cu Errol 
Flynn și Randolph Scott, 
precum și filmul de ’•ăz- 
boi 
parca 
1949, 
ves cu 
Walter.
mul de 
in the 
jungla) 
George

„Task Force" (Gru.„ 
operațională > —

regia Delmer Da- 
Gary Cooper și 
Brennan si fiL. 
aventuri. „Duel 

Jungle" (Duel în 
—. 1954 regia 

Marshall.

I*
I*
I

Părăsim lacul Gemenele, 
e o potecă de coastă ce 

șerpuiește printre tufe de 
inepeni și zâmbri maies- 
tuoși, spre Tăul Negru. 
Din culmea Bârlea, zărim 
jos, in poiana de la gura 
pârâului Rovine, casa — 
laborator, o vilă cochetă, 
singura oază discretă cre
ată de om în mijlocul 
imensității sălbatice a 
parcului. După ce trecem 
prin poienițe încântătoare, 
lăsând spre vale cea mai 
reprezentativă pădure de 
zâmbru din Carpații noș
tri, ajungem la cascada 
pârâului Negru, abia 
ieșit din lac. După un 
urcuș greu, pe o pantă 
abruptă, ajungem pe mă
reția pragului glaciar, mai 
ridicată față de nivelul 
lacului. De aici, ne des- 
fătăm privirile cu cele mai 
impresionante imagini ale 
imensului lac albastru, 
Tăul Negru, cel mai adânc 
lac alpin din țara noas. 
tră (26 m), de o rară fru. 
musețe, situat la 2025 m 
altitudine. Limpezimea a- 
pei, prin care distingem 
o mulțime de blocuri i~

Excursie în Parcul National Retezat (VI)
mense de stâncă, mulți
mea și mărimea păstrăvi
lor care săgetează prin 
apă sau plonjează cu 
zgomot în unde, dar mai 
ales, culoarea ireal de 
frumoasă, toate ne fac 

să admirăm îndelungat 
această minune a naturii. 
Dacă mai adăugăm și pri
veliștile înconjurătoarei, 
șuvoaiele de apă ce se 
scurg pe versanți prin 
brâul de jnepeni, lespezi
le de piatră miraculos 
sprijinite unele de altele, 
peticele de zăpadă acum, 
în miez de vară, din râ
pele umbrite, Tăul Negru 
va rămâne, ca și alte 
minunății ale Retezatului 
drept cele mai dragi și 
frumoase amintiri.

Pentru a ieși în creasta 
muntelui Șesele, ocolim 
malul nordic al flancului și 
urcăm pe culmea vestică, 
unde aflăm, în mijlocul 
pădurii de jneapăn, o 
alee îndreptată spre sud. 
Pe acest „bulevard” al

urșilor găsim urme proas
pete ale acestui animal. 
Poposim, adăpostiți de co
vorul de jnepeni, în aștep
tarea vreunui urs. în trea
căt, pentru a-1 fotografia. 
Din nefericire așteptările 
noastre au fost zadarnice. 
După un oarecare timp, 
am plecat spre vârful 
Șesele (2236 m altitudine) 
de unde se deschide căl

Lacul Zănoaga. F<?to I. HORVAT

darea lacului Zănoaga. De 
la această înălțime ur
mărim peste to' cu bino
clul să descoperim câr
duri de capre negre sau 
urși. Pe grohotișurile din 
apropierea jnepenișurilor 
am admirat mulțimi de 
capre negre cu iezi, dar 
nu am observat urși.

La întoarcerea noastră 
spre casa — laborator, îna- 

lnte de a urca în culmea 
Bârlea. am observat o 
cracă Verde prăbușită 
dintr-un zâmbru din mar
ginea potecii, pe care nu 
o văzusem de dimineață. 
Am constatat că lujerii a- 
cesteia sunt mâncați pre
cum și urme proaspete 
de urs, unele mari altele 
mici. Am dedus că o ur
soaică cu pui s_a urcat 
să mănânce muguri și 
lujeri dulci de • zâmbru, 
dar datorită greutății ei 
a căzut împreună cu craca 
pe care s.,a așezat. Din 
culmea Bârlea am supra
vegheat cu binoclul po
ienițele, covoarele de 
jepi și marginea pădurii 
de zâmbri din apropiere. 
La un moment dat, ob
servăm un grup de jne
peni care se clatină fără 
vânt, situați la vreo 50 
m de noi. Ge să fie? Un 
cap mare apare printre 
cetinile dese, rămâne ne
mișcat câteva clipe, apoi 
își scoate la iveală gâtul 

și greabânu] iar mai pe 
urmă a ieșit Întreagă în 
poieniță. Se oprește, ri
dică botul și adulmecă 
aerul. I.ângă ea apare 
brusc, țâșnit de tufe, un 
pui dolofan. E ursoaică. 
Pericol! Ne..a simțit. Ne
am îndepărtat de ea cu 
pas alergător vreo 100 
m pe poteca ce ducea 
spre casa — laborator, 
spre a preveni vreun 
atac din partea ei, mai 
ales că nu aveam nici 
un mijloc de apărare. Se 
știe că ursoaica devine 
periculoasă datorită in
stinctului de apărare a pui
lor. Ursul. în general, nu 
este agresiv decât când 
îl găsești la pradă sau în 
bârlog, în rest se sperie 
și fuge

Nepoții mei miau ce
rut să le povestesc în
tâmplări cu urși în Rete
zat. Le am promis acest 
lucru după ce vom ajunge 
la casa — laborator unde 
vom poposi peste noapte.

(Va urma)

Ing. IACOB TRAIAN 
Oră știe
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Ca un mânz vândut în 
târg de cai pornind spre 
alte zări străine, pre
cum. a grâului sămânță 
ce în pământ al pus, 
trece-un timp până 
da în spic și strop

„Marele Zid Chinezesc 
îl admirăm și 
I ,ună".

„Sunt oameni ne- 
faști care. în loc să re
zolve o problemă, o fac 
obscură pentru toți cei 
care se ocupă de aceasta 
ți o fac și mai dificil 
de rezolvat".

„Cum ar putea deveni 
un gânditor cineva ce 
nu-.șl poate petrece cel 
puțin un sfert din zi fără 
pasiuni, fără oameni șj 
fără cărți?"

„Remușcarea este ca un 
câine mușcând 
piatră".

„Oamenii se 
spre lumină nu
dă mai bine, ci ca 
strălucească mai

Se consideră fără 
zerve a fi lumină cel în 
fața căruia strălucești*..  I 

„Dacă toate pomenile j 
n-ar fi făcute decât din * 
milă. toți cerșetorii ar * 
fi deja morți de foa- » 
me“.

„Cel care se îmbracă I 
în zdrențe proaspăt spă- | 
late se îmbracă 
nici vorbă, dar tot 
zdrențe este11.

„Poeții și artiștii care 
suferă de 
sentimente 
să gâfăie 
gat : nu 
respire cu

îngustime în I 
își. pun eroii ; 

timp înde] 
se pricep 
ușurință**.

Selecție de
ILIE LEAHU

— Spune, Gigele, cu
noști această literă?

— Da, domnul învă
țător.

— Dacă o cunoști, cum 
o cheamă?

— Nu-i știu numele, o 
cunosc din vedere, dom
nule învățător.

O
— Gigele, tu știi cum 

numesc viețuitoa
rele care trăiesc atât 
în apă, cât și pe uscat?

— 'Marinari, tăticule.
O

— Ionele, ce au făcut 
strămoșii noștri după ce 
au trecut Dunărea?
— Și-au uscat hainele, 

doamna învățătoare.
O

Fetița întoarsă de

copiilor
medic este întrebată de 
mama sa :

— Te-a consultat doc
torul. scumpo ?

— Aș, m-a ținut de 
braț și și-a controlat 
ceasul...

O
fn sala de așteptare a 

unui dispensar, un copil 
tot strănută împroșcând 
pe cei din jur.

— Băiete, zice 
nată o doamnă, 
du-și obrajii cu
mâinii, tu nu ai o ba
tistă la tine ?

— Ba da, am

indîg- 
ștergân- 

dosul

tanti, 
dar mi-a spus mama că 
nu e sănătos s-o 
prumuți ...

Culese de
ILIE LEAHU

I

I

I

MICA ENCICLOPEDIE
— Cea mai mare biblio

tecă 
..New 
brary" 
cu o 
ha Ea posedă 
volume, 10.993.975 
scrise și 331.804 hărți.

— In lanțul muntos 
Vohs din Rusia 
descoperit un crâng 
nuci care cresc în
chine. Un astfel 
ciorchine ciudat numără 
câte 15—20 de 
în acești munți 
coperit peste 
soiuri de nuci, 
fac niște nuci 
tate de 25 do grame.

municipală este 
York Public Li - 
(fondată în 1895), 
suprafață de 4,8 

9.216.630 
manu-

fierbinte 
nos- 
aflâ 
pla-

Despărțire

apă dintr-un râu de 
munte ce se întoarce 
doar în ploi, dar cine 
știe unde, așa sunt eu pe 
drumul vieții mele. Sunt 
un drumeț ce poartă-n 
rucsac amintiri șl vise, 
speranțe și dezamăgiri. 
Tălpile mele au însânge
rat de-atâta drum și de
getele-mi sunt tot mai 
subțiri și lungi de-atâta 
dor și ochii mei tot mal 
albaștri.

Mai trec din când în 
când cu gândul pe dru-

s-a 
cu 

cior- 
de

nuci. Tot 
s-au des 
1000 
unii
în greu-

că 
vom, 
biet

mul ce duce spre Gol- 
gota si urc din nou că
rări și bat potecile-nso- 
rtte, spunându-mi 
nicicând NOI nu 
mai trece ... Un
drumeț, un albatros, un 
fulg, un nor, cerul se
nin și câmpul de gal
ben plin, piscul însetat 
și lacul clipocind pe 
maluri, o pietricică, foi 
albe, o bilă, tușul negru, 
toate le-am deșertat din 
geanta de pe umăr... ca 
un copil mă ioc cu a- 
cestc amintiri. Tu 
mai ești și chiar
fi ești pentru alta. Sunt 
un drumeț și-n prag de 
seară cânt din fluier 
cuvintele lui Shakespeare.

„Mi-c dată-a despărțirii 
sfâșiere 

de vreme ce iubirea n-o 
pot cere".

INA DELEANU

nu 
de-ai

„Groapa", o earte foarte 
adâncă".Ce) mai 

punct al întregului 
tru sistem solar se 
s'luat în prea jma
netei Saturn. Acest punct 
stabilit de astrofizicieni 
cu ajutorul datelor trans
mise de „Voyager—2" 

mai 
decât coroana

I
I

.Doina de jale 
niu de poezie 
plâns".

este RC- 
pentru

„Cele mai mari rezerve 
de petrol sunt ținute în 
palmă de OPEC“.

de
este de 200 de ori 
fierbinte 
solară.

— S-a 
numărul 
de 
in rândul femeilor decât 
printre bărbați.

— In lume nu există 
două persoane cu seri- 

identice.

constatat 
stângacilor 

două ori mai

că 
este 
mic

! 
i

I

„Ion Barbu 
matematica 
și nd unele producții a- 
tractive prin implicarea 
melcilor, gasteropodelor și 
a unor ciuperci superi
oare".

cuplează 
și poezia, ie- 

unele producții

„Taifunul e un amestec 
confuz de ploaie și

„Tributul către 
erau niște 
torii de aur 
menii zideau 
mecate".

vânt".

Poartă 
obligabani 

cu care oa- 
seraiuri fer-

„Ion Barbu era de me
serie matematician, lucra 
cu un calculator, iar 
hoby poet ermetic".

ca

„Ion Creangă s-a urcat 
într-un pom șl o babă 
l-a gonit pe scriitor cu 
bățul din el".

Eugen Barbu a scris

„Canalul Panama desfa
ce1 Americile în două".

,In Galapagos, deci în 
trăiesc 

și manguste
*>• 

Paradis 
țestoase mari 
subacvatice**.

„Gheizerele 
re ce vin de 
termică subterană**.

broaște

sunt izvoa- 
la centrala

I
de 

care
I

se

PERHRAZE

CAM MIROASE A INFERN 
Coryntina,-i aici vara 
Și orice român normal 
Fiind verdeață-n toată țara 
lese ia păscut pe deal ;

Precum vrut-au guvernanții 
Să avem și noi
Ei să ne sune talan ții. 
Iară noi s-o ducem prost.

UNII strigă 
din Guvern : 

mămăligă?, 
inlern

Ei surâd discret, în barbă, 
Și mai stau, se mai socot. 
însă tac, așa, ca-n iarbă 
Si restructure;»’1 lot..

DUMITRU HURUBA

Si zadarnic
Către ALȚII
— Ați pus-o dc 

Că miroase a

un rost :

1 2 3 4 5 , 6 7 . 8 9 10 1
i I > :
3 ■ ■i
4 1
5 ■
6

7 .

■8 ,1 ■ i
9 i I
10 ' l J 1

ORIZONTAL : 1) Volum de știință în 
biblioteca personală (pl.); 2) Se înmul
țește cu spor ; 3) Crâmpei de cântec 
în surdină — Specie acvatică în esen

ță — Termen de predare depășit ; 4) 
Se prezintă total dezinteresat — Taie 
orice poftă ; 5) Vin dintr-un alt vas 
— Strânge rezultatele din producție; 6) 
Acțiune de campanie desfășurată în pro
funzime — Tip de stat subdezvoltat ; 
7) Varianta slavă la șah — Plată... mică 
la serviciu ; 8) Legat mai mereu de și
ret — Schemă fixă pentru o evoluție în 
deplasare — începătoare în ale scri
sului; 9) Ieșiți bine din învârteli ; 10) 
Fără șanse de absolvire.

VERTICAL : 1) Autorii unor perfor
manțe de vârf ; 2) Figură de prim plan 
la o adunare; 3) Scoase la raport! — 
Acumulator de mare capacitate — In
trate în finală la tenis ; 4) Lansat în 
atac în urma unor pr. ări — Tip de 
culoare pe drumuri ; 5) Non-conformist 
fără perdea — Zugrăvit cu un penel 
muiat în smoală ; 6) Piesă executată în 
stilul pop — Născut din dragoste ș!-n- 
flăcărare; 7) Suprafața unei figuri — 
Umbre nedorite pe călea reușitei ; 8) 
Adnotare strict redacțională — Dulcea

ța de la noră pentru mama soacră <pl.); 
— Scurtă trimitere la ceva scris ; 9) 
Creatoare clasice pentru melomani ; 10) 
Mult avansat cu apărarea.

VASILE MOLODEȚ

Dezlegarea careului
„POLILOGHIE"

apărut în ziarul nostru 
de sâmbăta trecută:

1) DEZAMAGTRE; 2) AXONI — A- 
RAT; 3) RI — IMAT — FE ; 4) ALIN — 
TAPIR; 5) M — TISE — REN; 6) APA 
— UITA — I; 7) TENOR — AGAT; 
8) UR — REAL — TA; 9) ROBA — 
TACIT ; 10) ANESTEZIE.

Soluția problemei 
din nr. trecut:

1. Tbl — 2. Dc6 mat
2. De6 mat 1. ... e5

1. -. Ra6 2. Dg6 ‘t

;.;.;i-:-x-:-x-:-:-x-x.;-x-;-x-x-:-x-:-:
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Culeio de 
ILIE LEAHU

Montaigne
despre virtute —
„Multe virtuți, pre. 

cum castitatea, sobrieta
tea și cumpătarea, le 
tem dobândi datorită 
biciunii trupești"

• „E plăcut să 
naști într-un veac 
pravat; ' căci, prin 
parațic cu alții, ești so
cotit virtuos aproape pa 
nimic".

» „Putem preschimbi 
virtutea în viciu, cum si 
întâmplă când o aprindem 
cu o dorință prea apri
gă și prea violentă"

• „Nimic nu poate face 
aAevărciA d dea 

bir cu fugtții: ea caută 
suferințele și durerea ca 
pe o hrană. Amenințările, 
rugurile și călăii o învio
rează și o întăresc".

pu- 
slăe

te 
dew 

com-

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziției :

ALB : Rh4, Dg3, Th 7. Nh3
Negru : Rhl. Ch2, p 13

Sâmbătă, 31 mai — Duminică, 1 iunie 1997
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CUVÂNTUL LIBEr'1
U>

DliNIfARÂ Șl DlN LUME
COMPENSAREA PREȚULUI UNOR

CATEGORII DE MEDICAMENTE
Cior- 

se
Premierul Victor 

bea a declarat că 
intenționează compensa
rea prețului unor medi
camente cu 50 
sau 75 la sută, 
acordarea de 
mente gratuite 
riilor sociale 
care 
Rii, 
Vor 
200 
eliberează 
compensate.

îmbunătățirea servi
ciilor auxiliare din spi
tal*,  a activităților ana. 
» și a igienei se poa
te obține prin pachetul 
de soluții oferit prin 
privatizare. concesiona
re și închiriere de uti
laje. a spus Ciorbea. EI 
a spus că reorganizarea 
declanșată de actualul 
guvern a dus la apariția 
a 42 de centre medica-

la sută 
inclusiv 

medica- 
catego- 

cu boli 
permit, conform le- 
aceste facilități, 

fi autorizate peste 
de farmacii care 

medicamente

In

I 
! 

J 

\

l
1
l
•

4
i
1
*

J

I

I 

\

le pentru vârstnici, 
toate județele. redistri
buind același personal 
medical și soațiile poli
clinicilor existente.

Strategia de reformă 
în dome mul sănătății 
implică un pachet de 
12 legi elaborate în ur
ma întrunirii forumu
lui național de reformă 
sanitară. împreună cu 
toate organizațiile, a- 
sociațiile și reprezentan
ții sind-cali Se va fi
naliza o evaluare a stă
rii de sănătate a pop» 
lației și m vor identi
fica prioritățile de a» 
tiune pentru cele mai 
frecvente boli. Ciorbea 
a anunțat că în această 
sesiune se vor face di- 
ligențe pe lângă Paria- ț 
ment pentru adoptarea 
Legii asigurărilor 
ciale de sănătate.

guvernare so- 
turul doi al 
parlamentare, 

să se desfă- 
iunie, relatează

INDEMN PENTRU FRANCEZI
Președintele Jacques 

Chirac i-a îndemnat, marți 
pe francezi să nu pericli
teze dezvoltarea econo
mică a țării lor, votând 
pentru o 
cialistă în 
alegerilor 
programat 
soare la 1
REUTER. „Doriți cu ade
vărat să reînviați vechile 
idei socialiste, riscând 
viitoarea dezvoltare eco
nomică a țării?", a spus 
Chirac într-un discurs te
levizat.

Președintele nu a pre
zentat însă un program 
economic exact și nu a 
precizat cine i-ar putea 
urma în funcție premie
rului Alain Juppe, în e- 
ventualitatea că alegerile 
vor fi câștigate de actuala 
coaliție de centru — 
dreapta. Cei doi poten
țiali candidați sunt Phi
lippe Seguin, președintele 
Adunării Naționale, și

fostul premier Edouard 
Balladur.

Liderul socialist Lionel 
Jospin a caracterizat dis
cursul lui Chirac drept 
„o formidabilă recunoaș
tere a eșecului". în timp 
ce aliatul său comunist, 
Robert Hue, a declarat 
că președintele nu a în
țeles mesajul pe care i 
l-a transmis electoratul. 
întreaga sa declarație fiind 
„o reluare a refrenului din 
campania electorală".

Liderul de extremă — 
dreapta Jean_Marie Le 
Pen a afirmat că pre
ședintele Chirac părea că 
„s-a resemnat deja" cu 
ideea unei viitoare „coabi
tări" cu o guvernare d« 
stânga.

Dominique Voynet, pre
ședintele Partidului Eco
logist, a calificat discursul 
prezidențial drept un „non- 
eveniment", 
pe Jacques Chirac că 
consideră „naivi" 
cozi.

acuzându-1 
îi 

pe fran-

i
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PERCHEZIȚIE
Poliția Capitalei a con

firmat, 
ziția 
cuința 
filialei 
piului 
Stan, 
informații 
zultă că 
tuia s-ar 
Căpățână 
săi. informează 
Capitalei, 
a.c., 
au percheziționat 
lui Ion Stan.

marți, că perche- 
efectuată la lo- 
vicepreședintelui 

PDSR a munici- 
București, Ion 

datorat unor 
din care re- 

în casa aces- 
ascunde Fane 

și complicii 
Politia 

Pe 13 mai 
polițiștii bucureșteni 

casa 
Perchezi-

s-a

______ » 
ția avea Ia baza autori- | 
zația emisă de Parche- » 
tul de pe lângă Tribu- I 
naiul municipiului Bu- ’ 
curești și a vizat casele 
tuturor cunoștințelor lui 
Fane Căpățână și ale 
complicilor săi. Cei cinci 
țigani sunt învinuiți de 
tentativă de omor, co
misă pe data de 9, mai, 
asupra fotbalistului 
Laurențiu Lică. Până în 
prezent au fost reținuți 
patru dintre ei.

I
I
*

I
I
*

I
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CA

O STUDENTA DIN GALATI 
VA REPREZENTA ROMÂNIA 

„MISS WORLD UNIVERSITY” ■ 
studentă din Galați 
reprezenta România 

dată la 
internațional

1997
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MITING ELECTORAL

Un număr de aproxi
mativ 20.000 de locuitori 
ai capitalei albaneze au 
organizat un miting în
dreptat împotriva pre
ședintelui Săli Berisha. 
relatează Reuter. Cetă
țenii Tiranei, susținători 
ni Partidului Socialist, 
s-au adunat pe un sta
dion. pentru a marca în. 
ceoerca caiapaniei elec
torala t Iderll opoziției 
albaneze au' ținut discur
suri tn care îl condam
nau De actualul președin
te pentru situația din 
Albania, cerând ca Săli 
Rorieha «ă pună 
stării de urgență.

...Oamenii vor 
Partidul Socialist

poziția progresistă pen
tru că ei doresc o Al- 
hanu? normală", a decla
rat Patos Nano, liderul 
socialist albanez, în fața 
mulțimii adunate. „Vrem 
<» Albanie liberă, nu vrem 
să fim sclavii Iui Be
risha. Majoritatea 
lectoratului albanez 
va susține. în 
scrutinului ce 
loc pe data de 
nie. pe 
opoziției", 
Nano.

Liderii
mai afirmat, însă, 
alegerile nu vor fi 
bere dacă este menținută 
starea de urgență.
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cadrul 
arc 
29 iu- 

reprezentantii 
a adăugat
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Secretarul general al 
NATO, Javier Solana, a 
afirmat, intr-un interviu 
acordat cotidianului „USA 
Today", că în viitorul con
siliu NATO — Rusia are 
doar un rol consultativ 
și că nici una din părți 
nu dispune de dreptul de 
veto. ..în cazul în care 
nu se va ajunge la nici 
o înțelegere în privința 
unei probleme oricare 
din părți este liberă să 
acționeze așa cum credo 
de cuviință" a precizat 
Solana.

întrebat dacă Rusia are 
dreptul de a reconsidera 
Tratatul în cazul în caro 
Alianța ar

o vom 
Solana.

O 
va 
pentru prima 
concursul 
„Miss World University'1 
•— 1997, ce va avea loc 
în toamnă, la Seul. Coreea 
de Sud. Reprezentanta 
țării noastre se numește 
Claudia Mihai, are 20 
de ani ,55 kg 
Este studentă 
Facultatea de 
tratie Publică 
Universității 
Claudia 
pantele 
trei la 
nai de 
— 1997, 
Iași și
Belicovici din Brașov, vor 
intra, după o scurtă va
canță, într-o pregătire de 
o lună de zile. Pregătirea 
va include cursuri de cul
tură generală, frumusețe, 
mers și educație. De a_ 
semenea, România va pre
zenta, în finala concur
sului de la Seul, ce va

are
și 1.77 cm. 
anul I la 

Adminis- 
din cadrul 
din Galați. 

Mihai și ocu- 
locurilor doi și 
Concursul Națio- 
Miss Universitate 
Oana Rafailă din 
respectiv Jenifer

data de 6 
un costum 
la dispoziția 

Ministe-

avea Ioc la 
septembrie, 
național pus 
concurentei de 
rul învățământului.

Republica Moldova va 
fi reprezentată la „Miss 
World University" — 
1997 de Doriana Zupcu, 
din Chișinău. Ea are 21 
de ani, 59 kg și 1,80 cm. 
Este studentă anul IV la 
Institutul de Arte din 
Chișinău Premiile ce 
vor fi acordate Ia cea de 
a Xl-a ediție a concursu
lui „Miss World Univer
sity" — 1997 sunt: Ma
rele Premiu (5.000 dolari 
tSUA), Culture Award 
(4.000 dolari SUA), Peace 
Award (3.000 dolari SUA), 
Award of Serviceship 
(1.500 dolari SUA) ți Queer 
of Star (1.500 dolari SUA). 
Organizatorii au decis să 
fie aleasă și Miss Friend
ship și 
urmând 
cel mai 
țional.

FĂRĂ DREPT DE VETO
acest aspect nu 
face" a adăugat

..Statele care doresc să
adere la NATO trebuie 
să respecte valorile pe 
care le împărtășim și pe 
care suntem gata să le 
apărăm", a afirmat secro- 
tarul general al Alianței. 
„Trebuie să fie țări caro 
și-au rezolvat problemele 
cu vecinii și a căror ar
mată este controlată de 
autorități civile", a pre
cizat Solana, reafirmând 
faptul că fiecare actual 
sau viitor membru al A- 
lianței are aceleași drep
turi și obligații, fără să se 
creeze statute diferite 
pentru membrii acesteia.

„Invitațiile care se vor 
face în iulie, la Madrid, 
nu vor fi și ultimele. 
NATO nu împinge nici un 
stat să i se alăture, dar 
va lua în considerare ori
ce țară care dorește a- 
ceasta", a conchis Sola-

I
Miss Photogenic, 

a fi premiat și 
bun costum na-

I 
I

turilor sale.
opoziției Icapăt timp

vata 
ți O>

nu fie amâ- 
la sfârșitul 
acestuia. în 

transmite

valoare 
dolari, a

au 
că 
li-

pentru fap_ 
înainte de 
mandatului.

avocaților '
Foto> 

ANTON SOCACI

consi-

ÎN

4U

plâng 
care 

către

folosirii 
transmite 

exprimăm 
în legătură 

Kievului
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Cei puțin 32 de per*  
mane și-au pierdut via
ța, ca unitare a unui șir 
de tornade și furtuni 
care au afectat zona 
centrală a statului Te
xas. ridicând în aer auto
vehiculele și distrugând 
zeci de locuințe și ma
gazine. relatează Reuter. 
Poliția a declarat că u- 
raganul a ucis cel puțin 
30 de persoane în ora
șul Jarrell, situat In

TORNADE ÎN TEXAS 
districtul texan William
son, la aproximativ 60 de 
km de Austin. Echipe
le de salvare au averti
zat că numărul victi
melor ar putea să creas
că pe măsură ce ope
rațiunile de căutare a 
supraviețuitorilor conti
nuă.

Cel puțin șase tor
nade ,însoțite de grindină 
și ploi torențiale, 
afectat alte patru

au 
re-

admite state
le baltice în cadrul struc- 

Solana a 
răspuns că această deci
zie nu poate să aparțină 
decât N \TO și nimănui 
altcuiva. „Ne putem con
sulta cu Rusia In anu
mite probleme, dar nu în 
toate. Iar cu privire la

giuni două persoane fiind 
ucise în capitala texană 
Austin. La aproximativ 
30 de km nord de Jarrell, 
o altă tornadă a distrus 
șase ambarcațiuni an
corate pe Lacul Belton. 
Furtunile au provocat 
întreruperea alimentă
rii cu electricitate 
aproximativ 50.000 
case, situate în 
mai afectate patru 
tricte din Texas.

Râsârit de soare 
la «narea cea mare.

Curtea Supremă a Sta
telor Unite a hotărât, 
marți. în unanimitate, ca 
procesul de hărțuire se
xuală intentat de Paula 
Jones, președintelui Bill 
Clinton să 
nat până 
mandatului 
anul 2001, 
Reuter Curtea a res
pins argumentul că pre
ședintele beneficiază de 
imunitate temporară. în 
privința Dr icesclor civi
le intentate 
te petrecute 
preluarea 
„Solicitarea

BILL CLINTON ACUZAT 
DE HĂRȚUIRE SEXUALĂ

lui Clinton este 
derată neconstituționa-
lă“, a precizat judecă
torul John Paul Stevens 

Paula Jones l-a acu
zat pe președinte că t-a 
făcut avansuri în 
ce se afla Intr-o came
ră de hotel din Little 
Rock, în 1991, în peri
oada în care Clinton era 
guvernator al Statului 
Arkansas. iar Jones 
funcționar de stat. Paula 
Jones, care a solicitat 
despăgubiri în 
de 700.009 de 
cerut ca procesul să intre 
pe rol fără întârziere.
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Premierul rus, Viktor 
Cernomîrdin, a 
autoritățile de 
de discriminări 
vința 
rusa. 
„Ne 
rarea 
politica 
limitare, de fapt elimi
nare. a limbii șl cultu-

acuzat 
la Kiev 
în pri_ 

limbii 
Reuter, 
îngrijo- 

cu 
de

UCRAINA ACUZATA DE DISCRIMINĂRI 
PRIVINȚA LIMBII RUSE
rii ruse din domeniul 
administrativ și cultu
ral" a declarat Cerno- 
mîrdin.

Din cel 51 de mili
oane de cetățeni ucrai
neni, circa 12 milioa
ne sunt etnici ruși, „Com- 
patrioții noștri se 
de tratamentul la 
sunt supuși de

autoritățile de la Kiev, 
aceștia neputându-se bu
cura pe deplin de drep
turile și libertățile me
ritate", a adăugat pre
mierul rus.

Oficialii Kievului au 
respins orice acuzație 
referitoare la discrimi
narea etnicilor ruși pe 
teritoriul Ucrainei.
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ADMINISTRAȚIA PERMANENTĂ A I 
TABERELOR ȘCOLARE 
HUNEDOARA — DEVA l

Cu 21 de zile înaintea plecării în tabere» 
| este obligatorie LUAREA ÎN EVIDENȚĂ PEN-1 
ț TRU SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA A 1 
] ELEVILOR ȘI PERSONALULUI ÎNSOȚITOR.» 

xxx l
în conformitate cu instrucțiunile MINIS-» 

ț TERULUI SĂNĂTĂȚII nr. 25451/8. 05. 1996,1
* pentru autorizarea plecării în tabere și colonii ♦ 
ț a copiilor și tinerilor este necesară luarea in l
* evidență a acestora, precum și a personalului »
* însoțitor, pentru supravegherea epidemiologică ♦
* de către dispensarele medicale teritoriale sau ♦ 
1 școlare, cu 21 de zile înaintea plecării in ta-» 
I bere. Documentația medicală obligatorie pentru» 
I fiecare copil sau tânăr care pleacă în tabere» 
ț sau colonii va cuprinde: AVIZ EPIDEMIOLO-» 
I G1C, eliberat de dispensarul teritorial sau șco-»
* Iar cu maxim 48 ore înaintea plecării în tabără •
* și dovada de vaccinări conform vârstei. Cadrele •
* didactice și personalul de îngrijire însoțitor vor » 
ț face dovada efectuării examenelor medicale pe-t 
ț riodice, conform Ordinului Ministerului Sănă- •
* tății nr. 15/1982 și vor avea aviz epidemiologie ♦
* eliberat cu maximum 48 ore înaintea plecării în ♦
ț tabere. »

Orice reglementări ulterioare privind su-r 
‘ pravegherea epidemiologică a copiilor și per-*
* sonaluiui însoțitor înaintea plecării in tabere f
* vor fi comunicate prin presa locală. •

len

După adunarea generală a 
acționarilor, „Ardealul" SA 
Deva_are o nouă conducere

și-a recuperat mai multe 
zeci de milioane — 37 de

— a 
difieul- 
activi-

moment, 
existente 

trădau

cuvânt,

(aflăm de ia politie f )
TÂLHĂRIE

Substantivul care ti
trează aceste rânduri a 
devenit, din păcate, loc 
comun. Poliția puțină la 
efective fată de fenome- 
Inul infracțional. abia 
prididește să cerceteze 
reclamatiile celor tâlhă
riți la drumul mare și 
să dea de urma tâlha-

fie- 
cautâ 
rapid

rilor spre a-i așeza la
locul lor

Irj noaptea de 24-—25
mai. pe o stradă din
Deva. la adăpostul întu
nericului — era ora 23.30 
— Sap oro Lingurar 
Daniel Cerna (numele 
prenumele trebuie să 
spună ceva 
etnia căreia 
doi). l_au 
500 de mii 
Va sile Gros.
zilei de 26 mai lucrăto 
rii politiei Deva au reu
șit să dea de urma tâl
harilor pe care i-au pre-

si
șl 

vă 
lacu privire 

îi aparțin cei 
tâlhărit de 
de lei pe

In cursul

zentat Parchetului pen
tru emiterea mandatului 
de arestare

CV OCAUA MICA
Altă sintagmă care ris

că să devină foc comun 
în condițiile când 
care „comerciant**  
să se îmbogățească 
pe orice cale.

Nu se știe dacă Corina 
Prejban — barmană la 
barul „Terasa**  și Maria 
Ana Filimon — barmană 
la SC „Prodimpex Gu_ 
dea“ SRL ambele din 
Hunedoara „lucrau**  în 
folosul patronului lor sau 
în folos propriu. Cert 
este că ele au fost depis
tate cu ocaua mică, a- 
dică vânzând băuturi al
coolice cu lipsă la măsu
rătoare. Fapta fiînd cali
ficată ca infracțiune în 
Codul penal, celor două 
li s-au întocmit dosare 
de cercetare penală.

• a- 
sta- 

mai. s-a 
întrunirea unui

Amânată pentru ziua 
de joi, 29 mai a.c.. adu
narea generală a acționa
rilor de la S.C. „Ardea
lul**  S.A. Deva s-a desfă
șurat într_o notă comună 
unui asemenea 
deși tensiunile 
anterior acesteia
impresia unor dispute tă
ioase . Dacă în urmă cu 
două săptămâni — la 
prima convocare ■ 
dunarea nu a fost 
tutară — joi. 29 
reușit
număr de acționari ma
joritari care 
zentat 26.430 de 
dintr-un total de 37.153 
acțiuni, cât reprezintă 
întregul pachet.

Ordinea de zi a adus 
în dezbatere principalele 
probleme economico — 
financiare ale societății, 
care în anul financiar 
1996 a înregistrat pierderi 
de circa 23 de milioane 
de lei, cauza principală 
fiind, în opinia celor 
care au luat cuvântul, 
necorelarea chiriilor în 
raport de costurile reale 
ale societății. Practicarea 
unui adaos 
la sută în 
mercială a 
a acoperit 
tuielile cu întreținerea, iar 
faptul că societatea nu

au repre- 
acțiunl,

de minim 33 
activitatea co_ 

societății nu 
integra] chel-

milioane de lei 
creat numeroase 
tăți în derularea 
tații comerciala 

în luările de
precum și în materialele 
supuse atenției adunării 
generale, s-au făcut pro
puneri pentru îmbunătăți
rea activității economieo- 
financiare a societății, ac
tivitate care în primele 
luni ale acestui an a 
înregistrat deja un pro
fit de peste 7 
de lei.

Momentul cel 
tat al adunării 
— având în vedere discu
țiile și tensiunile la a- 
ceastă societate, în ulti
mele luni, a fost ale
gerea noului consiliu 
de administrație. După 
exprimarea voturilor, ve
chiul consiliu de admi
nistrație a fost schimbat 
în totalitate. în funcția 
de președinte și respec
tiv, director al societății 
fiind ales dl Sandu Si*  
mion Borbeanu. Au mai 
fost aleși, in consiliul de 
administrație, dnii Aurel 
Miclea — vicepreședinte 

respectiv, Marius Mun- 
teanu.

milioane

mai aștep- 
generale

CORNEL POENAR

l

S.C. REC PROD IMP EXP SRL DEVA I 
achiziționează toată gama de materiale re- j 

folosibile la cele mai avantajoase prețuri și. 
totodată vinde la agenți economici și persoane | 
fizice toată gama de laminate produse de S.C. • 
SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA, fără adaos | 
comercial. î

Se pot face si comenzi anticipate la tele- | 
foanele : 231483, 231484 și 233318. j
p . ■» .. ■■■■■ <■■■■■ h

ȘCOALA GENERALA NR. 1 ORAȘTIE !

organizează concurs pentru ocuparea unui | 
post de muncitor calificat întreținere (tâmplar î 
sau zidar), în ziua de 18 iunie 1997, ora 9. ’

Relații suplimentare Ia sediul unității, tel. ■ 
641166.

MANAGERUL
S.C. SUINPROD S.A. OIlAȘTIE 

Cu sediul în Orăstie, str. Luncii, nr 
CONVOACĂ 

Adunarea Generali*  Extraordinarii a 
ționarilor la data de 14. 06. 1997. ora 10,00, 
la Sala „ASTRA“ Orăștie. pentru *oți  acționarii 
inregistr-ți în Registrul Acționarilor la sfârși*  
tul zilei de 1 aprilie 1997.

Ordinea de zi a A-1 -nării Generale:
1. Rațortul de gestiune al managerului.
2. Raportul cenzorilor privind gestiunea 

societății pe anul 1996.
3. Aprobarea Bilanțului contabil pe anul 

1996 și al contului de profit și pierdere.
4. Aprobarea repartizării profitului reali*  

zat în anul 1996.
In cazul tn care la prima convocare nu 

vor f' îndeplinite prevederile legale, adunarea 
generală se va reprograma în același loe pe 
data de 28. 06. 1997, ora 10.00.

La adunare pot participa toți acționarii 
înregistrați în Registrul acționarilor, personal 
sau prin reprezentanți pe bază de procură spe - 
cială, care va fi depusă la sediul societSții.

Informații suplimentare Ia sediul societSții 
sau la telefon 054 — 641640.

1

>
i

■

■

S.C. GRUNDEL IMPORT-EXPORT
S.R.L. S1MERIA

Direct importator Germania

Haine import second-hand nesortate, 
saci, la kg.

Telefon 660280, Simbria.

CREDIT BANK DEVA
VINDE LA

tn

(185395)

LICITAȚIE PUBLICA*

Chișcădaga de 4,6

Pe râul Jiu mate
rn suspensie pro-

STAREA MEDIULUI
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Privind calitatea fac
torilor de mediu în ju
dețul Hunedoara pentru 
perioada 19—25 mai, vă 
informăm :

— Poluanții gazoși 
(dioxid de azot, dioxid 
de sulf, amoniac și fe
noli) și pulberile în 
suspensie au avut și 
pentru această perioadă 
valori medii și maxime 
care s-au încadrat în 
limitele impuse de cali
tate a aerului. Valori
le maxime s.au înre
gistrat în zona Hune
doara la datele de 20 și 
27 mai. pentru dioxid de 
azot, în zona Călan în 
ziua de 23 mai șl tot 
în această zonă, la data 
de 22 mai la pulberile 
în suspensie |

ta pulberile

dimentabile a fost de
pășită limita admisă (17 
gr/mp/lună) în zona
Teliuc de 12,3 ori și în 
zona 
ori ;

riile
venite în Dnncipal de la 
unitățile de prelucrare a 
cărbunelui pr n evacu
area de ape incomplet 
epurate au fost pentru 
această perioadă o va
loare medie de 1048.0 
mg/1 și o valoare ma
ximă de 1802,0 mg/1 în
registrată în ziua de 24 
mai.

Valorile radioactivită
ții Beta globale șl ale 
dozei Gama absorbite au 
fost în limitele de va
riație admise ale fondu
lui natura] pentru

factorii de mediu anali
zați.

Peirtrc arat HW «te 
Volumul total de 507,14590 
mii. mc ape uzate eva
cuate în cursurile de 
apă de suprafață, 50.80 
mii. mc au fost deversați 
în Jiul de Vest și Jiul 
de Est din care volumul 
de apă uzată care nu s-a 
epurat a fost de 11,699 
mii. mo, 35,89 mii. mo 
nu s-au epurat suficient, 
doar 3.z! mii. mc au fost 
considerate suficient sau 
corespunzător epurate 
în .*âiu  Srișul Alb, în 
cursul anului trecut a 
fost evacuat un volum 
de 4,095 mii. mo din 
care 3,733 mii. mo au 
fost insuficient epurate 
șl doar 0,362 mlL me, 
au fost apreciate ca su
ficient sau corespunză
tor epurate.

Agenda de protecție 
a mediului Deva

IN ORICE
OCAZIE

PUBLICITATE

PRIN
„CUVÂNTUL

ce va avea loc în data de 2. 06. 1997, ur
mătoarele :

1. La Judecătoria Hunedoara, biroul exe
cutor judecătoresc, ora 10:

— spațiu comercial situat în Hunedoara» 
bdul Dacia, bl. 38, parter, 150 mp;

— fabrică de bere, situată în Hunedoa
ra, str. G. Enescu, capacitate 1.500 I/ri.

2. in localitatea Ilia, str. Traian, nr. 7, oraț
12,00. f

— clădire, cu destinație restaurant, da
tată corespunzător — bucătărie, mobilier, ve
selă și bunuri mobile.

3. in Deva, la sediul CREDIT BANK Devfi,1 
bdul Decebal, nr. 8, ora 10:

— autoturism OLTCIT CLUB;
— sm<ot’.’~ism FIAT REGATA.
Informat;? suplimentare li tel. I /211853.1 I»

A' NON
AXXON ROMANIA TRADING S.R.L. 

reprezentant pentru bateriile TOSHIBA și 
SUNLINGHT și produsele JOHNSON * 
JOHNSON în România, angajează t

AGENȚI DE VÂNZĂRI
CERINȚE MINIME :
— Vârsta : 25-35 ani
— Putere de muncă în ritm susținut
— Autoturism propriu (provizoriu)
— F sriența în marketing și/sau 

zări reprezintă un avantaj.
SE OFERĂ :
— Salariu interesant
— Bonus
— Deconturi: auto.
Informații, la numerele 

069/229020, între orele 9—16; 
după ora 19; luni—vineri.

• 1

I
I

.•I

vân-

de telefon l 
054/715913» 

(6011)

r » * *,^  ■ j, A A.*  ■ ■ jji. —*

• Sâmbătă. 31 mai — Dw.*..ucL  1 iunie J!>9f



co t i di âii£i ride pendeii CUVÂNTUL LIBER

m -i
PWBLICBlATe

VANZAR1 — 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 
camere, fără balcon. Tel. 
231940. (184637)

• Vând 
ment două 
ultracentral, 
mobilat 
22G884.

aparta- 
camere, 
complet 

Deva, tel.

(184636)

• Vând casă anexe 
gospodărești, grădină 
mare, Nojag. 152. Telefon 
667259.

(5586)
• Vând garsonieră, bl. 

8, etaj 3, ap. 44, Dacia, 
ou gaze. Tel. 222815, sau 
la domiciliu.

(5589)
• Vând apat-at aerosoli, 

SUA. Tel. 21G562.
(55G0)

• Vând Mercedes 200 
D, stare bună, preț rte- 
gocjabil. Tel. G21078.

(5G33)
• Vând sau schimb,

casă, anexe, pomi, pământ, 
sat Pane, com. Dobra, cu 
apartament, Deva. Tel. 
62G531. (grt)

• Vând linie completă 
de panificație și patiserie 
□in import. Informații Sa 
Arad, tel. 057/283718.

(4666)
• Vând apartament trei 

camere, etaj 1, bl. 74, De
va, Micro la. Telefon 
61^415.

(5579)
• Vând casă, anexe, gră

dină, pogănești, rîr. 18.
[informații la nr. 25, preț 
'<0.000.000, negociabil. 
' 15581)
j- • Vând apartament 4 

1 camere, posibilități garaj, 
str. Emincsbu. Telefon 
'627836.

(4688)
• Vând apartament trei 

camere, AI. Saturn. In
formații Ia tel. 626085.

(4687)
■ • Vând apartament 2 

camere, Gojdu (cărămidă), 
central, telefon. Telefon 
232328.

(1686)
• Vând garsonieră cu 

Îmbunătățiri, etaj 2, Da
cia, telefon 215293.

(4685)
• Vând apartament ul

tracentral 2 camere, bdul
țDccebal. bl. 23, sc. G, 
etaj 9, ap. 115, preț ne
gociabil 9500 dolari.

(4684)
• Vând apartament 3 

camere, confort J, etaj 3, 
semidecomandat, telefon, 
ultracentral, liber. In
formații 048/634113.

4678)
• Vând urgent țiglă 

din demolare, tip vechi, 
excepțională, i Tel. 655202.

(5591)
• Vând apartament 4

camere, etaj 1. ultra
central, multiple îmbună
tățiri. Tel. 2lfr";i;, între 
15—-!L (1677)

• \ and combine păioa- 
ise Class masa ,2,66 m, sat 
Găstau, nr. 200. Telefon 
054/642754 Grigorescu.’

(4676)
• ' 1 ■ ■ n bătrâni vin-

d< i Record 1900,
p. >• «tare, înmatricu
la 'I G 623170.

(4679)
• Vând circular distan-

ț'er eu motor 7 kVV. TcL 
623170. (4679)

• Vând casă și grădină 
comuna Șoimuș, Tele

fon Deva — 611605, după 
ora 18.

(4G80)
■ Vând Skoda S 100, - 

stare de funcționare, preț 
negociabil. Tel. 218386.

(4681)
• S.G. Agrocomus S.A. 

Deva anunță licitație pen
tru vânzare de active 
în data de 18 iunie 1997. 
Telefon luni — vineri, 
054/219278.

(5583)
• Vând casă — Deva 

(gaz, apă, canalizare, curte, 
grădină). Tel. 614648

(G010)
• Vând 8 mașini cusut 

(industriale), 10.000.000 j 
Opel Kadett 1300, piese ac
cesorii. Tel. 225632.

(6009)
• Vând Citroen GSA

înmatriculat, suspensii noi, 
fabricație 1984, 2000 DM,
negociabil. Orăștie, tel. 
054/G42355.

(5455)
• Vând Dacia 1300, ne

înmatriculată, 1982, stare 
bună, preț negociabil. Tel. 
612231.

(5457)
• Vând Audi 100 Die

sel, înmatriculat, stare 
bună, 2400 DM, nego
ciabil Tel. 650353.

(4117)
• Vând Dacia 1310, a_ 

variată, cu talon. Infor
mații Brad, tel. 655004.

(4118)
• Vând Moskvici 1500, 

fi multiple piese schimb, 
laformații tel. 770207

(9357)
• Vând atelier meca

nică fina, Hunedoara. Bui- 
turi. 20. Tel. 711603.

(5090)

km, stare perfectă; vând 
SG cu abator în func
țiune. vând spațiu 90 mp 
și curte aferente, str.- Io. 
rea. complex Viile Noi; 
vând apartament două 
camere central. Tel. 8—14— 
232214, după 16 — 211443.

(5565)
• Vând apartament De. 

va (Bălcescu), str. 1. 
Corvin, bl. K, ap. 21. Tel. 
613348. După ora 19

(5888)
• Vând grajd animale; 

apartament 2 camere, a- 
menajat, ultracentral. 
Tel. 224433, 216608.

(0184638)
ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere
spațiu comercial îr> six. 
prafațâ de 170 mp eoni, 
partimentat pentru ali
mentara, produse textile 
sau industriale și bar 
'alimentație publică cu 
dotări în gara Simeria, 
vad excepțional. Tel. 
660G55 -- 10—16. 220676,
20—23. (5631)

• Cu adâncă du- 
rede în suflet, Miha- 
ela și Ramona anun
țăm că se împlinește 
un an de la dispari
ția fulgerătoare a 
celui care a fost un 
minunat soț și tată

RADU 
DEOANCA

Dumnezeu să-ți o- 
dihnească sufletul tau 
bun. Parastasul de 
pomenire azi, sâm
bătă, ora 9,30 la Bi
serica Sf. Nicolae, 
Deva.

(5593)

! Lansare de carte
§ Luni, 2. 06. a.c., Ia tă de un spectacol rea-
• Casa de Cultură din 
| Deva, ora 12,30, va avea
• Hoc lansarea volumului

de versuri „Albă ca ză-
• pada“ ' a poetului Vla- 
| dimir Pop Mărcanu. Ma- 
J nifestarea va fi ilustra-

• S.tS. Coop. „Favior" 
SRL Orăștie, vinde la li
citație' în fiecare zi de
luni, până 
re, microbuz 
fie 1100 DT. 
tel. 647493.
9—17

la adjttdeca- 
Renault. tra- 
Informații la 
între orele 

(5453)
• B.C.R., Filiala Hune

doara anunță vânzarea prin 
licitație publică a urmă
toarelor active, aparținând 
SG Gernafruct S.A. Hu
nedoara, cu sediul în str. 
Panait Cerna, nr. 4 : Fa
brica de răcoritoare, preț 
pornire 961.037.000 lei plus' 
TVA 18 la sută ; Fabri
ca de gheață, preț por
nire, 155.255.000 lei plus 
TVA ' 18 la sută. Acti
vele sunt dotate cu insta
lație de fabricat gheață 
și respectiv de îmbu
teliat sucuri .șl alcool. Li
citația va avea Ioc în 
data de 3. VI. 1997, ora 
11, la sediul Judecăto
riei Hunedoara, biroul 
executorului judecătoresc. 
Informații suplimentare 
la sediul S.0. Gernafruct 
S.A. Hunedoara, strada
G ar păți, nr. 92, telefon
0 54/715482, sau la B.C.R, 
— Filiala Hunedoara, tel. 
054/712494.

(5093)
• Vând apartament trei

camere, ultraamenajat, 2 
boxe. Liliacului. Telefon 
221030. (5288)

• Vând urgent, conve
nabil, teren intravilan, în 
Cristur .Tel. 671676-, 671533, 
,1G- 22

(5644)

• Vând legume im
port. Tel. 057/280024, 
057/281229.

• Vând apartament trei
camele, două băi, par-, 
chetat Simeria, str. Fa_ 
bricli, bl. 8, ap. 8, se. 
A, etaj 3. ’ (5577)

• Vând Renault 21 
injecVc benzină 0,5

lizat de elevii clasei I O 
de la Școala Generală | 
Nr. 1. Tot atunci va ' 
avea loc tragerea „Tom- | 
bolei copiilor deștepți și , 
cuminți", organizată de I 
Editura „Bibliofor". • 
(M.B). |

• Închiriez Merce-
des frigorific (minus
30 grade G), capaci-
tate 4 tone, pentru
transporturi, nunți
etc. Deva, telefon
226884.

(184636)
t • • • «MV

• Cu adâncă du
rere în suflet come
morăm împlinirea u- 
nui an de la moar
tea tragică a celui 
mai bun ginere și 
cumnat

RADU NICOLAE 
DEOANCA

Familiilo Oaidă, 
Iacob, Noghiță.

(5593)

DECESE

S.C. STREIUL" S.A. CALAN

str. A. Vlaicu, nr. 8, județul Hunedoara 
scoate la vânzare prin

• Caut pentru închiriat 
apartament două camere, 
mobilat, telefon, pentru 
minim 6 luni în Deva. Ur
gent. Informații ia tel. 
054/715913, luni — Joi, 
după ora 18.

(GOII)
• Caut să închiriez 

garsonieră sau aparta
ment două camere. Tel. 
218644

DIVERSE
• .N urnitul Crăciun Dră_ 

gan Nicolae, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Bă- 
cia, nr 110, județul Hu
nedoara, este citat ‘ ca 
pârât la Judecătoria De
va, pentru 13. OG. 1997, 
dosarul nr. 4463/9G, pen
tru rectificare de carte 
funciară, reclamanți Nenu 
Constantin și Janeta, in- 
tervenienți Mihețiu Nico
lae și Viorica.

(5578/5580)
OFERTE 

DE SERVICII
• NOU! Punct farma

ceutic veterinar în Sta
ția GFR Ilia, program 8,30 
— 15, 16—20.

.(5260)
• Angajăm tânără cu

noscătoare limba engleză 
(studii superioare, aspect 
plăcut), program după- 
amiaza. Informații tel. 
230630, 224550.

(4682)
• S.G. Elvila SRL De

va angajează, brutari ca
lificați. fete și băieți pen
tru calificare în meseria 
de brutar, vârsta maximă 
25 ani. Informații Deva, 
str. Depozitelor, 2 A.

(4683)
• Angajez șofer cate

goria D. Tel. 611618, De
va, Grigorescu, 21.

(5594)
• Contract muncă Ita

lia, dansatoare. Telefon 
233038, orele 12—18.

(5080)
COMEMORĂRI

• Amintim pentru o cli
pă celor care au ' ctinos- 
cut-o pe

LENUȚ1 IRIMIE 
din satul Vălișoara, Băl
ță, că, în 30 mal 1997, 
s-au împlinit 4 ani de 
când a plecat în lumea 
veșnică. Te plângem me
reu, LENUȚA dragă!

(Mb&)

• Familia anunță 
cu durere încetarea 
din viață, după o grea 
suferință, a dragului 
lor

ONIȘOR VASILE
Corpul neînsuflețit 

se află depus la Casa 
mortuară Deva, str. 
Emincscu. înmormân
tarea duminică, 1 iu
nie 1997. Dumnezeu 
să_l odihnească în 
pace !

. (G015)

• Golegii de la 
Banc Post, Sucursala 
Deva sunt alături de 
Alina Onișor la grea
ua suferință provo
cată de moartea ta
tălui său

VASILE ONIȘOR
Sincere condolean

țe familiei îndoliate.
(5596)

• Gu adâncă du
rere în suflet, anun
țăm încetarea din 
viață a celui care 
a fost soț, frate, cum
nat șl unchi

IOAN LUl’AȘ
64 ani.

înmormântarea va 
avea loc azi, 31 mal 
1997, ora 13, din 
str. Barbu Lăutaru, 
nr. 11.

(5597)

• Soția luliana 
(Litu), fiica Dori
na, ginerele Andrei, 
nepoții Lucian și Bog- 
gan, soacra Stuchlich 
luliana și rudele a- 
propiate anunță cu 
adâncă durere înce
tarea din viață după 
o lungă șl grea su
ferință a celui care 
U fost un soț, tată, 
bunic și ginere 

mr- (r) IOAN 
GIIIMBUȚAN 

de 67 ani. Gorpul 
neînsuflețit se afiă 
depus Ia domiciliul 
din str. A. Vlaicu, 
nr. 48, Deva. în
mormântarea dumi
nică, 1 Iunie, ora 17. 
Dumnezeu să-î ierte 
și să_l odihnească. în 
pace I

(5592)
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/LICITAȚIE PUBLICA
* cu strigare, fără preselectie, conform Legii» 
*58/1991, H.G. 634/1991, H.G.’758/1991 și H.G.*  
*545/1992, Ia data de 02. 07. 97, ora 10, următoa- »
* rele active : ?
* *

—. Restaurant Piață, piața agroalimentară •
j,Că!an, preț de pornire 72001000 lei. ț
J — Gospodăria anexă, sat Crișeni. Preț por- ; 
J nire 51794000 lei. j,
« La gospodăria anexă se adaugă investiția»
* chiriașului în sumă de 116224000 Iei.

va adăuga T.V.A. f 
licitației nu este*  *

până la data de^ 
I »

_____ ... ,________  , este de 10% din*  
1 valoarea activului, iar taxa de participare este * 
1 de 300 000 lei.________________________________ î* * 
J In caz de neadjudecare la prima etapă, cea 
Jde-a doua etapă este în data de 18. 07. 1997, iar' 
Icea

I

I

J
L

*
1 -T>1TT,

* inclusă valoarea terenurilor.
I Ofertele se vor depune 
Î27. 06. 97.

Garanția de participare

La valorile de mai sus se 
în prețul de pornire a

<Ic-a treia etapă în 21. 07. 1997. I
I * lLicitația se va ține la sediul societății. 

Relații suplimentare la telefon 730541 saui 
sediul societății. (6012) 1

I
■ ■ ■■ •

I 
AGENȚIE DE PRESA î

CAUTA JURNALIȘTI CORESPONDENȚI.} 
Informații și c.v. la adresa : Agenția *

Transilvania Expres, 2200, Brasov, str. Lungă, | 
fnr. 13, sau la tel. 068/412123 068/411475, |
1068/413865. ț
i »

TRAGEREA
SUPER LOTO 5/40 

din 29 mai 1997
20, 21. 31, 5. 35. 28.

TRAGEREA 
EXPRES

din 29 mai 1997
8, 28, 26, 20, 43, 30.

I'CURSUL VALUTAR’!
30 MAI 1997

| cotații ale societăților bancare autorizate să ejee- I 
Itucze operațiuni pe piața valutară-. Prezenta listă I 

nu implică obligativitatea utilizării cursurilor in I

• 1 dolar SUA 7110 lei
• 1 marcă germană 4176 lei (
• 100 yeni japonezi 6106 lei ,
• 1 liră sterlină 11641 Ici
• 1 franc elvejian — 5027 lei
• 1 franc francez 1236 lei
e 100 lire italiene « — 421 lei

Cursurile incluse in această listă au la bază 1

I tranzacții efective de schimb valutar fi înregistrări ■ 
contabile. 3

............ ...., .. 
• •••••

• ■ - • ' _ _______ ____________

Duminică, t iunie 1997

-

• Sâmbătă, 31 mai


