
ÎN ZIARUL DE ASTAZI: • Interesul na-

țional înainte de toate; * Foaie pentru minte

și inimă; > Ce, cum și cât vom semăna în a-

ceasta toamnă? O Caleidoscop duminical; 9 Mă

consider un copil norocos.

ÎN EDIȚIA D Precizări, nor-

me

’96

Un

metodologice privind aplicarea Legii 11V

a locuințelor; • Tinerii și infracțiunea; •

an școlar cu elevi mai puțini; • Un „teri-

toriu minat"; • Sport.

CUVÂNTUL

Interesul
înainte

național 
de toate

LIBER

Dl Petru Șteolea, depu
tat în Parlamentul Româ
niei, ales pe listele elec
torale ale Partidului Uni
tății Naționale Române, 
este un vechi și statornic 
prieten și colaborator al 
„Cuvântului liber*1. In ur
mă cu câtăva vreme, în- 
tâlnindu-ne cu domnia sa 
la Deva, l-am adresat în 
scris câteva întrebări. Gu 
amabilitatea ce-1 caracte
rizează, dl deputat ne-a 
trimis răspunsurile în scris 
prin fax de la Strasbourg.

ÎNTREBARE : Ce mai 
faceți, die deputat 7 V-am

i’.U.N.R. este f' arte ac
tivă. Ce este no-, în acti
vitatea acesteia 7

R : Recent s-a desfășu
rat la Deva ședința con
siliului județean al filia
lei, care a 
ză asupra 
ganizațiilor 
primarilor 
noștri. Din 
zultat că 
PUNR s-au

făcut o anali, 
activității or- 
teritoriale, a 

și consilierilor 
analiză a re- 

organizațiile 
consolidat, pri

marii și consilierii PUNR 
lucrează în interesul co
munităților locale ce i-au 
ales și au rezultate nota, 
bile. Din punct de vede-

Discuție cu dl PETRU ȘTEOLEA, 
deputat în Parlamentul României

ultima vre.

Mulțumesc 
bine.. Ade- 
sunt foarte

Precizări pr vind

i

î

i

purile sanitare («u 
șuri, faianță și gresie),5 
bucătăria,'dar mai ales;! 
copiii, n-avem de a i J 
nu-i da crezare dlui di-J* 
rector. Doâr că banii nu; 
sunt pe măsura „viselor,. . _ ... - .
ale colectivului de aici, j, 
„Nici pentru cheltuielile»; 
obișnuite nu sunt sufl-J 
ciențl bani pentru tot< 
anul..." •;

în prezent se lucrează *• 
la compartimentarea ce-;’ 
lor două săli de la par-!; 
ter, spre a le transforma); 
în dormitoare de tip fa-;! 
milial, precum și la ’ 
cordarea celor două 
șini de spălat (de 
industrial) la sursa 
apă. Iar atunci când

Chipurile micilor 
școlari care se jucau de 
zor șl, din când în când, 
mai trăgeau cu ochiul la 
ecranul color al televizo
rului, păreau vesele . și 
lipsite de orice grijă. Ei, 
preșcolarii, sunt doar o îndrăznețe" ale conducerii, 
parte din efectivul Ca
sei de copii din Brad. 
Colegii lor mai mar, își 
petrec orele dimineții la 
Școala Generală nr. 1 
din vecinătate, în clasele 
I—IV, iar cei cu pro
bleme medicale deosebite 
au fost trimiși la Spita
lul NPI din Păclișa și 
la școlile ajutătoare de 
la Peșteana șl din Gluj. 
Celor 56 de copii se în
cearcă să le fie asigurate 
condiții cât mal bune, ne 
spune dl. Nicolae Cră. 
ciun, directorul unității. 
După eum arată în pre
zent dormitoarele,
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modalitățile de aplicare

a Legii locuințelor
în numeroase scrisori și telefoane adre

sate redacției noastre de către cetățeni din 
județ, se cer lămuriri, precizări privind apli
carea Legii 114/*96 (a locuințelor), conviețuirea 
in blocuri, tarifele, cheltuielile comune, con-, 
tribuția cetățenilor la reparații, taxele de an
ticipație, fondul de rulment, relațiile furni- 
zori-consumatori și chiar in legătură cu trans
formarea regiilor de interes local în societăți 
comerciale.

Pentru a primi explicațiile necesare, ne-am 
adresat dlui ing. Dorin Pisoiu, director comer
cial al RAGCL Deva. Răspunsurile la aceste 
întrebări vor fi publicate intr-un amplu mate
rial în ziarul „Cuvântul liber" de marți, 30 
septembrie a.c. 1
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văzut rar, în 
me, . i Deva.

RĂSPUNS -. 
de întrebare, 
vărul este că
ocupat. Vacanța parlamen
tară a fost pentru mine 
foarte scurtă. La începu
tul lunii iulie și în au
gust am fost angrenat în 
activitățile desfășurate la 
Consiliul Europei, unde 
sunt membru în delega
ția permanentă a Româ
niei. Am participat la 
ședințele comisiilor de spe
cialitate ale acestui orga, 
nism — i 
miniștrație 
nitorizare. 
enumerate 
construirea 
unitare spre interes”I eu
ropean, în care trebuie să 
ne regăsim și noi, Româ
nia, cu interesele noastre 
care trebuie cur. cute, 
motivate și, în unele ca
zuri, impuse democratic 
spre a fi acceptate și re
găsite în documentele dez
bătute și aprobate de a. 
cest organism de largă re
prezentare europeană.

1. : Filiala județeană a

agricultură, ad- 
publică și mo- 

în domeniile 
se î rcearcă 

i unei legislaturi

re organizatoric, mal e- 
xistă In județ câteva co
mune — Zam, Lăpugiu de 
Jos. Burjuc, Vorța ș.a. — 
unde încă nu avem orga
nizații, dar PUNR are 
mulți simpatizanți. Cu a- 
jutoru] acestora, în perioa
da imediat următoare, vom 
constitui organizații. Ne 
pregătim pentru alegerile 
locale 
meria. 
primar 
pective 
mulus Tot, fiu și locuitor 
al Simeriei. un om inte
gru și corect. Dl Tot este 
membru PUNR și prezintă 
un program concret, 
biectiv șl realizabil, 
este susținut și 
forț. politice locale — 
PDAR, PS și PRM. In 
cadrul ședinței s.au ana
lizat și aspecte ale vieții 
economico-socialc din Ju
deț, cu referire expresă la 
pericolul blocării activității 
unităților miniere din Va-

In locali.atea 
Pentru funcția 
ai localității 
candidează di

Si
de

res- 
Ro-

o-
E1 

de alte

A consemnat 
'.A IAN BONDOR

(Continuare în pag. a 3-a)
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CONCURSUL CU PREMII
„CUVÂNTUL LIBER"—
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Cu prilejul apariției, în data de 22 octombrie 1997, 
a numărului 2000 al ziarului Cuvântul liber" Deva, 
redacția noastră organizează, în perioada 23 septem
brie —- 17 octombrie a.c., un concurs cu premii.

Cei care doresc să participe vor trebui să răspundă 
exact la următoarele două întrebări s •

1. Care este data apariției primului număr al zia* | 
J ruluî ,, Cuvântul liber" Deva ?

2. De când apare ziarul ,;Cuvân1ul liber" Deva în | 
pagini ?

«

I%
I
w

Se acordă următoarele promiî: ț
Premiul 1 — 300 000 lei
Premiul II — 200 000 lei 
Premiul IU — 100 000 Ici
Tragerea la sorți va avea loc luni, 20 octombrie J

ta.c., la sediul redacției, iar premierea câștigătorului — i 
, în 22 octombrie; eu prilejul Festivității consacrate mo- I 

j meniului aniversar. .
9 t 9^ / —■ • —a f — raai r a

ZIARUL „CUVÂNTUL LIBER" DEVA *
ANGAJEAZĂ T

• OPERATORI CALCULATOARE cu ex-| 
periență în culegerea de texte și tehnoredac-* 
tarea computerizată. f

Selecția se va face pe bază de probă deț 
lucru în data de 6 octombrie, ora 10, la sediul * 

, redacției din str. 1 Decembrie, nr. 35, Deva. * 
ț Relații la telefon 211275. f
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ANCAIĂM REDACTORI!
*
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Ziarul „Cuvântul liber" Deva angajează, 
prin concurs:

• REDACTORI
Condiții de participare la concurs:
— tineri până la vârsta de 30 de ani;
— domiciliul stabil în municipiul Deva;
— de preferință persoane cu studii supe

rioare.
Concursul va avea loc în ziua de 27 oct. 

a.c., ora 10, la sediul redacției din Deva, bdul 
1 Decembrie, nr. 35.

Doritorii vor depune, până la data de 20 * 
octombrie a.c., la secretariatul redacției, cere-1 
rea de participare la concurs, copie după di- j 
ploma de studii, autobiografie.

*

opt fel

LA SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNĂ
8— IS ș‘ peste 16 ant, de 
la patru asociații spor
tive, din Deva și Hune
doara. (S.S.)

VREMEA
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FOTBAL LA 
HUNEDOARA ȘI DEVA

Sâmbătă, meciuri de 
atracție Ia Hunedoara 
(Corvinul — CFR Cluj) 
și la Deva (Vega — UM 
Timișoara) din campio
natul Diviziei B, seria a 
Il-a, care vor atrage nu
meroși spectatori, 
bele ' partide încep 
ora 11. (£.61)

Ara
ta

ORIENTARE 
TURISTICA

șl duminică, 
Căprioara se 

etapa de 
campionatului 
do orientare 

de 
jude, 
patru

Sâmbătă 
la Cabana 
desfășoară 
noapte a 
județean
turistică, organizată 
DJTS șl comisia 
țeanâ participă 
•ategorit de coplt 
fete șl bSleți — între

FARMACII DE 
SERVICIU 

în zilele de 27—28 
septembrie în Deva va 
fi de serviciu farmacia 
„Dacia", situată în car
tierul Dacia, bloc 28.

Ea Hunedoara se va 
putea apela în același 
interval de timp la uni
tatea farmaceutică „Lu- 
Ka", din zona pieței 
„Obor", telefon 717194. 
(E.S.)

Vremea va fi răcoroasă, 
mai ales 
dimineața, 
fi variabil, 
izolat lapoviță și ninsoa

noaptea $1 
Cerul va 

Ia munte.

re. Vânt slab. Dimineața 
în zonele joase ceață și 
brumă. Minimilc vor 
cila între 4—9 grade G,
iar maximele între 14—19 
grade G. (Corneliu SIrca).

os.

•P ................. ....

111 T *jfe*. ititil.
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Noi reglementari în 
domer iul ape rarii 

împotriva incendiilor
în eforturile generale de 

reglementare a activității 
de prevenire și' stingere a 
incendiilor în țara noastră, 
recent s-a emis „Ordonanța 
nr. 60/28 august 1997 pri
vind apărarea împotriva in
cendiilor". Documentul a 
fost publicat' în Monitorul 
Oficial al României, partea 
I, nr. 225/1997.

Noul act normativ a- 
brogă prevederile Decretu
lui 232/1974 privind pre
venirea și stingerea incen
diilor republicat în 1978, 
cu modificările ulterioare, 
și Decretul 290/1977 pri
vind aprobarea normelor 
generale de protecție îm
potriva incendiilor la pro
iectarea și realizarea con
strucțiilor și instalațiilor, 
precum și orice alte dis
poziții contrare.

Consiliile locale, agenții 
economici și instituțiile tre
buie să organizeze, cu ca. 
racter de urgență, studiul 
acestui document și să or
ganizeze activitatea de a- 
părare împotriva incendii
lor în conformitate cu pre
vederile acestuia pentru 
perioada de toamnă —• iar
nă 1997/1998.

Ne gândim la aducerea 
la cunoștința tuturor sa. 
lariaților, la instructajul

periodic din tuna octom
brie, a obligațiilor prin
cipale ale acestora (art. 
23), Ia reorganizarea acti
vității de verificare de că
tre pompierii civili din lo
calități a „modului de a- 
plicare a normelor, dispo
zițiilor, instrucțiunilor și 
măsurilor care privesc a- 
părarea împotriVa incendii
lor în sectorul de compe
tență" (art 32, lit. b), ac
țiune ce trebuie realizată 
în luna octombrie.

în vederea înțelegerii In 
cât mai bone condiții a 
noului act normativ reco
mandăm persoanelor fizi
ce și juridice realizarea de 
abonamente pe trimestrul 
IV/a.c., la revista de ana
liză și sinteză, cultură teh* 
nică și informarea publică 
antiincendiu „POMPIERII 
ROMANI".

Abonamentul se poate 
face direct în contul re
vistei „M.I. — U.M. 0276 
București, nr. 84.51.2.56.29, 
deschis la B.C.R. — S.M.B., 
cod 55100, sectarul 2. Pre
țul unuț abonament este 
7 500 lei.

COMPARTIMENTUL 
INFORMARE PUBLICA, 

GRUPUL DE POMPIERI 
„IANCU DE 

HUNEDOARA**
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In loc de familie... j
J! (Urmare din pag. 1) fie copleșiți de greutățile •
• J —— — — — financiare) devin mai de- !
• ■ mai fi primiți, ceva bani, grabă simple cunoștințe 
;■ cu aceștia se va rezolva, pe care le mai văd din •
• J speră dl. Crăciun, cdn- când în când (doar zece J 
J struirea unei magazii dintre ei și.au petrecut % 
Ji pentru depozitele de iar- vacanța de vară împreună
• 5 nă și a unui garaj. cu familiile lor; copii
> Dar, înainte de toate care, fie și numai prin ,
> acestea, asemenea institu- (privirea din ochii lor
• I ție trebuie să le țină loc curați, cer o mângâiere, 
I; de familie copiilor; copii puțină căldură sufletească, J 
ți pentru care mama și tata răbdare, dar și răspun- i
■ î (despărțiți sau dispăruți, suri la întrebări...

••
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ÎN CHIOȘCURILE 

DE DIFUZARE A ZIA

RULUI „CUVÂNTUL 

LIBER" AU INTRAT 

PRODUSE NOI:
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CINEMA
• „PATRIA" DEVA: 

Speed 2 (26. IX — 2. X);
• „FLACARA" HUNE
DOARA: Con Air — A- 
vionu] eondamnaților (26— 
2 X); • „PARANG" PE
TROȘANI : Mincinosul
mincinoșilor (26—29); Mar 
fie și biliard (30—2 X);
• „CULTURAL." LU-
PENI: 101 Dalmațieni
(26—29); Risc maxim 30— 
2 X); • „ZARAND"
BRAD: Plătit pentru
moarte (26—29);

tul de la Notre Dame 
(30—2 X); • „PATRIA" 
ORAȘTIE: Ultima bătă
lie (26—29); Mincinosul 
mincinoșilor (30—2 X); • 
„LUCEAFĂRUL" VUL
CAN : Vii sau morii (26— 
29); Cele două fețe ale 
dragostei (30—2 X); •
„DACIA" HAȚEG : Gra
ba strică treaba (25—28); 
Puterea (29—I X); • 
„LUMINA* ILIA: Im
periul contraatacă (26— 
28); o" „MUREȘUL" SI
MBRIA : Crimă la 1600 
(26—28); • „RETEZAT"
URICANÎ: Panică în
tunel (26—28); • „CASA 
DE CULTURA GEOAGIU

Cocoșa- BAI* : Eraser (26—28).
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• pungi PVC — 300 tei bucata
C țigări de Tg. Jiu:
— Carpați — 2 300 lei

— Dacia — 3100 lei
— Amiral — 3100. tei
— Snagov — 3500 lei
• țigări de Timișoara:
— Carpați — 2200 lei
—- Dacia — 3000 tei
— Bucegi — 2200 tei
— Bega —- 2400 lei
— Snagov — 3500 tei
— Tim — 2500 lei
— Amiral — 3000 tei |
• brichete
• chibrituri — 150 tei
• creioane CHINA, cu radieră — 4*8 lei
• fișe permise auto —- 3 000 Iei
• lame ASTOR — 700 te!
• lame GILLETTE — 1 100 lei
• catete (48 file) —! 1 *00 Iei
• pixuri — 800 lei
• stilouri CHINA — 4 000 lei.

SAMBATA. 27 SEPTEMBRIE

( TVR I )
7,00 Bună dimineața... de la Timișoara 

și Bucureștii; 8,30 Alfa și Omega; 9,05 
Salty (s); 9,55 Șap:e note fermecate; 11.00 
Iartă! (f. URSS 1986); 12,30 Mork și Min
dy (s); 13,0<> America sălbatică (do): 13,30 
Ecranul; 14,15 Mapamond; 14,45 Mag. 
umoristic; 15,00 Fotbal Divizia A: Uni
versitatea Craiova — Steaua (d); 17,00 
Universul straniu al lui Arthur C. Clarke 
(do); 17,30 Muziră ușoară. 18,00 D.a; 18,30 
Hollyoaks (s): 19,00 Teleenciclopedia; 20,00 
Jurnal; 20,35 Săptămâna sportivă; 21,00 
Savannah ts); 22,00 Cum vă place... (div.); 
23,05 Piața Spaniei (s); 0,00 Volei; 1,00 
Arena A5.

( TVR2 )
8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Pas cu pas:

9.30 Ajută-te singuri; 10,00 Mondo-Blitz; 
11,00 TVR Cluj-N.; 13,00 Arte vizuale:
13.30 Emilie (s); 14,30 Ce bine e acasă! 
(s); 15,10 Bursa invențiilor* 15,30 D.a; 
16,00 Micaela (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 
Serata muzicali TV; 19,00 Cazuri și ne
cazuri in dragoste (div.); 20,00 Dr. Faus
tus (f. Germania 1995, p.I); 21,30 Mozaic 
sportiv; 21,45 Dr. Faustus (f. ultima p.); 
23,15 Studioul șlagărelor; 0,00 TVM Me
sager; 0,30 Jazz Alive.

L ANTENA 1 )
7,00 Știri; 7,10 Nash Bridges (r); 8,00 

Tele-Dimineața; 10,4b Dragă profesore 
(r); 12,30 Nici o clipă de plictiseală (s); 
13,00 Viată sălbatică (do); 13,30 Orașele 
lumii (do); 14,00 Știri; 14,20 Quick (i/r);

16,30 Club Hawaii (s); 18,00 Misiune la 
Chicago (s); 19,00 Observator; 19,45 D-na 
Arris ia Paris (f.a. Anglia/Canada/Unga- 
ria ’92); 21,30 A treia planetă de la Soa
re (s); 22,30 Dragoste cu năbădăi (s); 23,00 
Hollywood Top Ten; 0J0 Aphrodisia (s); 
030 Arthur Rimbaud — Cu vântul eă- 
lător (f. biogr. Fr^Canada 1995).

( PRO - TV )
7,00 D.a; 9,00 Povestea magică; 9,30

Superboy (s); 10,00 Noile aventuri ale lui 
Flipper (s)ț 11,00 Tenis (rez.); 12,55 Știri; I 
13,00 întâlnire cu presa; 14,00 Generația 
PRO: • O căsnicie perfectă (s) • înalta 
societate (s) • Tenis — semif. • Walker 
— polițist texan (s) • Hercule (s) • Xena, 
prințesa războinică (s); 18,15 Adevărul
gol-goluț (s); 18,45 Te uiți și câștigi! (cs);
19,30 Știri; 20,15 Crimă în Oglala (f. SUA 
1992); 22,15 Știri; 22,20 Millennium (s); 
23,15 Știri; 23,30 NYPD Blue — viață de 
polițist (s): 8,30 In numele credinței (f.p.).

{ PRO - TV - DEVA }
6,30 — 7,45 Reluare — „Ghici cine ba

te la ușă’?"; 7,45 — 735 Știri locale (r); 
735 — 8,30 Desene animate; 22,00 — 22,15 
Știri locale (retrospectivă).

( DEVASAT ♦ )
8,00 — 14,00 Reluări; 17,00 Crescătorii 

de pisici (doc); 17,40 D.a.; 18,05 Deșertul 
vorbește (doc); 19.15 Serial: La nord de 
paralela 60; 20,00 Fju : Manhattan; 2130 
Lumea animalelor sălbatice; 22,30 Bri
gada de șoc (s); 23,00 Film artistic; 0,30 
Serial erotic; 1,30 Videotext.

DUMINICĂ, 28 SEPTEMBRIE

(J2 TVR 1 )
7,00 Bună dimineața I; 8,30 Lumină

din lumină; 9,00 Știri; 9,05 De la Apenini 
la Anzi (s); 9,35 Du ; 10,00 Domino? 11,00 
Biserica satului: 11,10 Viața satului; 12,30 
Ce vrăji a mai făcut nevastă-mea. Sa
mantha ? (s); 13,00 National Geographic 
(do); 14,00 Știri; 14,15 Atlas; 14,45
A.N.E.F.S. — 75; 17,00 Star Trek (s); 18,00 
D.a ; 18,30 7 zile in România; 19.00 Ro
bi ngo; 20,00 Jurnal? 20,35 Duminica spor
tivă; 20,50 Tragerile Loto; 21,00 Amore I 
(co. SUA); 22,30 Șlagăre-, șlagăre; 22,55 
Pariul Trio? 23,00 Știri; 23,05 Camei Pla
net; 0,10 Cântec de lume (div.).

( TVR2 )
8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Em. de știin

ță; 9,30 Ferestre deschise... spi Bucu
rești; 10,00 Em. muzicală; 1130 TVR lași] 
13,00 Memoria exilului românesc: 13.30 
Emilie (s); 14.20 La izvorul dorului; 14.30 
Ce bine e acasă I (s); 15,00 Fotbal; R ■ 
pid —• Universitatea Cluj (d): 17,00 Șei- 
c® (s); 18,00 Serata muzicală TV; 19,00 
Sensul tranziției; 20.00 Rendez-vous la 
Majestic (div.); 21,00 Repriza a treia;
22,30 Fotbal. Campionatul Italiei: Bolog
na — Roma (d); 0,00 TVM. Mesager; 0.30 
Volei: România — Ucraina (tareg.).

( ANTENA 1 )
7,00 Știri; 730 Poveștile prietenilor mej 

(r); 7,40 Dragă profesore (r): 9,10 D.a.;
18,00 Animal Show (s); 10,30 Un câine 
cu imaginație (s); 11,10 Controverse isto
rice (do): 11,40 Spirit șl credință; 12,10 
Vedeta în papuci: 12,50 Caleidoscop (div.); 
14,10 AiertA pe plajă (s); 1435 O femeie 

— un bărbat și jumătate; 1530 Bolly
wood Top Te» (r); 16,30 Club Hawaii (s); 
17,00 Millennium; 17,45 Dragoste CU nă
bădăi (s); 18,15 Printre rânduri; 19.00 Ob
servator; 19,30 Program specia); 19,45 
Mayeriing (dramă Fr./Anglia); 2130 Bur
lacul (s>; 22,00 Giulia (s); ’3,00 Sirenele 
(s); 0,00 Știri; 0,10 Farmec înșelător fdra- 
mă SUA).

t.4'

( _. PRO - TV )
7,00 Desene animate; 9,00 FHca ocea

nului (s); 9,30 Super Abracadabra;. 1130 
Tenis: Romanian Woman Tenis CbAkln- 
ger (d); 13,00 O căsnicie perfectă («0; 1330 
înalta societate (s); 14,00 Tenis- Ope* Ro
mania — finala (d); 1630 Lumea fihnu- 
hii; 17,00 Efecte speciale (s>; 97,48 Nor 
coșul (s>; 18.30 Beverly Hiliș fsk ,1930 
Știri. 20,15 Cucerirea ParadisuM < Aa- 
glia/Franta/Elveția); 23,00 Știri; 23,05 Su
san (s); 23,30 Știri; 23,45 Bevtot» Reuni; 
23,50 Procesul etapei.

[ PRO - TV - DEVA 1
7,00 — 7,15 Știri (r); 7,15 - 830 De-

sene animate; 830 — 9,15 No comment 
— realizator Alin Bena; 9,15 — 9,30 „Vor
biți aici" — realizator A’in Bena; 
2230 —22,15 Știri locale.

'( DEVASAT * O>J
8,00 — 14,00 Reluări; 17.00 Dat.; 18,45 

Deșertul vorbește (doc); 19,15 La nord 
de paralela 60; 20,00 Alergători) sudu
lui; 21,30 Lumea anhr-’ sălbatice 
(doc); 22,00 Film serial; 22,30 Brigada de 
șoc (s); 23.00 In spatele ușii (t-a); 030
Serial erotic; 1,30 Videotext.

------- --------------
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Noutăți privind acordarea 
de credite de la CEC pentru (Urmare din pag. 1)

locuințe
Având în vedere faptul că 

prin Ordonanța de urgență 
nr. a Guvernului Ro-
mânin -se aduc o serie de 
modificări și completări 
la fjegea locuințelor 
114/1996, l-am rugat 
dl ec. Dănuț Ciocoiu, di. 
rector adjunct al Sucursa
lei Hunedoara — Deva 
a CEC. să ne facă preci
zările cuvenite în legătură 
ca acordarea creditelor de 
către această instituție 
pentru construirea sau 
cumpărarea de locuințe.

In primul rând — cum 
ne-a spus interlocutorul — 
este de subliniat că noile 
instracțrani prevăd că de 
asdSel de credite benefici
ază persoanele fizice ma
jore, căsătorite sau necă
sătorite. care sunt cetățeni

nr. 
pe

sista creditarea și-l va 0- 
bliga pe beneficiar la resti
tuirea integrală a sumelor 
primite și la plata de do
bânzi penalizatoare, potri
vit prevederilor contractu
ale.

în legătură cu modul 
de obținere a creditului, 
dl. Ciocoiu ne-a spus că 
solicitantul trebuie să de
pună o cerere de intenție, 
care se înscrie în registrul 
special întocmit în 
scop la data de 16 
brie 1996.

Foarte important
ținut este că, începând de 
luni, 29 septembrie a.c., 
solicitanții vor fi invitați, 
în ordinea depunerii 
rerilor, să se prezinte 
sediile Sucursalei din 
va sau filialelor din

acest 
octom

de re-

ce
la 

De. 
Pe-

Discuție cu dl. ec. DĂNUȚ CIOCOIU, director 
adjunct al Sucursalei CEC Hunedoara — Deva

români și au domiciliul 
stabil In județul Hune
doara. Acordarea creditu
lui au «nai este condițio
nată de vârsta solicitan
tului. excepție făcând pen
sionam O altă precizare 
ce merită să fie reținută 
se referă la faptul că a- 
ceste credite se acordă o 
singură oată persoanelor 
fi23ce care nu au deținut 
și nu au în proprietate o 
locuința în cazul 
persoanele respective 
parte dintr.o familie.

Referuor la modul 
care se poate obține 
ditai, am notat că stabi
lirea dreptului de a bene
ficia de credite cu dobân
dă subvenționată se face 
pe baaa declarație, auten
tificate a solicitantului, 
dată pe propria răspun. 
dece, din care să rezulte 
eă îndeplinește condițiile 
prevăaute de art 20

Sfiet 114/1996. In 
ta sare beneficiarii 
ditetor cu dobândă 
Menționată prezintă 
rații necinstite, 
sumele primite pentru alte 
scopuri, cu încălcarea pre
vederilor legale, CEC va

când 
fac

in 
cre-

din 
sazul 

cre- 
sub- 

decla- 
folosesc

troșani și Hunedoara pen
tru analiza cerem de cre
dit, aici găsindu-șe afișate 
lista cu numerele de or
dine ale celor înscriși (în
cepând cu data de 17 oc
tombrie 1996).

De reținut că. în cazul 
în care 
au fost 
mare a 
20, din 
(articol 
pletat prin ordonanța nr., 
40/1997), ca urmare t ne. 
îndeplinirii unor condiții 
pentru susținerea creditu
lui solicitat acea dată, 
cererile respective vor fi 
reanalizate, 
petentului. 
dere noile 
Solicitarea 
zare se va 
în perioada 29 septembrie 
— 3 octombrie a.c.. dată 
după care nu se mai iau 
în considerare cererile.

Privind valoarea maximă 
a unuj credit cu dobândă 
subvenționată pentru cum
părarea sau construcția de 
locuințe, aceasta este de 
100 milioane lei. Plafoa. 
nele maxime pentru ter
minarea, extinderea, rea-

bilitarea și repararea unei 
locuințe sunt cuprinse In
tre 25 și 50 milioane lei.

Solicitanta trebuie să 
mai știe că pentru a be
neficia 
ționate, 
Înainte 
ditului 
pozit la CEC de 30 
sută din valoarea creditu
lui solicitat. La depozitul 
constituit -CEC va bonifica 
o dobândă egală cu cea 
suportată direct de către 
beneficiari pentru creditul 
acordat, adică de 15 la 
sută pe an. Durata de a- 
cordare a creditului 
de maxim 20 de ani.

In același timp ni 
mai făcut precizarea 
persoanele calificate 
agricultură, învățământ, să
nătate, administrația pu
blică și culte care-și sta
bilesc domiciliul în mediul 
rural, pot beneficia 
credite în aceleași 
dițil. chiar dacă au 
deținut sau dețin o 
cuință In proprietate 
mediul urban.

de credite subven- 
ei vor constitui, 

de acordarea 
respecți., un

cre- 
de- 

la

este

s.a 
că 

din

de 
con- 
mai 
lo
in

A consemnat 
NICOLAE TÎRCOB

I

lea Jiului și ale Regiei Au
tonome a Cuprului Deva. 
S-a subliniae că politica 
guvernului în domeniul 
mineritului este greșită. 
Trebuie evitată sub orice 
formă situația ca unități 
șl sectoare miniere să fie 
concesionate, așa intea. 
ționeazâ și gândesc unii 
de la centru
î.: Recent, la nivelul 

județului s-a realizat o în
țelegere între forțele de 
stânga. Ce este aceasta și 
ce.șî propune ’

R. : Da, s-a încheiat o 
alianță a forțelor de stân
ga, centru-stânga șl cen
tru. Este vorba de PUNR, 
PSM, PRM și PDSR. deo
camdată, alianța fiind des
chisă și pentru alte for
țe politice, asociații, ligi, 
etc. Cu aceste parti
de : poate construi o a- 
lianță de stânga și cen
tru-stânga puternică, o a 
treia cale pentru electora
tul românesc, sub deviza 
„Interesul național înain
te de toate". Această cale 
a fost și este marginali- 
zată sau este considerată 
de unii depășită ca ne- 
fiind europeană. Vreau să 
spun că acest europenism 
pe care am început să-l 
percep și înțeleg la Con
siliul Europe, este o con-

strucție politică ce pune 
în prim plan interesul fie
cărei națiuni, năstrarea i- 
dentități’ sale și, pe aceas
tă 
in 
al
Și

bază, lucrând fiecare 
interes comun uropean 
dezvoltării, înțelegerii 

păcii.
I.: Apropo de Consiliul 

Europei. Dl C/orgy Frun. 
da a depus o scrisoare la 
comisia juridică a acestuia 
despre care se discută 
foarte mult în mass-me
dia românească și nu nu
mai. Cum interpretați 
gestul domniei sell ?

R. : Scrisoarea dlui Frun- 
da nu este o 
nici o surpriză 
vește acțiunile 
acest plan ele 
în 1990, iar pâra actuală 
reprezintă o continuitate 
a „lucrului" contra inte
resului național pe care-1 
duce pe plan extern acest 
parlamentar. Surpriza vine 
doar pentru unii de la fap. 
tul că scrisoarea respec
tivă cor.stituie un autode
nunț al Guvernului Româ
niei, deoarece UDMR es
te partener ta coaliția a* 
junsă la guvernare. Ce a 
urmărit concret această 
nouă plângere la Consi
liul Europei ? Obligarea 
CDR și USD ca, pe baza 
unui răspuns favorabil — 
care, din fericire a fost 
negativ — ordonanței» prl-

noutate și 
în ce pri- 

UDMR. Pe 
au început

vind Legea învățământului 
și Legea administrație^ lo. 
cale să fie votate tn Par
lament în varianta guver
nului. fără nici o modifi
care. Deci o forțare a vo
tului parlamentarilor de 
coaliție. tn ndițiile în 
care chiar reprezentanți 
ai acestora și-au dat sea
ma că aplicarea acestor 
ordonanțe este dăunătoa
re și chiar periculoasă în 
Transilvania, în ce pri
vește climatul interetnio. 
PUNr a solicitat guver
nului. încă din iunie a.c., 
retragerea celor două or
donanțe. deoarece încalcă 
flagrant Constituția Ro
mâniei. Acțiunea respecti
vă n* este singulară Ea 
se raliază altor acțiuni, 
cum ar fi . inițiativa le
gislativă a senatorului Iosif 
Csaoo privind autonomia 
așa numitului „Ținut se
cuiesc". declarația privind 
autonomia Ardealului a 
dluî Kiraly Karoly, ape
lul la autonomia învăță 
mântulul In Lmba maghia
ră a 
Tokeș
n-'itinj 

here”
săptămâna când poporul ro
mân a cinstit memoria Erou 
lui Național Avram Iancu, la 
împlinirea a 125 de ani de la 
trecerea sa 
murire ? In

pastorului LazsJo 
s.a. Să fie aceste 
„mesaje de concL 

lansate tocmai în

In mit și ne- 
r ci un caz.

existâ cereri care 
respinse ca 
prevederilor
Legea 114/1996 

modificat și com-

ur- 
art.

la solicitarea 
având în ve- 

. reglementări, 
pentru reanaii- 
face în scris

JUDETEANA

BREPTMR,b*/10?',LiSWKWffWt

DIRECȚIA
PENTRU TINERET ȘI 
SPORT HUNEDOARA 

BIROUL PENTRU 
TINERET’ ..oinB r.i BBFPTUei LH >t

COMUN1CAT 
DE PRESĂ

In data de 30 septem
brie 1997. biroul pentru 
tineret al D.J.TJS. Hune
doara organizează licitație 
pentru programe pentru 
trimestrul al IV-lea al a- 
nul- i în -urs.

t invitate să parti
cipe toate organizațiile 
non guvernamentala de ti
neret din iudețul Hune
doara. Licitația are ca 
scop promovarea acțiuni
lor ce vor fi desfășurate 
în -prijinul tinerilor.

Informații su limentare 
la tei 230621, 214985. sau 
la sediul D.J.T.S. din str. 
O. Goga, nr. 1.

Am in față o domni
șoară frumoasă, cu ochi 
de tidunc și plete ondu
late usturai („moștenire de 
la «tas" — zice), aflată in 
pragul vârstei de 18 ani. 
Intrat Încăpere ce emană 
tutu gust și o desăvârșită 
curățenie, privirile îmi 
poposesc pe pianul negru, 
<frasap» oăraia — ta agă 
o vază cu flori de câmp 
— „ SB vdihnestn" t> vio- 
W.

— T^rebuie să recîenosc 
că «-«m studiat în aceas
tă vot*. Nu le-am putut 
impic f- .. e — necu. 
aeaște (icaoaa Alina Lu
da Stan Dur vei recupe
ra fti S- tesma, fi la sol-

ji». ;< la ilicfeu-
MMMhca cn care îyî 

piamătc «*» fosă loc de în- 
AoitSL a deterrnbnat-o

Mkw aâ neglijeze fpen- 
fm șwȘiimi oari>) sMtbul ? 
A avut o vară plină- Pli
nă 4c călătorii, de succe- 
te, de Ji. După ce a 
âariWal cu premiul L, cla
sa « Xf-a —- muzică, la

Liceul de Artă Sigismund 
Toduță" Deva (cu o me
die de peste 3.50), Alina 
avea să consemneze, in 
albumul vacanței mari- im
presii din trei nesperate 
călătorii- Prima in Mace
donia, a doua în ArlgUa, 
a treia — pe litoraliil ro
mânesc. Cine și ce i.a fa
cilitat o asemenea vacan
ță?

•— Totul a început ta 
varc anutat trecut. Eram 
la Nadeș Șun sat lângă Si- 
yhtțoarsi), la buadoa, la 
Mima Ană, cvm il spu
neam- Acolo, ta tatgust, 
Ca sărbătoarea Sf. Maria, 
fetele și femeile merg ta 
biserică îmbrăcate ta cos
tum național. Mătușa Ant- 
cuța, care venis «e ia 
București, și-a îmbrăcat 
costumul, ca de obicei- Am 
rugat-o să-mi împrumute 
și mie costumul. L-am 
îmbrăcat. Atunci, s-a pe
trecut ceva tn mine-. Pen
tru că, păni atunci, eu 
îndrăgeam doar muzica 
clasică.

Poate, "tunet- Alina s-d

regăsit pe sine, în obiș
nuit. tn trăinicia unor 
rânduieli de milenii. Poa
te n ințeles ci are de tu 
părat identitatea omului 
fn tradiție, poate a prins

dureanca", din care fac 
par. , putem prezenta ari
cind Lina, Țarina, Pădu- 
renescut. Lele de la Orăș- 
tie, Crihaima (fecioreasca 
fetelor). Ciuleandra- jocuri

„MĂ CONSIDER 
UN COPIL NOROCOS"

să iubească acea temelie 
a spiritualității româneștii 
fa vatra noastră de nedez- 
mințită cultură populară. 
Cine știe?! Cert este cfc

— -Lu i octombrie, a- 
nul trecut, am mers la 
Clubul copUlor din Deva 
șl fam spus dlui praf- 
uăseoni că torese să mă 
înscriu tn echipa de dan
suri p ptilare- La B6 oc
tombrie, am prezentat pri
mul spectaeob tn fața Ca
sei de cultură. Acum, cu 
formația de dansuri ..Pă

din Muntenia, Maramureș- 
Moldova, Banat-

— Cu formația -.„Pădu
reanca" ai făcut călători
ile dwi această vară !

— Da. fn iulie «m par
ticipat ia un festival fol- 
dloric, fa ’Macedonia. A- 
poi am plecat în Anglia. 
O călătorie de neuîtutt, 
pentru că am sbăbătut, 
cu autocarul, o bună par
te n Europei, cu popasuri 
șl vizite în Budapesta, Ple
na, Luxemburg, Bruxelles, 
apoi tn Franța, unde, din

portul Calais, am trecut, 
cu feribotul. Marea Mine
rii. In Anqlia la Pontar- 
dawe (Wales) am petre
cut momente de neuitat. 
Am dat spectacole in aer 
liber iar pe străzi am 
participat la ț irăzi ale 
portului popular- Prctutin. 
deni ne-am. bucurat de 
mult succes, iar la reîn
toarcere- rm făcut popa
suri La Londra, Paris, Mun- 
cheu. Ne-am fotografiat, 
.nc-am îm^r^enit cu sco
țieni, portughezi, cu tineri 
din Sloua Zcelandă, din 
Africa..- Reve iită ., acasă, 
am plecat- -tot cu formația 
4e dansuri- la Năvodari. 
Adte 8 zile de frumusețe 
șt bucurii. pe Litoralul 
românesc. Păcat insă că- 
la reint’oaroerea acasă. o 
veste mi-a răvășit sufletul: 
ne-a părăsit Mama Ană, 
bunica din Nadeș, satul 
unde am cunoscut atâtea 
bucurii la intâln-rile fa
miliilor tatălui meu (sunt 
șase frați!).

— Tata Nicolae, un meș
ter apreciat, ha nic, un

om de mare probitate pro
fesională f * ■’! era 
cu ani in urmă yi un 
apreciat baterist, intr-o 
formație orchestrală- II 
moștenești?

— Cred că le la ambii 
părinți moștenesc dragostea 
pentru artă- Mi-cu creat 
condiții deeM-bite. pentru 
a urma acest drum- Au 
făcut sacrificii pentru mine* 
Încă din clasa a Vl-a, am 
avut, acasă, pianul meu. 
Sper să le pot mulțumi 
prin pregătirea mea. Sper 
să fie mândri de mine. 
Mă consider un -:ij»il no
rocos, cu asemenea părinți.

— Ai intrat, de .câteva 
zile. în ultimul an de li
ceu. ^u ce gânduri?

— Aș vrea să mă a iute 
bunul Dumnezeu să învăț 
și mai bine- să recuperez 
ce n-am studia' în vară, 
să mă pregătesc temeinic 
pentru barai" -~eat. să în
cerc mai departe. Sper să 
reușesc. Sunt ambițioasă. 
Când vreatf ceva, VREAI '!

LUCIA LICIU
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PULBERE DE STELE

Cel mai mare dansator
al tuturor

■ „Cine se uită după 
vânl nu va semăna și 

I cine se uită după nori, 
nu va secera11;

I ■ „Cum nu știi care 
■ este calea vântului, nici 
j cum se fac oasele în pân-
• tecele femeii însărcinate, 
i tot așa nu cunoști nici 
, lucrarea lui Dumnezeu, 
I care le face pe toate";
I ■ „Dimineața, - seamă- 
î nă-ți sămânța, și până 
I . seara nu lăsa mâna să ți 
' șe odihnească, fiindcă nu 
I știi ce va izbuti aceasta
• , sau aceea, sau dacă a- 
I mândouă sunt deopotrivă 
; de bune";
| ■ „Dulce este lumina
• și e o plăcere pentru ochi 
I să vadă soarele";

Clipa de puritate
DIN FRUMUSEȚEA SI

Înțelepciunea bibliei
■ „Deci, dacă un om 

trăiește mulți ani, să se 
bucure, în toți acești ani, 
și să se gândească ce 
multe vor fi zilele de 
întuneric. Tot ce va ve
ni este deșertăciune";

■ „Bucură-te, tinere,, 
în tinerețea ta, fii cu i- 
nima veselă cât ești tâ
năr, umblă pe căile a- 
lese de inima ta și plă
cute ochilor tăi; dar să 
știi că pentru toate aces
tea te va chema Dum
nezeu la judecată";

■ „Gonește orice ne

caz din inima ta și de
părtează răul din trupul 
tău; căci tinerețea și zo" 
rile vieții sunt trecătoa- 
re .

■ „Dar adu-ți aminte 
de Făcătorul tău în zi
lele tinereții tale, până 
nu vin zilele cele rele și 
până nu se apropie anii, 
când vei zice: „Nu gă
sesc nici o plăcere în 
ei", până când nu se în
tunecă soarele, și lumi
na, luna și stelele, și 
până nu se întorc norii 
îndată după ploaie, pâ-

* 
nă nu se întoarce țărft- | 
na în pământ, cum a ' 
fost, și până nu se în- î 
toarce duhul la Dumne- I 
zeu. care l-a dat"; *

■ „Cuvintele înțelep- l|
ților sunt ca niște bol- « 
duri; și strânse la un h 
loc, sunt ca niște cuie J 
bătute, date de un sin- k 
gur stăpân"; •

■ „Teme-te de Dumne- |
zeu și păzește porunci- * 
le Lui. Aceasta este da- î 
toria oricărui om"; I

■ „Căci Dumnezeu va J 
aduce orice faptă la ju- | 
decată, și judecata a- • 
ceasta se va face cu pri- | 
vire la tot ce este as- « 
cuns, fie bine, fie rău1', j
Selecție de ILIE LEAHU J

ac- 
chiar 
corn- 
sub- 
năs-

• Cuvântul scris s-a 
născut în Sumeria în anul 
3240 î.Ch. La început a 
fost pictograma, reprezen
tare stilizată a obiectului. 
Cu timpul au fost create 
alte semne, indicând 
țiunea (verbele) și 
situații din cele mai 
plexe (conceptele de 
stantive). Astfel s-a 
cut ideograma

Se trece apoi la scrierea 
cuneiformă care este 
prezentarea silabelor 
intermediul semnelor, 
ciuda dificultăților 
această scriere 
un mijloc important 
comunicare. “ 
bogăție în 
rian, astfel 
a descrie o 
tanța ei în 
tilă, se întrebuințau 
de cuvinte.

Primele inscripții 
scriere cuneiformă au 
făcute pe tăblițe de argilă.

Scrierea începe să fie

re- 
prin 

In 
sale, 

a devenit 
de 

Există o mare 
idiomul sueie- 
încât, pentru 
oaie și impor- 
induștria tex-

200

în 
fost

din

La izvoarele scrisului

con-

aplicată în serviciul sta. 
tului, precum și pentru 
uzul sacru, apoi dobân. 
dește o rtilizare. practică 
și cotidiană, ea de exem
plu pentru «?r<scri, 
trade, socoteli.

• Hieroglifa a fost pri
ma manifestare a scrisului 
în Egipt. Ea este inventată 
în perioada 2850—2650 
î.Ch. în epoca Tinită. de
numire purtată de primele 
dinastii. Scrierea egipteană 
exprima în primul rând, 
idei. Printr-un proces de 
modificări, s-a dezvoltat 
în timp un limbaj. Egip
tenii au lăsat mărturii ale 
istoriei lor pe piatră, pa
pirus sau fibre.

• In Siria și Palestina 
apărea o scriere proprie, 
cam în jurul anuluj 1990 
Î.Ch. Scrierea cananită era 
mult mai practică decât 
cea egipteană sau mesopo-

tamică și mult mai legată 
de fonetică.

• Tăblițele de Ugarit, 
datate din 1440 î.Ch., con
țin texte literare cu 
racter epic, cu teme 
tologice și legende ale 
cutului Limba folosită
un dialect semit din nord.

al

ca- 
mi- 
tre- 
este

est, s-ar putea chiar 
celui mai vechi grup 
braic biblic.

• Alfabetul fenician a

UN ALT FEL DE FLASH
„Eu sunt câte puțin 
tot ce-am întâlnit11.

E. Knight 
dar.

fost creat în scopuri co
merciale și reprezintă o 
contribuție majoră a feni
cienilor la civilizația lumii. 
Fenicienii au creat semne 
pentru 
târziu, 
dauge 
scriere 
de cea
Cel mai vechi text feni
cian este inscripția de pe 
mormântul lui Ahiram 
(970 î.Ch.) scrisă eu ca
racterele feniciene cunos
cute astăzi.

fiecare literă. Mai 
grecii aveau să a. 
vocalele. Această 

avea să se bucure 
mai largă acceptare.

I

Așa a 
de către 
rul FRED ĂSTAIRE năs
cut la 10 mai 1899, în oră
șelul Omaha — statul Ne
braska. Prima 
blică are loc 
când duet cu 
dele. Urmează 
tensive de dans și în 1917 
surit declarați „Cel 
bun cuplu dansant al 
mericii11.

Continuă să apară 
spectacole de revistă, 
perete și programe 
music-hall. In 1933, pără
sește scena, se căsătorește 
și pleacă în voiaj de nuntă 
la... Hollywood! Debutează 
în film cu „Dancing Lady11 
(Venus dansează) — 1933, 
regia Robert Z. Leonard 
avându-i parteneri pe Clark 
Gabie și Joan Crawford.

Deschide seria filmelor 
de marc succes, având-o 
parteneră pe Ginger Ro
gers în „The Gay Di. 
vorce11 (Divorțul vesel) — 
1934, regia Mark Sandrich. 
Va dansa în film alături 
de celebritățile epocii, cum 
au fost Eleanor Powell în 
„Broadway Melody of 
1940“ (Dansez pentru tine) 
— regia Norman Taurog, 
Rita Hayworth în „You 
were Never Lovelier11 
(N-aj fost niciodată 
frumoasă) — 1942, 
William Seiter sau 
Garland în „Easter Parade1

fost caracterizat 
specialiști acto-

apariție 
în 1905 
sora sa 
cursuri

pu- 
fă- 
A- 
in-

mai 
A-

în 
o- 

de

mai 
regia 
Judy 

* >■

I
I
J
*

• *

• „Prostia e un 
Nu se învață11.

Proverb universal
• — Cine ți-a făcut 

cunoștință cu soția?
—- Am cunoscut-o sin

gur. Nu pot să învinuiesc 
pe nimeni...

•
nu este

„Un om care scrie 
singur niciodată11. 

Paul Valery 
De când mun- 
acest birou? 
când mi s-a spus

• T
cești în

— De 
că altfel mă concediază!

• „Poezia: ...singurul

timpurilor
(Parada primăverii) — 
1948, regia Charles Wal
ters.

Din noua generație d« 
dansatoare, le-a avut par
tenere pe. Cyd Charisse în 
„The Band Wagon11 (Or
chestra ambulantă) — I 
1953, regia Vincente Min
nelli și Leslie Caron în 
„Daddy Long Legs11 (Tar1», 
picioare lungi) — 1955,
în regia compatriotului 
nostru Jean Negulesco. Ul
tima oară mai dansează 
în „Finnian's Rainbow" 
(Curcubeul lui F.) — 1968, 
regia Francis Ford Cop
pola.

Prin tot cc a făcut de-a 
lungul zecilor de ani, a 
rămas de neegalat, doar 
Gene Kelly s-a putut mân
dri că s-a apropiat de va
loarea sa. S-a stins din 
viață la 22 iunie 1987 la 
I.os Angeles.

ADRIAN CRUPENSCIII

De toate...
• Cea mai rapidă mașină 

de reprodus printr-un sis
tem electrosensibil poa; 
imprima 773 692 cuvin, 
în 65 de secunde. Ea ,_a 
construit la „Lawrence Ra
diation Laboratory11 —- Li- 
vermo.-e. California.

• Printre cele mai micî 
ceasuri din lume se nu
mără cele fabricate în El-

1 veția de „Jaeger Le Coul- 
tre11. Dimensiunile sale: 13 
mm lungime, 4,8 mm lă
țime, greutatea 7 grame.

• Cea mai veche fa
brică de bere a fost fon- 
iată în anul 1040 la Wei- 

henstephan. lângă Mun
ci ten.

• Cel ma]- mare exca
vator din lume se numește 
.,Marion — 6360“, cântă
rește 12 600 tone, are un 
motor de 33 400 CP și 
poate ridica 2.1,8 tone de

1 pământ tn- cupă.'
• Cel mai lung tan

dem uin lume a fost con
struit pentru 31 de j.

! soane, cu o lungime de_
: m, in Australia, la Queen- 
I boț an.

• Cea mai mică bici
cletă din lume este o bi- 
cic’etâ .Înaltă de 12 cm, 
cu roțile având 5,4 și 10 cm, 
construită la Annapolis,

1 MarvIcnU — SUA.
• Printre recordurile de 

altitud.ne realizate de pi
lot! se numără cel al Iul 
R.W Smith, SUA, care a

I atins 35,64 kilometri, pi- 
I lotând un „Lockheed NF 
1 — 104 A”, care a decolat 
I de la baza aeriană Ed- 
1 wards din California în 
1 noiembrie 1963.

• • •• •••••••••••»••

zeii ț
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II. Lacordairc
•„împart lumea în două: 

bogați și săraci... cu du- ’ 
hul“.

«

MUTAM MlMUk
-"ZMÂIHE EXPOZIȚIA

mijloc prin care 
vorbesc oamenilor11.

IL Ph. Lovecraft
• Viermele către șoim: } 
„Nici măi ar nu

să se târască!11
• „După cuvânt, 

cerea e a doua putere în 
lume11.

L. Lino
• „Avem fiecare 

inimă un Dumnezeu 
conștiința noastră11.

Menandru

■ Unul din primele 
poeme ale ciclului baude- 
lairean „Spleen și Ideal11 
se intitulează „Farurile11. 
Sunt evocați câțiva din 
cei mai de seamă „lumi
nători ai drumurilor o- 
menirii", care în textul 
poeziei se perindă așai. 
Rubens („rău de uitare11), 
Leonardo da Vinci („um
bră peste oglinzile pro
funde11), Goya („coșma
ruri pline de groaznice 
răscoale11), Rembrandt 
(„spital de jale cu mar
mure șiroaie11), Miche
langelo („câmpie cu um
bră herculeană"), Dela

croix („Iac roșu și plin 
de răii îngeri11)... ■ In 
politică, în dragoste, oa
menii obișnuiesc să se 
descotorosească de tre
cut. Fiecare vrea să- se 
prezinte cu chipul pre
zent, mulat pe noua con
junctură, ca nou. Dar, 
precum spune Christa 
Wolf, în „Model de co
pilărie11: „Trecutul nu e 
mort; nu e nici măcar tre
cut. Noi îl desprindem de 
noi și ne facem că nu-1 
cunoaștem11. ■ „Cel mai 
bun mijloc de a scăpa 
de dușmani este să le 
câștigi treptat prietenia11,

LABIRINT
declara adesea scriitorul 
Duiliu Zamfirescu în cer
curile diplomatice pe care 
le frecventa. ■ Nu-i mi
raculos că pot aduce în 
această pagină gândul lui 
Leonardo da Vinci, când 
de la exprimarea gâhdu. 
lui au trecut peste acest 
pământ cinci sute de 
toamne? Spunea acest 
neobișnuit om al Renaș
terii: „Corpul este loca

șul sp'ritului. (Sine vrea 
să vadă cum locuiește 
sufletul în corp nu are 
decât să vadă cum se 
slujește sufletul de lo
cuința sa zilnică; Dacă 
el este dezordonat și con
fuz, dezordonat și con
fuz va fi și corpul stă
pânit de suflet. Nu mi 
se pare că oamenii gro
solani. cu moravuri Joase 
și spirit îngust merită un

atât de frumos organism, 
nici o asemenea varietate 
de mecanisme ca și oa
menii raționali, cu spi
rit . înalt. Primii nu sunt 
decât un canal prin care 
intră șl iese hrana. Tre
buie asimilați unui canal 
de nutriție, căci nimic 
nu-mi probează că ei par
ticipă la specia umană, 
decât prin voce și "fi
gură; cât privește restul, 
ei sunt asenienea anima
lelor... ■ ...Acei ani nu 
sunt o întindere abstractă 
— cum tare aj vrea tu 
să-mi sugerezi —, acel 
timp a fost alcătuit din

ani având particularită
țile lor, ani plini de în
tâmplări concrete, zile șl 
nopți concrete care ți-au 
modelat sufletul și tru
pul... ■ Cunoscutul critic 
francez Roland Barthes 
exprima într.unul >L din 
eseurile sale paradoxul 
că cititorul ear** nu re
vine pentru a citi o carte, 
acela citește întreagă sa 
viață o singură carte, o 
singură întâmplare, pen
tru că sensul lecturii nu-1 
constituie doar urmărirea 
acțiunii...

ILIE LEAHU

.
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[ CALEIDOSCOP DUMINICAL ] Î

; „Am căutat cândva un 
I simbol, un cuvânt care 
J să cuprindă șl să expri- 
| me Totul, adică rapor- 
J tul dintre gând și lume. 
IAm descoperit acest cu

vânt fntr-o Zj — hotărâ- 
J toare pentru mine, căci 
I abia atunci am înțeles 
• tâlcul adânc al vieții, am 
I cunoscut spaima ți imi- 
« nența morții.
I Cuvântul, zadarnic cău- 
' tat ani și ani, a crescut 
Iîn mine ca o lumină 

lăuntrică; cuvântul era : 
j FERICIRE.
I E fericirea de a-ți da 
* seama că ai apărut pe 
I lume ca o excepție mi- 
» raculoasă, prin jocurile 
| infinitului și ale întâmplă- 
« rii, privilegiat al univer- 
| sului din numărul ne- 

sfârșit al sorților, care 
»s-au amestecat în jocuri

le materiei, pentru a-ți 
J da ție naștere.
I E fericirea de a trăi ge- 
J nuin; dc a respira; de

REFLECȚIA 
SĂPTĂMÂNII

a-ți asculta în adâncuri 
ritmul propriei vieți; es. 
te fericirea de a te bu
cura de lume, cu toate 
simțurile; de a trăj In 
consonanță cu stelele și 
floarea; este fericirea de 
a trăi cu alți oameni; de 
a iubi; de a face bine; 
dar, în același timp, de 
a rămâne singur, cu fiin
ța iubită.

E fericirea de a fj li
ber.

E fericirea de a înțe
lege; de a lucra; de a în
făptui și, mai ales, de a 
suferi; de a trăi adânc, 
sfredelitor, până la ni
micire, durerea; durerea 
altuia, durerea lumii; du
rerea ta, durerea celui 
înlănțuit cu vină și fără 

vină; durerea celui oropsit, 
celui căzut, celui bolnav,

celui chinuit de remuș- J 
cări. |

E fericirea de a ține J 
fruntea sus și a căuta ] 
înspre stele; e imensa « 
fericire de a încerca să J 
te cunoști pe tine. I

E fericirea de a te sim- • 
ți muritor, de a ști că | 

♦ști o undă trecătoare • 
printre undele lumii și I 
de a putea răsfrânge, în , 
clipa fugară a propriei | 
vieți, ceva din perindă- J 
rile nesfârșite ale lucru- | 
rilor cerești, pământești l 
și omenești. .

Iar adevărata suferință | 
a vieții nu este, în ere- • 
dința mea actuală, moar- | 
tea personală — în ge- » 
neral, suportată de om I 
fără știre — ci dispariția ' 
ființei celei mai iubite | 
căreia îi culeg! ultimele J 
mărturij ale vieții: ulti- l 
mul cuvânt, ultima bă- I 
taie a inimii, ultima pri- 2 
vire, ultimul suspin...". |

TON BIBERI J

„GÂNDURI

NEPIEPTANATE**
de Stanislaw Jerzy Lec

• „In afara speranțelor 
împlinite, nimic nu se pier, 
de în lume".

• „Ghiromanții găseso 
și ei motive : „Nu pot ghi- 
Cj în mâini murdare !"

• Când se naște pesi
mismul ? Când se întâl
nesc două optimisme di
ferite".

• „Diavolii se împart în 
îngeri decăzuți șl oameni 
avansați".

• „Gând în sânge picu
răm câteva lacrimi — cât 
de roz devine !“

• „Nu treziți amintirile, 
atunci când nu le puteți 
adormi".

• „Până la urmă s-au 
înțeles. Au stabilit de co
mun acord că sunt duș
mani".

• „Nu sunt de acord -cu 
matematica. Consider că 
suma de zero-urî dă o ci
fră înfiorătoare".

B 
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I
I
I
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-Ti Am visat azi-noapte 
că, te ceream în cusătorie... 

, . n- înseamnă că ești mai 
deștept când dormi !

țin scoțian își întreabă 
soția :

— Ști;' dragă care este
diferența . dintre un taxi
șl tramvai ?

— Nu.
în acest caz, vom lua

tramvaiul !
☆

Intr-un compartiment din 
tren, o doamnă îi spune 
unui ins "ar fuma pipă: 

(UMOR)
— Bărbatul meu are 60 

■de ani, dar n-a. ținut o 
■ pipă în gură !

— Și eu am tot 60 de 
ani, dar până acum n-am 
reușit să țin pipa în altă 
parte !

☆
Un tânăr lăudăros intră cu 

o fată într-un restaurant 
chinezesc. După ce s-a ui
tat atent la liista-meniu 
i-a comandat ospătarului 
arătându-i câteva hieroglife: 

— Din asta te rog să ne 
servești 2 porții.

— Nu pot die, e nume- 
, le patronului !

— La ce distanță vă a. 
flați de -victimă când ați 
auzit primul foc de armă ?

- • Cam la 50 de metri 
die judecător.

— Și după 30 de secun
de, când s-a tras al doilea 
foc ?

- Id vreo 100 de metri...
•ir

— Ospătar ! Mi-e o foa. 
ine de lup !

— Să vă servim atunci 
o friptură de miel ?

t'r
Cum poți cunoaște dacă 

o găină e bătrână ?
— După dinți.
— Da ce, găina are dinți?
— Nu are. da am eu.

*
— Doctore, dacă nu beau, 

nu fumez, mă culc devre- ' 
me, fac excursii în aer 
liber, nu o să fae nici un 
fel de excese, credeți că 
o să trăiesc 100 de ani ?

— Nu pot să-ți spun 
precis, dar pot însă să te 
asigur că viața ți se va 
părea tare lungă I

☆
— Aș dori să cumpăr u- 

nul dintre acești doi pa
pagali.

— Trebuie să-i cumpă
rați pe amândoi, fiindcă 
unul vorbește, celălalt tra
duce.

S.G.
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ORIZONTAL: 1) Excesive ridicări în
grad tratate cu răceală; 2) Hărăzit cu 
vocația detaliului semnificativ; 3) Note 
principale în partitura unul cântec! — 
Exemplu neconcludent de întoarcere Ia 
natură — Ghele potrivită pentru lacătul

hotărârii; 4) Lucrare de susținere în pe
rimetrul unei terase — Lucru de geniu 
peste nivelul normal; 5) Capacitate re
ceptivă Ia miresme și licori — A face 
un transplant cu rezultate fructuoase; 6) 
Frescă de peruzea la un vernisaj în aer 
liber (dim.) — Soluție tampon în cazul 
unor rupturi de țesut; 7) Depuneri în 
contul unei pseudoviitorologii — Pregă- 
teală indigenă apreciată Intr-un serviciu 
de masă; 8) înscrise de la început în re
pertoare — Guri de vărsare eu debit ri
dicat — Puncte de sprijin în stabilirea 
debitului !; 9) Procedee de tragere a u- 
nor materiale în foi; 10) Stereotip fone
tic la o imitație liberă.

VERTICAL: 1) Vase comunicante în 
sistem subteran (sg.); 2) Ușor de atras 
în arta dialogului; 3) Supliment la o bă
taie dată pe săturate — Calificat eu 
cântec vizând note ridicate — Luat în 
calcul în anumite împrejurări; 4) Rezul
tat neomologat al depășirii normei — 
Soluție verticală în obținerea spațiululi
5) înregistrarea unei scrisori ad litteram 
— Moșteniri total nedorite de urmași;
6) întrebuințat serios pe narcursul evo
luției — Obiect de inventar la Crama

Urc în lift, apăs buto
nul pe care stă scrisă ci
fra 7 și liftul pornește u- 
șor ridicându-mă spre e- 
tajul țintă. La un mo
ment dat se stinge lumina* 
liftul se oprește intre e-

te ? Acolo era frig șl 
umezeală. Ei bine, In
tr-un mormânt e mult 
mai strâmt-.. .

Da. ce ar fi fost dacă
bezna de acum ar fi bez-> 
na trecerii peste Styx Z'! 

________ ii
:•

taje. E beznă* Primul 
gând este: pSper că se 
rezolvă repede pana de 
curent- Și dacă nu ?..."• 
La flacăra brichetei pri
vesc cadranul ceasului.

(CLEPSIDRA)
este ora 17. Aștept câte
va minute în beznă și 
tăcere sperând că se va 
întâmpla ceva spre bine- 
In bloc aud uși deschi- 
zându-se, vecine spunân- 
du-și că s-a luat lumina 
peste tot. Mă așez liniș
tită pe podeaua liftului- 
Probabil așa s-a simțit 
și Iona in burta peștelui, 
sper că eu nu voi sta 
trei zile aici. Și oare așa 
întuneric 
pântecele 
era cald 
eram in 
cât de întuneric era în 
acele închisori comunis-

să fi fost și în 
Mamei ? Dar 
și bine, acolo 
siguranță,-.. Și

!> 
Dacă mă gândesc bine < | 
regret că am făcut un!' 
lucru și regret că nu am J ■ 
făcut o mulțime. E prea'! 
pe neașteptate, încă nu < J 
am spus unor oameni că j > 
mă bucur pentru întâi- < ■ 
jiirca lor în viața mea* ] > 
sunt oameni pe care îi <' 
iubesc în tăcere șl încă ! J 
nu le-am spus-o* aș vrea J ’ 
să mai știu atâtea și să <' 
văd multe locuri, și aș <' 
vrea să merg să aprind; ■ 
o lumânare pe mormân- ■! 
tul Bunicii, ă urc pe uni; 
delușâr ce spuneam că e j ■ 
cel mai î.ialt loc din lu-;! 
me, să urc încă' o dată î J 
pe Golgo.a și acolo sfl.j 
mo*- ;:

Oare chiar nu sunt pre-i J 
gătită pentru Marea tre- | J 
cere ? Și totuși aș vrea | ■ 
s-o mai amân. Ce binei!- ■___  ur* <.că sunt doar intr-un 
undeva intre etaje* în'i
beznă-

INA DELEANU •
«

2 Câteva persoane ml-au reproșat insistența cu ca- 
Ire aduc în pagina de umor pe EA și EL, ca și când 

„cuplul" s-ar menține — cu detașare — primul în 
top.

Omuluj care nu știe de glumă îi pun Ia îndoială 
«inteligența.
| Sub acest adevăr „cochetez" cu UMORUL.

EA și EL sunt axa lumii; de ale! înălțări și prâ- 
* bușiri, scârțâitul dureros al unei axe pa-care o ung 
ț— după puterile mele — cu un lubrefiant de râsu*- 

plânsu*.
• Fiecare înțelege cât poate.

{Parafrazând spusele unei distinse doamne, su
bliniez: suntem — în aparență diversitate - reduc
tibili la eei doi protagoniști biblici, Eva șl Adam,

* iar aceștia, la rândul lor, la o fărân 1 de țărână, a- 
■: liată în chip misterios cu un dram de pulbere ste- 
■ Iară. Păcatele sunt distribuite cu generozitate am

belor sexe și apreciate, în genere — nu fără nuan
țări — ca fiind la fel de negre, de apăsătoare sau 
de impardonablle. II.IE LEAHU

Domnească; 7) Copilăria pâinii mângâ
iată de razele soarelui — Stare aridă 
care precede turnarea; 8) Romantic ur
cuș pe scări laterale — Efect cromatio 
remarcat în contrast — Pseudonimul 
desuet al unui debut cu cântec; 9) Cres
cuți în mediul domestic cu valențe or
namentale; 10) Tip de desființare abso
lut definitivă.

VASILB MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„COMPENDIU", APĂRUT ÎN 

ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA :

1) 6 HI MONO URI; 2) HOTAR — A* 
MAN; 3) IR — CAIS — DI; 4) GASA — 
AERAT; 5) H — TRAP — ORI; 6) ITA 
— GAPI — A; 7) NOTAR — OȚET; 8) 
ET — LEAT — MI; 9) ȚEPI — NOGIV; 
10) EMANCIPARE.

SOLUȚIA PROBLEMEI 
DIN NUMĂRUL TRECUT:

1 Nd 2 ! Rd4
2 Dd 6, mat
1 —----  Rc5
2 De5, mat.

MAT IN 2 MUTĂRI

CONTROLUL POZIȚIEI t

Alb: Rc6; Da7. N -8, pf2, h6
Negru: Re5

• ■ • • • • • •
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wDacă va plăcut atât 
de mult, vom mai veni" 
— a promis dl ing. Pan- 
«elimon Șerban, director 
comercial la Direcția de 
Telecomunicații 
doara-Deva 
de doamne 
nu s-ar fi desprins 
ambianța 
pe care Baza de recupe
rare fizică și spirituală 
a lucrătorilor din tele
comunicații de la Vața 
de Jos le-a conferit-o, 
într-o însorită sâmbătă 
de septembrie.

— Până șl timpul me-

Hune- 
grupului 

care, parcă, 
de 

reconfortantă

„condus* la Vața. Nu 
doar organizator, ci și 
ghid, în dreptul Pantheo- 
nului de la Țebea, dna 
Angela ne-a readus în 
memorie istoria locu
lui și am simțit, bătând 
în noi, inima imenși a 
neamului.

Copleșite de frumuse
țea locurilor de la Vața, 
zecile de participante au 
aflat de la dl director 
Șerban și de la dl Ilie 
Muțiu, șeful bazei de re 
cuperare de aici, despre 
perspectivele acestui loc 
cu multiple valențe: tra-

20 de ani pensionară, 
după aproape patru de
cenii dăruite profesiei, 
a impresionat profund; 
„A fost o muncă deose
bit de grea, dar deose
bit de frumoasă. Am 
cunoscut, prin telefonie, 
întreaga țară. Vă doresc 
să ajungeți ca mine 1“ 
A fost și un minut care 
a înrourat ochii fiecărei 
participante: 
de reculegere 
colegele care 
sunt...

Bunici, mame, 
surori, prietene,

momentul 
pentru 

mainu

soții, 
întru-

*
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„Vom mai veni"
te© a fost de partea noas
tră — recunoaște, radiind 
de bucurie, dna Angela 
Ioan, organizatoarea în
tâlnirii lucrătoarelor din 
telecomunicații. Dimi
neață, o ploicică a șters 
Wjdtd. apoi seninul ne-a 
însoții pe tot. parcursul 
zalei. Mă bucur că au 
lăspuns invitației într-un 
număr atât de frumos! 
Le-am spus colegelor: 
„astăzi n-aveți casă, n-a- 
vcțl masă ! Azi e o zi 
pentru sufletul vostru”.

Reprezentanta pensio
narelor de la DTc Deva, 
dna Angela Ioan, a că
rei tinerețe 
face adolescentină, 
pic de 
pentru 
ult'mii 
Angela 
narele 
cuțelor și Ie aduce 
întâlnirea cu tinerețea: 
cu colegele de azi, cu 
inedfttil muncii din tele
comunicații. De aceea, 
întâlnirea de sâmbătă a 
debutat eu o vizită la 
Centrala digitală ALCA
TEL Și, apoi, la noul loc 
de muncă al operatoare
lor — Șysope. Prilej de 
irfteresant schimb de opi
nii chiar și în autocarul 
confortabil care le-a

de spirit o 
n-are 

astâmpăr. Este 
a treia oară, în 
ani, când dna 
„scoate» , pensio- 

dia grijile burii- 
la

tament, odihnă fizică și 
spirituală, perfecționare 
profesională, agrement. 
Aflăm că, de Sf. Dumi
tru, se va face o primă 
recepție la noile spații, 
că se lucrează intens 
baza de tratament, 
ștrandul în aer liber, 
terenurile de sport...

Pășind cu sfială în 
terioarele Hotelului Po
nor. impresionate de ri
sipa de eleganță, confort 
și bun gust (abia la fi
nal am aflat că pardo
seala care „ne-a luat o- 
chii“ cu strălucirea „a- 
pei” este realizată din 
granit șlefuit de Mara
mureș !>, și în restauran
tul modernizat cu accen
tuat iz primăvăratic. 
Aici avea să se desfășoa
re, apoi, întâlnirea celor 
peste 60 de lucrătoare și 
pensionare din teleeo- - 
municații — telefonie și 
telegrafie. Alocuțiunile 
dlui lng. P. Șerban, dneî 
Angela Ioan, 
transmise de 
Elvira Onofrei 

nară) și Elena 
(supra veghetoare) 
fost primite eu bucurie, 
iar prezența Ia micro
fon a decanei de vârstă 
a telefonistelor — dna 
Viorica Kalmuțchî, de

la 
la 
la

in-

>î*

mesajele 
doa rimele 

(pensio- 
Petruse 

au

9 « av *

i STAREA 
MEDIULUI
Calitatea lactorilor de 

mediu ta jud. Hunedoara, 
tn perioada 16—27 sep
tembrie, poluanțjj gazoși 
■nshztrți țdioxid de azot, 
4Hcxid de su<f, amoniac și 
•enoli) precum și pulbe
rile ta suspensie au avut 
petara perioada menționată 
■•lori medii șl maxime 
■•re s-m încadrat în H. 
ihiâete prevăzute tie 
STAS* de di' .te a ae- 
«xML Vafvrfie maxime 

s-au înregistrat în munici
piul Hvmedoara la data 
de 17 septembrie la dioxi
de* ta azot și în Valea 
Jiului 4a .aceeași data, pon
tau diBKidul de sulf. Va
loarea maximă la pulbe
rea ta suspensie s-au în 
regtstrat în ziua de 15 
septembrie în zona muni
cipiului Hunedoara.

— Pulberile sedimenta- 
bile au Înregistrat depășiri 
ale nmitei admisa de 17,8 
ori In zon; Teliuc și de 
3,6 ori in zona Chiscădaga.

— Valorile radioactivi-
1O»—'—îmbrac:

chipări ale feminității, 
au uitat pentru o zi gri
jile, preocupările fami 
liale, deși, la un moment 
dat, fotografiile au prins 
să circule de la o masă 
Ia alta: „Aici sunt An
drei și Amalia, la ma
re", „Uitați-l pe Dănuț 
al meu!", „Ați văzut-o 
pe Arina mireasă 7", 
„Da, da, fiica mea e re
porter la PRO TV“, iar 
dincolo de zâmbetul calc, 
și bucuria de pe chipuri 

și-au 
pentru 
seară, 

impre- 
îa su- 
conte- 

„Mulțumim, Oră- 
(așa o alintă te- 

organiza- 
„Mul- 
direc- 

,.Mulțumim tutu" 
tn 
su

câte „romane" nu 
închis copertele 
o zi! Tar, spre 
mulțumirile și 
siile eu aprecieri 
perlativ nu mai 
neau: 
gălașa" 
lefonistcle pe 
toarea întâlnirii), 
țumim, domnule 
torl“, „ \
ror celor care ne-au 
lesnit acest popas de 
Het !«.

Tn cai netul meu 
reporter am consemnat 
zeci de nume, însoțite 
de gânduri,, destăinuiri, 
frământări. Prilej de a 
ne regăsi, în viitor, in 
coloanele acestei publi
cații.

de

LUCIA UCIU
• ——- . • — •

■WiiLJtUuamui—i
tătii beta globale și ale 
dozei gama absorbite 
continuă să se încadreze 
în limitele de variație ale 
fondului natural la toți 
factorii de mediu analizați.

— Materiue în saspen- 
sie pe râul Jiu provenite 
îa print ipai de la unitățile 
de prelucrare a cărbunelui 
au avut pentru această 
perioadă o valoare medie 
de 1356,0 mg/1 ți o va
loare maximă de 1841,0 
mg/1 înregistrată la data 
de 19. 09. 1997. Față de 
perioada anti rioară, valo
rile la acest indicator surd 
mai mari cu 615,9 eag/1 
pentru valoarea medie șl 
cu 674,0 mg/1 pentru va
loarea maximă.

Din datele primite de 
Ia unitățile teritoriale ala 
Rogiri Autonome a Apelor 
Române rezultă că ia fi
nele Junii august ’97 din 
568 de km de râuri ana
lizate, 311 km s-au înca
drat în categoria I de ca
litate. 101,0 km, în cate
goria a II-a de calitate, 13 
km în categoria a IlI-a 
de calitate, iar 143 de km 
de râuri se găsesc în afara 
categoriilor de calitate.
AGENȚIA DE PROTECȚIE 

A MEDIULUI DEVA
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| S.C. ARMOPAN S.A. ARAD j
| Calea. Aurel Vlaicu, nr. 274, livrează: |

| — FAINA TIP 650 — 1900 lei/kg (inclusiv sacul) plus TVA.

| Pentru cantități livrate de minimum 10 tone cheltuielile de transport ■ 
| sunt suportate de furnizor.

| — T.ARÂȚE VRAC — 500 lei/kg plus TVA. |

Relații suplimentare la telefoanele: 057 — 244093; 247668; fax: |
I — 247612. I
I !

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIȘ" ARAD

ORGANIZEAZĂ

CONCURS DE ADMITERE ÎN DATA DE 5 OCTOMBRIE 1997 LA 
FACULTĂȚILE AUTORIZATE PRIN HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI.

Facultatea de Drept
Facultatea de Marketing
Facultatea de Științe Umaniste
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Colegiul Universitar de Asistență Socială
Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori
Colegiul Universitar de Cadastru, Topografie, Administrarea Terito

riului.
Celegiul Universitar de Cosmetică Medicală
Școala Postliceală de Tehnică Dentară

• Școala Postliceală de Birotică

ÎNSCRIERI — in perioada 24 septembrie — 4 octombrie a.c., la se
cretariatele facultăților.

Informații suplimentare la telefoanele: 057 — 256391 sau 057 — 
256845 Campus Universitar: Școala Postliceală de Tehnică Dentară, Fa
cultatea de Drept, Științe Umaniste, Colegiul de Asistență Socială, Co
legiul Pedagogic, 057 — 230416 — Facultatea de Marketing, Colegiul de 
Cadastru, Școala Postliceală de Birotică, 057 — 254108 — Facultatea de 
Educație Fizică și Sport, 057 — 280335 — Rectorat.

*

*
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*
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I |S ^COMPANIA DE DISTRIBUȚIE NATIONAL S.A, BAIA MARE' 
distribuitor al cunoscutelor produse

BFRGENBIER , HOPFEN KONIG si STELLA ARTOIS

ANGAJEAZA pentru sucursala SIBIU

AGENT DE VINZARl
Candidatul pentru aceasta funcție va avea ;

• studii superioare
- experiența intr-o poziție sîmi’ara
- permis de conducere categoria B

• - vțrsta maxima 35 ani 
•■'domiciliul stabil in Deva 
'•cunoașterea pielii din zonale donvciliui 

i * *
(Ștfddâțfâ/bfer.a Jț) Compensare .atractivă legata de performs te,

f — n (< -TfiRtvttaMMtawb »<■♦*!'it, ,ț >» < .•» .. I I I i ■ I 1 I Ț
(Daca sîmfitî Că profilul D-voastra corespunde cerințelor menlionate : 

va rugam same trimrteti o cerere , inclusiv curriculum vitae ^și o poza recentalâ 
următoarea adresa , pina in data de 07.10,1997.

S.C. Compania de Distribuție National S.A., 
“4800 Baia Mare, Bd.Unirii nr.lO^Maramuueș 

sau prin fax la numărul ’062 » 43.76.07________ ____ ______ _______________

■

t^imbătă, 27-K-Puminică, 28 septembrie 199Î
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ACHIZIȚIONEAZĂf ♦
Qiyo/<ribpelocouloUirisme. tipuri nai, avariate.

VINDE
Cele mai dnxrsifieute piețe t subonsarnbkde oufofurisme 

dtf> on*l /990 până in prezent, la ptefari occeybilei

Arad, Str.Siriei nr.8b Tel: 092 - 24955S /219556' ■
057-232647/25026S

I
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j S.C. REC PROD IMP EXP SRL DEVA
k

S.C. POLIDAVA S.A. DEVA
Execută prin atelierul propriu lucrări de 

service, montare, demontare, reparații pentru 
twice fel de utilaj tipografic.

Informații la sediul societății din Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 257 sau la tel. 221750, 

« int. 28 și 33.
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achiziționează toată gama de materiale re- 
jfolosibile 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.

Se pot face si comenzi anticipate la tele- « 
j toanele: 231483, 231484 și 233318. ' I

k

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR DEVA |

Solicită oferte pentru execuția unei șar-| 
pante metalice cu invelitoare din tablă la se-! 

jdiul Clubului Sportiv Școlar Deva, din str. | I Prelungirea Oituz, nr. 8. Documentația de li-1 
citație se poate ridica de la adresa mai sus1 
| menționată. |

I Informații la telefon: 220736. |
| Ofertele se depun până in data de 5. 10. | 
jl997, la sediul unității. |

COMUNALA ȘI LOCATIV A DEVA ;

■ Scoate la licitație publică următoarele mij-1 ■ - — J

2. Autobetonieră |

Licitația va avea loc Ia sediul R.A.G.C.L. I

I 
I 

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE |

I .
■ .«CUVÂNTUL LIBER” este ziarul cel
; apropiat de dumneavoastră.

;j IAR ABONAMENTUL este calea cea 
■ :avantajoasă de a intra în posesia lui.
!■

COSTUL UNUI ABONAMENT 
■jLUNA OCTOMBRIE ESTE DE 7000 DE 
>LUNA, PLUS TAXELE POȘTALE

i
:■
:!

Abonament la ziarul I * 
„CUVÂNTUL LIBER"

 

i

mai!;

mai

I ocoaie
loace fixe:

I
i
I
• ______ ___ _ „ __ __ ___I Deva, str. Libertății, nr. 6, în data de 15 octom-|
■ brie 1997, ora 10,00. “

(Informații suplimentare se pot obține la | 
telefonul nostru nr. 211243. II----------------------------------- 1

I
I
| Organizează începând cu 1. 10. 1997 1
I școala postliceală de informatică specializarea ■

„PROGRAMATOR CALCULATOARE I.B.M. -I 
|P.C.“,

I r

1. Multicar IF W25

li
o
I
I

I 
I 
I

CENTRUL DE INSTRUIRE 
CONSOFT COMPUTER SIBIU 

| Organizează Începând cu

, cu durata de 1 an — 3 ani. 
Informații Deva: tel. 613678, 611589. I 

I

PE’; 
lei/:; 

lI 
»

:!
II 
I 
I

REÎNNOIȚI-VA ABONA-S

Avantajul abonamentului este în conți- 
;nuare evident, de șapte exemplare primite gra
tuit pe lună față de cumpărarea eu bucala, 
[idică iumătate din prețul abonamentului.

.; NU UITAȚI! I_______ T______________
'MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER” iar dacă; -i, ;

■ nu avoțt abonament, solicitați factorilor poș- ■ |
I tali să vă facă. ■!

:î :!; FOARTE IMPORTANT 1 Abonamentele se; 
;!fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și Ia;
!'factorii poștali — numai cu bani în numerar!; 

. iar la Rodipet, la sediul din Deva, in;
!; numerar și prin virament. Relații !a telefoa-! 
■Inele 213007, 233178.

■ 
a

■
■

i

I

a 
a
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RĂMÂNEȚI CU NOII

RAMANEM AI DUMNEAVOASTRĂ.

)

Texaco Havoline Formula 3 —- Sponsorii Formulei 1 în Europa

GONTEAZA CU ADEVARAT..
CÂND PERFORMANTA

. /'

ANIII. IX a NR. 19»’
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Dumneavoastră sunteți genul de șofer care pretinde de la uleiul de motor înaltă performanță zi de zi. De ce ? 
Pentru că asta contează cu adevărat pentru dvs. lată de ce ar trebui să folosiți același «tei pe care îl folosesc si 
mașinile de Formula 1.

in comparație cu uleiurile de calitate inferioară, Texaco 
Havoline Formula 3 menține motorul autoturismelor 
mai curat și cu mai puține depuneri. Astfel, un motor 
curat va însemna un grad redus de uzură și coroziune, 
piese cu o viață mai lungă, economie de combustibil și 
consum redus de ulei.

Pentru detalii despre gama completă de produse Texaco pentru orice tîp de motor de autoturism contaetati-ne la:
COMATCHIM S.A. Tel.: 01 78 06 630/Fax 01 42 09 916 DUCOIL S.R.L. Tel.: 057 259 318/Fax 057 259 514 RETCO S.R.L. Tel.: 068 311 852/Fax: 
068 311 852 S.C. STAR OIL S.R.L. Tel.: 064 438 027/Fax: 064 435 327.

TEXACO
Motor Oils
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( FELICITArQ
• Dorim dragilor noștri 

părinți și bunici, Golcea 
Gheorghe și Rozalia, din 

Mesteacăn, Brad, cu oca
zia împlinirii a 50 de ani 
de căsătorie, și a celebră
rii, la data de 28 septem
brie 1997, a . nunții de aur, 
multă sănătate, fericire, 
mulți ani fericiți, să aibă 
drumul presărat numai 
cu flori și trandafiri. Co
piii Chezan Ileana și Mi
hai, nepoții Călin și Miha- 
ela — Cecilia. (6933)

| VÂNZĂRI- 
I CUMPĂRĂRI
• Vând apartament 3 

camere, Gojdu, multiple 
îmbunătățiri, avantajos. 
218116. (2891)

• Vând moară făină
grâu, porumb, autoutilitară 
Renault, trafic Diesel, mar. 
fă, 1,5 tone, comuna Apol- 
du de Jos. Relații Miercu
rea Sibiului, tel. 195, după 
ora 20. (7515)

• Vând apartament 4 
camere Dorobanți, cablu, 
etaj 1. Tel. 231089. (2931)

o Vând apartament două 
camere, confort 1, Deva. 
Telefon 621525, după ma
sa. (2930)

• Vând apartament 2
camere, ultracentral, ocu- 
pabil imediat, Deva. Te
lefon 623424. (2733)

• Vând garsonieră, zo
na pieței. Informații tel. 
231117, după ora 16.

(2925)

• Vând tractor U 650,
înmatriculat, Lăpușnic, nr. 
11». (2927)

Tel. 613272, familia Cris- 
tea. Deva. (2945)

0 Vând apartament 2 
camere confort 1, Deva. 
Tel. 615512, orele 17—19.

(2947)

(COMEMORĂRI)

i PIERDERli I

• Spray contra ejaculă
rii rapide, medicamente 
potența, frigiditate, afro- 
disiace, 01.6376273. 018/
606134. (OP)

• Vând motjcultor Ger.
mania. Face toate opera
țiunile agricole. Telefon 
212463. (2914)

• Vând 2800 mp teren
Intravilan Deva, zona 
Ceangăi, acces facilități. 
«Fel. 215105, între orele 
M—14 și 19—22. (2919)

• Vând apartament cen
tral cu două camere Sî- 
meria. Tel. 092-281332.

(7513)

• SC Betacom SRL Si
meria, cumpăr societate 
pe producție înființată în 
*94, noiembrie — decem
brie. Informații tel. 092- 
281345: 230042.' (2918)

0 Vând pistol Tex, aer 
comprimat, calibru 4,5, 
nu necesită permis, mare 
putere, precizie, nou. preț 
270 DM. Telefon 611050.

(2935)

0 Vând garsonieră Si
meria, apartament 3 ca
mere, Deva șl închiriez 
garsonieră Deva. Telefon 
616195. (2S)37)

e Vând apartament 2 
camere, îmbunătățiri, 42 
milioane, negociabil. Tel. 
622057. (7519)

e Vând Opel Kadett, 1,2 
benzină, înmatriculat, sta 
re bună. Tel. 714726.

(2222)

0 Pierdut carte identi. 
tatc pe numele Mihai Ioan. 
Se declară nulă. (2946)

0 Pierdut talon cu se
ria H 033035 D/28. 05. .97, 
pe numele Mihai Ioan. Se 
declară nul. (2951)

0 Pierdut pașaport pe 
numele „ Gergely Robert, 
îl declar nul. (912070)

0 Pierdut pașaport pe 
numele Vasilovici Gheor
ghe. Se declară nul.

. .. (2936)

ț ÎNCHIRIERI"!
0 Caut pentru închiriat 

apartament două camere, 
eventual mobilat, telefon, 
în zonă centrală. Informa
ții la telefon 058-831554, 
între orele 8—18. (2898)

0 Ofer spre închiriere 
apartament două camere, 
decomandate, mobilat, con
fort 1, telefon, în Deva. 
Relații la Șibot, tel. 238. 

(2938’

• Vând apartament trei 
camere, parter, posibilități 
privatizare, preț 16 000 
DM — negociabil. Tel. 
660538 — Simeria.

(912069)

• Vând apartament două
camere, zonă centrală, De
va, bdul Decebal, bl. O. 
Tel 232692. (2932)

• Vând apartament deo
sebit două camere Dacia, 
biblibtccă 7 piese. Infor
mații zilnic, tel. 611738.

(7516)

• Vând convenabil 
masă de biliard corn, 
pletă. Tel. 614230.

(2911)

0 Vând mașină de scos 
cartofi, nouă și remorcă 
5 tone. Sarmizegetusa, tel. 
762285. (6293)

0 Vând casă șl grădină, 
Sîntămărie Orlea, str. Bi
sericii, nr. 111. (6294)

0 Vând apartament 2 
camere, ultracentral. Tel.' 
232891. (7520)

0 Vând apartament 2 
camere parter, cablu TV, 
telefon, cartier Dacia, tel. 
623365. (7821)

0 Asociația Familială 
Stoica, cu seriul în comuna 
Pui, județul Hunedoara, 
str. Republicii, nr. 29, a 
depus documentația pen
tru obținerea certificatului 
de înmatriculare. Sesizările 
și reclamațiile se depun 
în termen de 20 de zile 
la sediul Registrului Co
merțului. (7524)

Se împlinesc șase săp
tămâni de Ia trecerea în 
neființă a celei care a fost 

TATIANA ROZ 
din Bretea Mureșanâ.

Te vom plânge veșnic ! 
Părinții,' copiii, fratele, 
cumnata și nepoțelul Alin. 
Parastasul, duminică, 28 
sept, la Bretea Mureșană.

0 Amintim celor care 
l-au cunoscut pe

IOAN TODOR 
din Simeria Veche, că în 
data de 9 septembrie 1997, 
s-au împlinit doi an; de 
când a dispărut fulgeră
tor dintre noi, plecând în 
veșnicie. (2921)

0 L-am iubit dar l-am 
pierdut. Astăzi, 27 septem
brie, se împlinește un 
an de când cel care a fost 
Un deosebit scț și tată 
Plut. maj. DUMITRAȘCU 

MIRCEA
a plecat pe drumul fără 
întoarcere. Va rămâne .veș
nic în inimile noastre. Fa
milia. (2940)

0 La 29 septembrie se 
împlinesc doi ani de când 
ne-a părăsit pentru tot
deauna dragul nostru 

NISTOR TRIFU
Odihnească.se în pace 1 

Parastasul de pomenire, 
azi, 27 septembrie, la Bi
serica Buna Vestire. Fa
milia. (7518)

0 Au trecut 4 ani de 
durere șl lacrimi de la 
trecerea în neființă a so
țului meu

MARIN DINCA
Parastasul duminică, 28 

septembrie 1997, la Dobra. 
Sofia Minodora Dincă.

(750»)

■ Vând sobă mare de 
gătit pe gaz. Tel. 730007.

(2924)

• Vând cameră video 
RCR, casetă- niar# de 2-4-6 
ore, IIQ, are efecte zoom, 
are 1 Lux, este nouă, preț

Oi dolari sau echivalent 
în lei Tel. 611041. (7511)

• Vând casă, anexe gos
podărești, 2000 mp grădină 
în Coșava, 171, comuna 
Curtea. Tel. 051/192808, 
seara; la Coșava în 5 oc
tombrie 1997. (2923)

0 Vând piese caroserie 
și motor Skoda 120 L. 
Tel 626226. (2933)

0 Vând pământ intra
vilan,' arabil Ia Vețel si 
Mintia. Tel. 665162. (7522)

0 Vând apartament 2 
camere, Gojdu. Telefon 
213889, orele 17—21.

(7823)

0 Vând spațiu comer
cial, central, în suprafață 
de 3î> mp, tel. 218801, în
tre orele 10—14 sau tel.
621028. (2942)

0 NOU t Gentrale 
termice automatizate, 
HERMAN SICO etc. I- 
talia, Germania, orice 
combustibil, capaci
tate. Distribuitor ă- 
utorizat, Imperial O- 
răștie. 054-642580.

(2381)
0 Vând urgent trei ca

mere decomandate, cără
midă, preț negociabil. Tel. 
622710; 214102. ' (7526’

0 Vând urgent ' țiglă 
(LEU) Jimbolia, cu 4 nas
turi și cărămidă 32/15 cm.

OFfRTEDI: ' 
. SERVICII
0 Angajăm urgent con- 

fecționere calificate și pen
tru calificare. Tel. 212100.

(2892)

0 Efectuez transport mar. 
fă, camion 12 tone. Tel. 
092-281333. (2926)

0 SG Elvîla Internatio
nal SA Deva angajează cu 
carte de muncă manîpu- 
lanțl pentru depozitul de 
mobilă. încliîriem mașină 
acoperită pentru mobilă, 
cu capacitate între 30—40 
mc. Informații la telefon 
232824. (2943)

0 Caut copil pentru în
grijire la domiciliul meu. 
Tel. 231982. (292»)

0 Angajăm morari 
cu experiență în do
meniu. Informații tel. 
054.641918. (2391)

0 Efectuez transport 
marfă, autocamioane 
închise, de 7—9 tone. 
Informații tel. 054/ 
641737. (2395)

0 Meditez avantajos ma
tematică, clasele V—VIII. 
Informații la tel. 215710.

' (2218)

î CURSUL VALUTAR
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0 1 dolar SUA — 7597 lei
e 1 marcă germană — 4336 lei
0 100 yeni japonezi — 6281 lei i
0 ' I liră sterlină — 12262 lei'
0 1 franc elvețian — 5257 lei;
0 I franc francez — 1291 lei
0 100 lire italienR — 444 iciI — — — — - - - - —- I

IGursurile incluse în această listă au la baza 
cotații ale societăților bancari autorizate să efee-

Itueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în

■ tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.|

r 1

Depozit—magazin '
Situat în incinta S.C. Polidava S'. A. Deva, ț 

str, 22 Decembrie, nr. 257.

W X Bgr X». BEC |!
EN GROS ȘI EN DETAIL

— pate FICAT, 65 g
— pate FICAT, 125 g
— pate „SARMIS", 125 g
— pate FICAT, 200 g
•— carne porc cu fasole
• bere „SILVA" 1/2 1
• bere „BEGUN" 1/2 1
• bere „SILVA** 0.33 1
• bere „SILVA“ (neagră) 1/2 I
• vodcă 1/2 1
• rom 1/2 1
• rachiu alb 1/2 1
• lichioruri diferite 1/2 1
• apă minerală BIBORȚENI 1,5 I
• hârtie igienică

1

1

S.C. HAȚEGANA S A. HAȚEG

Str. Progresului, nr. 29,

0 Soția Emma, co
piii Puiu, Emma și 
Daniela, nora, ginere
le și nepoții anunță 
dispariția fulgerătoare 
din viață a celui ca
re a fost un nease
muit soț, tată, socru 
și bunic

P1NZARIU 
CONSTANTIN 

PUIU 
Înmormântarea arc 

loc duminică, ora 13, 
la Cimitirul Bejan, 
Deva. Dumnezeu să-1 
ierte. (2939)

0 Cadrele didactice, 
personalul adminis
trativ, elevii și Con- 
tsiliul de Administra
ție al Liceului Peda
gogie „Sabin Drăgoi" 
aduc pe aceasta cale 
mulțumiri tuturor ce
lor ce ne-au fost ală
turi la pierderea fos
tului nostru director 

PAVEL MÂRZA 
(2919)

0 Familia Mârza a- 
duce calde mulțumiri 
colegilor și prietenilor 
care i.au fost alături 
Ia cea mal grea cum
pănă a vieții sale: 
pierderea celui care a 
fost

PAVEL MARZA 
(2919)

țI
I

1
I 

ț
£ONVOACA ADUNAREA GENERALA A) 

ACȚIONARILOR, în data de 20. 10. 1997, oral 
10, la Cinematograful din Hațeg. \

Ordinea de zi va fi afișată la sediul socie- ' 
tații. ( '

Relații suplimentare la sediul societății 
sau la telefon 054-770550.

REGIA AUTONOMA A HUILEI

DIN ROMANIA

cit sediul in Petroșani, str. Timișoara, nr. 2

*

*

*
*

Solicită oferte pentru întreținere și repa- 
rații la :

INSTALAȚIA DE RADIOTEIFFON1E tip \

î 
V
*

,,MAXON".

Ofertele se vor depune la RĂII, DIRECȚIA 
COMERCIALĂ, până la 10 octombrie 1997 sau 
prin fax: 054-231528.

Relații suplimentare la telefoanele; 054- 
541460; 541461, int. 631.

REZULTATELE TRAGERII I-OTCUS/IO
DIN 25. 09. 1997

35 9 3 25 22 8

Fond de câștiguri: 235 259 231 lei.

REZULTATELE TRAGERII EXPRES
DIN 25. 09. 1997

53 1 45 14 21 2«

Fond de câștiguri: 49 993 245 iei.
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