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mînat spre acest gest. "La 
revoltă i-a îndemnat- în 
primul rînd dorința de

: Stnt puțini adela care au 
.rfiat că abia în toamna- 
acestui an s-a constituit, și 
lâ Deva, Liga "luptătorilor ' -libertate,'de afirmare a fie- 
pentru victoria revoluției 
româna din -decembrie 1989, 
incluzînd pe toți cei care 
în acele zile, nesiliți și ne
plătiți de nimeni, au .ieșit 
în .stradă atunci dnd , nu 
mai exista nici o speranță.

Se împlinesc trei, ani de 
la acel decembrie de neui
tat, cînd frigul din case pe 
mulți i-a scos în stradă, cu 
.credința că' strigînd „jos' 
■dictatorul", 
mul**, casa 
-lăsat copiii și bătrînii se 
'va încălzi, 
gul sau gîndul la ce Vor 
pune pe masă de 'Crăciu
nul care se apropia i-au

căruia ca om independent 
care poate judeca cu pro-

acasă, au adus cu ei spi
ritul ■ Timișoarei. ■ începu
seră să se întrunească gru
puri de' studenți șl tineri 
deveni la gară, la cal, la 
poștă... S-au întilnit cel

cuitori ai Devei șl care să 
se întîlnească cu, cei ce 
vor ieși din schimbul doi 
de la unitățile economice 
din strada Depozitelor. In
tervenția organelor de or

„jos comun îs- - 
în care și-au

Nu doar fri-

pria sa putere rațională. 
■ DC fapt; 'îh acele zile în 

fiecare casă — cu teama 
de p nu se afla se asculta 
radioul pe unde scurte, 
transmițînd informații de
spre Timișoara. Deva avea 
mulți studenți la Timi
șoara care, v&niți în grabă

care veniseră de la Timi- 
” șdărâ cu cei' venîți de ' la

Sibiu sau Cluj și s-a hor 
tărît ca, în seara zilei de 
21 decembriei din Micro 15 
să purceadă spre centru 
marea manifestație câre să 
mobilizeze alături de ti
neri pe cei mai nevoiași lo-

dine, care i-au întîmpinat 
cu scuturi și cozi de mă
tură; a făcut ca planul să 
eșueze' Scînteia fusese însă 

- aprinsă. In cursul zilei de 
vineri, 22 decembrie, ea 
s-a extins la IPSRUM, la 
Fabrica de mătase, la IEC 
Mintia și apoi pretutindeni.

Nu poate fi uitat momen
tul îngenuncherii celor de 
la Termocentrala Mintia 
în fața Catedralei Orto
doxe din str. A. Iancu și 
alăturarea lor la masa de 
demonstranți. Atunci , s-a 
dovedit că oamenii au cre
dință în Dumnezeu și ' cu 
ajutorul lui vor învinge. 
Ne amintim cu npstalgi.de 
discursurile nepregătite și 
necenzurate care se rosteau 
din balconul de la „Broaște**

LIGA LUPTĂTORILOR 
PENTRU VICTORIA 
REVOLUȚIEI DIN 
DECEMBRIE 1989, 

FILIALA MUNICIPIULUI 
DEVA
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POL CĂMIN PRIVAT PENTRU VlRSTNICI
In Hunedoara, pe. strada 

Castelului, nr. 1, o vilă îți 
amintește prin arhitectura 
șa de vremuri trecute. Tim
pul' și-a pus amprenta pe 
clădire, dar nu i-a putut 

‘anula o anumită măreție, 
cu care sfidează anii.
■ Dar de ce ne oprim asu
pra unei clădiri ce poartă 
amprenta vremii și al că
rei destin viitor a suscitat 
(și continuă s-o facă, din 
cîte-am înțeles) atîtea dis
cuții ? Dacă cititorii își 
amintesc, cu un timp în 
urmă ziarul nostru con
semna intenția dnei dr. 
Niculina Rodica Olariu de 
a deschide un cămin pri
vat pentru vîrstnici în Hu
nedoara. Patroana S.C. O- 
niro ‘— Medicom SRL, dna

Olariu, s-a adresat primă
riei pentru obținerea unui 
spațiu adecvat. Dar nu i 
s-a putut oferi nimic.

Vila despre care vor- • 
beam la începutul articolu
lui a fost oferită de că
tre S.C. Siderurgica S.A. 
Hunedoara, cu concursul 
dlui director .general, dr. 
ing. Silviu Samoilescu, și cu 
acceptul sindicatului side- 
rurgiștilor. Intre cele două 
firme — Siderurgica și 
Oniro — Medicom — s-a 
încheiat un contract' de în
chiriere a imobilului „ con - 
form prevederilor Legii 5, 
care pretinde proprietaru
lui să predea spațiul în 
condiții normale de func- 
ționarg. Deci lucrările de 
reparații la clădire, cele de

la microceritrala proprie 
vor fi suportate de combi
nat.

Dar casa va suferi și u- 
nele modificări în structura 
sa interioară mai ales, pen
tru a o face mai funcțio
nală și a-i asigura circui
tele necesare pentru desti
nația propusă. Aceste lu- 
erări, dotările cu mobilier, 
aparatură medicală și de 
uz gospodăresc, alte o- 
biecte inclusiv pentru di
vertisment și petrecerea 
timpului liber vor fi supor
tate de către Misiunea 
„Crucea Albă* din regiunea 
Cornwall (Anglia). ■ O parte 
din aceste dotări au, și so-

VIORICA ROMAN
(Continuare în pag. a 3-a)

Și totuși, se călătorește cu trenul
Faptul că s-au scumpit 

considerăbil bitîteie ' te că
lătorie cu trenul, ca și cos
turile în transportul de 
mărfuri pe calea ferată, este 
de acum o realitate. Du
reroasă, desigur, ca ațîtea 
altele pe care sfritem obli
gați să le suportăm în a- 

cea'stă perioadă de reașezare 
a societății românești pe 
coordonate noi, democrati
ce. Dar călătoria cu tre
nul, așa scumpă cum este, 
reclamă și asigurarea de 
către calea ferată a unor 
condiții de ordine, curățe
nie, solicitudine, civilizație.

La aceste condiții l-am 
rugat să se refere, din 
punctul de vedere al acti
vității-pe care ,e desfășoară, 
pe dl loan Pleșoianu, teh
nician la Revizia de va
goane Simeria —. călători.

■— Cei ce călătoresc cu 
trenul au toate motivele să 
pretindă condiții corespun
zătoare prețurilor pe care 
le plătesc pentru aceasta 
— a recunoscut interlocu
torul. Din păcate, nu de
pinde numai de noi, cefe
riștii, ci și de moștenirea 
grea cu care lucrăm, de 
imposibilitatea statului de 
a- schimba rapid, radical, 
această stare de lucruri. De 
exemplu,' Revizia de va
goane Simeria — călători 
are în administrare 102 va
goane, insuficiente pentru 
satisfacerea actualelor ne
voi de transport ale călă
torilor. Mai mUlt, aproape 
toate au p' vechime' de ru
laj de 10—12 ani, prezeri- 
tînd, deci, o stare de u- 
zură avansată, iar repara
rea lor se face cu mare

dificultate, din cauza lip
sei pieselor de schimb ne
cesare și a unor materiale 
specifice, a costurilor mari 
ale acestora. în așteptarea 
iernii 1992—1993, ridi am 
făcut demersurile necesare 
la Baza de aprovizionare 
Chitila, pentru asigurarea 
unor materjale și piese de 
schimb necesare reparării 
vagoanelor. Cum a răspuns 
respectiva bază ? Ne-a 
expediat vagonul nr. 
315351590388, cu geamuri 
de alte dimensiuni decît 
cele solicitate, cu materiale 
și piese de schimb care nu 
se mai. folosesc Ia vagoa
nele aflate azi în circula

ție. Consecințele acestui gest 
IO AN JURA, 
colaborator

Moș Crăciun în Orășelul Copiilor din Deva. 
Foto PAVEL LAZ A

pe z?—
— Tăticule, pe brutar îl costă ceva gaura 

covrigului ?
— Nu. Cum să-1 coste?
— Atunci de ce n-o face mai marc ?!

(Continuare în pag. a 3-a)
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ii daruri de sărbători. 
Societatea de Pălării „Cristina* 
Deva a făcut daruri copiilor or
fani de la Grădinița Nr. 7 Deva 
în .valoare de 42 000 lei. Generos 
Moș Crăciun pentru micuții lip
siți de căldura until cămin I (V.R.)

■ AJUTOARE. Filiala de Cru
ce Roșie a județului nostru a 
adus bucurie în casele a 40 de 
asistați care iau masa la Canti-

na-Restaurant Deva, oferindu-le 
pachete cu alimente, tn valoare 
de 2000 lei fiecăruia. De aseme
nea, a virat în contul Cantinei 
de ajutor social Hunedoara su
ma de 100 000 lei pentru alimen- 
te. (V.R.)

■ NOU. Cooperativa „Progre
sul" Deva a deschis în Micro 15 
un nou atelier de reparații obiec
te de uz casnic și gospodăresc. 
Funcționează pe strada Eminescu, 
în spațiul fostului centru de cu
rățătorie chimică. Informația am 
obținut-o de la dl Ioan Moț, pre
ședintele cooperativei. țEJS.)

■ TÎLHĂRIE. Au fost prinși 
de către Poliția din Brad Emil 
Covaci de 23 ani din Brad și 
Valentin Dan Pădurean de 17 
ani din Criscior, neîncadrați în 
muncă. Ei sînt cercetați în stare 
de arest pentru infracțiunea de 
tâlhărie. In seara zilei de 10 de
cembrie 1992, au deposedat prin 
violență pe D. B. din Petrila de 
suma de 20 000 lei. Victima a su
ferit leziuni, iar pentru vinde
care a primit 10 zile de îngrijiri 
medicale . Urmează ca instanța 
de judecată să-și splină cuvîntul 
(Al.J.)

■ AMENDĂ. 30 000 de lei a- 
mendă pentru Vasilica Pîrva, 
gestionară la Magazinul nr. 5 
al S.C. „Mercur — Corvinex" 
S.A. Hunețjpara. Cauza ? O mai 
veche meteahnă a lucrătorilor din 
comerț — dosirea de mărfuri. In 
cazul de față, ouăle, orezul, hîr- 
tia igienică și alte produse do
site se ridicau la circa 120 000 de 
lei. (V.N.)

ÎN ATENȚIA 
CITITORILOR

ZIARUL NOS
TRU DE MtlNE, 
miercuri, 30 decem
brie, va apărea Pro- 
grumul TV pentru 
săptămină în curs și 
PROGRAMUL TV 
SPECIAL DE REVE
LION.'

• T.V.A. SE VA A- 
PLICA DE LA 1 IANUA
RIE 1994. Beneficiind de 
lămuririle suplimentare ale 
dlui Florin Georgescu, mi
nistrul finanțelor. Senatul 
a aprobat Proiectul de le
ge privind Ordonanța nr. 
3 din 27 iulie 1992 referi
toare la Taxa pe Valoare 
Adăugată, mecanismul de 
aplicare efectivă a legii ur- 
mind a se declanșa înce- 
pînd cu data de 1 ianuarie 
1994.

• REFORMATORII ÎȘI 
PĂSTREAZĂ POSTURILE 
ÎN NOUL GUVERN. Pre
ședintele rus, Boris Elțîn, 
a reușit să păstreze în 
funcție pe reformiștii cheie 
în noua echipă guverna
mentală a cărei compo
nență a fost anunțată la 
Moscova. Conform agenției 

REUTER, viceprim-miniștrii 
Alexandr Șokin și Anatoli 
Clubaiș ministrul econo
miei Andrei Neceacv și mi
nistrul de finanțe Vasili 
Barciuk figurează pe lista 
cabinetului. Boris Fiodo- 
rov, fost ministru sovietic 
de finanțe, care în prezent

■ lucrează la BERD, a fost 
numit - viccprim-ministru. 
El ar putea prelua rolul 
de principal strateg finan
ciar al fostului premier E- 
gor Gaidar. în locul lui

- Piotr Aven, care și-a* dat' 
demisia, ca ministru al re
lațiilor economice interna
ționale a fost desemnat 

. Serghei Glazicv. Nu s-au 
anunțat schimbări in mi
nisterele de externe, in
terne, apărare și securitate 
națională. Dar o lege re
cent adaptată prevede ca 
deținătorii acestor patru 
portofolii să fie aprobați de 
parlament.

• ELȚÎN A NUMIT 
NOUL COMANDANT AL 
STATULUI MAJOR. Pre
ședintele ruș, Boris Elțîn, 
l-a numit pe geoeral-colo- 
nelul Mihail Kolesnikov in 
funcția de comandant al 
Statului Major al Armatei 
ruse, anunță agenția REU- 

, TER. Kolesnikov a fost
înainte adjunctul fostului 
comandant Victor Dubinin, 
care a murit in noiembrie.

• CAZURI DE NERES- 
PECTARE A EMBARGO
ULUI ÎMPOTRIVA IU
GOSLAVIEI. Un armator 
grec și trei dintre căpitanii 
vaselor sale au fost acu
zați de încălcarea sanc
țiunilor ONU împotriva 
Iugoslaviei, au anunțat re
prezentanți ai justiției. Pro
curatura din Pireu I-a a- 
cuzat pe Theodoros Thera- 
plotis, proprietarul unei 
companii de navigație, de 
ordinele date către căpita
nii vaselor, de a schimba 
cursul petrolierelor și de 
a livra combustibil in por
turi din Muntenegru. Cei 
trei căpitani se fac vino- 
vați de repetate violări ale 
sancțiunilor ONU împotriva 
Serbiei și Muntenegrului. 
După cum informează RE
UTER, nu s-a fixat data 
procesului.

npstalgi.de
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FANTAZARI
Intr-o scrisoare, altfel 

politicoasă, un cititor din 
Deva îmi reproșează pă
rerea nu tocmai măguli
toare pe care o am despre 
Dallas. E un serial — 
zice domnia sa — care 
place „la toată lumea", 
pentru că e „pe înțeles", 
intîi de toate, aș spune 
că nu e prea sănătos ca, 
pe temeiul opiniilor 'unui 
cerc fatalmente limitat 
de cunoscuți, să vorbim 
în numele întregii lumi. 
Pe de altă parte, a fi „pe 
înțeles" nu e întotdeauna, 
neapărat, și pentru toți o 
calitate. Sînt oameni cu 
îndelungă experie&ță de 
lectură cărora ceea ce se 
vrea prea „pe înțeles" nu 
le spune mare lucru. A- 
ceștia preferă, dimpotrivă, 
acel gen de cărți sau de 
filme care nasc întrebări, 
pun' probleme, stimulează 
gîndirea și pun la con
tribuție inteligența. Sub 
acest aspect, un serial 
ca recent încheiatul Twin 
Peaks se anunța cît se 
poate de promițător. Du
pă primele două episoade, 
am scris și noi despre el 
cu entuziasm, acordîndu-i 
un credit nelimitat. A 
fost o imprudență, căci, 
mai curînd decît ne-am 
fi putut aștepta, lucruri
le au început să-și dobîn- 
dească adevăratele di
mensiuni, dovedindu-se a 
fi doar în aparență ex
traordinare. Twin Peaks 
este prelungita fantazare 
a unui realizator — Da
vid Linch — care și-a pus 
în gînd să șocheze, re- 
curgînd însă la rețeta cea 
mai simplă : băgăm de 
toate și, cît mai trăznite, 
cît încape. Acesta fiind 
scopul, trama epică nu 
mai avea nici o impor
tanță iar mesajul nu pu
tea constitui o preocupare. 

' Probabil că realizatorii 
nici n-au știut de la în
ceput cum se va sfîrși is
toria și am impresia că 
scenariul â fost scris pe 
bucăți, ăd hoc, de la un 
episod la altul. Băgăm 
nebuni cît de mulți, mai 
și un. pitic, 
un uriaș, un 
plîngăcios, altul 
peșteră ' misterioasă.

mei , și 
polițist 
surd, o 

o 
doamnă eu buturugă, fete 
frumoase din belșug, că 
nimeni nu se supără din- 
tr-atîta, deschidem enig
me pe care le lăsăm des
chise, presarăm ici, colo

scene shoking, mobiZizăin 
puzderie de personaje pe 
care le și putem lăsa pe 
drum că tot nu le ține 
nimeni minte etc. etc. 
Extraterestri care nu se 
arată, drog, viol, omor, 
amor, umor, se agită to
tul bine și se servește în 
doze de cite 50 de minu
te săptămînal. Succes 
garantat. Așa a și fost. 
Dar, e~locul s-o spunem, 
e vorba de un succes dis
cutabil, despre care, de 
altfel, se tot discută.

N-aș vrea să se creadă 
că aș avea ceva împotri
va fantazării, deși, per
sonal, sînt un tip foarte 
pedestru și realist. Cu 
fantezia lăsată să zburde 
în voie s-au scris opere 
extraordinare. Dar, ori
cît ar părea de paradoxal, 
și fantazarea își are o 
logică a ei sau, altfel zis, 
trebuie să fie veridică în 
ordine artistică. Atunci 

cînd logica aceasta a planu
lui artistic lipsește, fantaza
rea devine simplă bram- 
bureală. Cam așa s-a în- 
tîmplat și cu acest Twin 
Peaks, mai. ales în ulti
mele episoade și prin ex
celență în ultimul, unde 
brambureala a devenit 
totală. încheindu-se cu 
un lamentabil fîs. Pe 
scurt, prea mulți nebuni 
liberi pe metru de pelicu
lă și ce. e prea mult du
ce la indigestie. Acesta a 
fost cusurul major și fa
tal în Twin Peaks. Ceea 
ce nu înseamnă că nu 
l-am urmărit cu real in
teres și uneori chiar cu 
palpitații. Căci profesio
nismul realizatorilor — 
chiar dacă au scăpat hă
țurile — a rămas totuși 
profesionism: imagini de 
o mare expresivitate, mu
zică bună, extrem de su
gestivă (să-l ținem minte 
pe acest Angelo Badala
menti !), actori de clasă, 
cu care — îndeosebi cu 
Kyle Mac Lachlan (Dale 
Cooper) — ne va face 
plăcere să ne reîntîlnim 
aricind. La urma urmelor, 
crispați și incrîncenați 
cum sîntem de o vreme, 
nu ne strică din cînd în 
cînd cite o fantazare 
bramburită că asta. Twin 
Peaks a fost un serial ca
re ne-a dezamăgit, âmu- 
zîndu-ne. E oricum mai 
bine decît să ne amăgeas
că, plictisiridu-ne.

RADU CIOBANU

CIWÎNTUL tlBER

V ? 'i

cosiHzeaHa
întregul an a fost unul 

bogat din punct de vedere 
al actului de cultură orga
nizat de Inspectoratul Ju
dețean pentru Cultură și 
Centrul Județean de Cer
cetare și Conservare a 
Creației Populare. (Nu pot 
fi omise, fără îndoială, nici 
manifestările întreprinse de 
Muzeul Județean, Biblioteca 
Județeană, S.C. „Bibliofor" 
S.A. ș.a. — n.n.). Acțiuni 
de amploare și prestigiu — 
Festivalul internațional de 
folclor „Sarmizegetusa", 
Festivalul pădurenilor, ma
nifestările legate de împli
nirea a 120 de ani de la 
moartea lui Avram Iancu, 
ce au avut loc la Tebea, 
Sărbătoarea poeților popu
lari,’ Festivalul de umor 
„Liviu Oros", ca să amin
tim doar cîteva — au lăsat
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de
sărbători

ale culturii

Obișnuit, admirăm cu 
predilecție creațiile poe
tice ale trecutului și pri
mim cu rezervă creațiile 
poetice ale prezentului. 
Deși există o explicație, 
totuși rămine nejustifi
cată reticența opiniei con
temporane față de poezie, 
prea puțin prețuită față 
de valoarea ei artistică 
și de menirea ei spiritua
lă. în această situație, a 

propune un volum de poe
zii constituie un act de 
curaj și de împlinire a 
unei nobile meniri cultu
rale.

Un astfel de act în
drăznește poeta Paulina 
Popa, prin noul său vo
lum : „Cu mîinile în flă
cări", în care creația 
poetică este ridicată la 
rang de templu al spiri
tualității. Ce fel de tem
plu, ni se spune în motto : 
„Doamne, numai oficiind 
in acest templu — Iubirii 
■— am descoperit că sînt 
eu". Poeta reușește să 
formuleze îndemnul intră
rii în „acest templu" al 

• creației poetice, în care 
tntrlnd, prin lectura vo
lumului, descoperim că 
existăm, mai ales dacă 
vom și oficia Iubirii. Fi
losoful Descartes și-a des-
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coperit existența gindind: 
„Cogito ergo sum", (Cuget, 
deci exist), cit timp poe
ta a descoperit existen
ța simțind și trăind Iu
birea, la care, evident,* ne 
îndeamnă și pe noi, par- 
curgîndu-i încîntătoarele 
versuri.

Titlul volumului, „Gu 
mîinile în flăcări", ne în
deamnă la înțelegerea lui, 
ceea ca ni se oferă de 
la sine, prin conținutul 
volumului, din care des
prindem.: „El și-a întins 
mîinile/ și stă cu ele strîn- 
se/... și mîinile lui sînt a- 
le ei". (Creația) „Doam
ne,/ cum voi mai putea 
respira în dansul verbu
lui/ fără mîinile lui ?“ 

■■ (Strigăt) „Dar mai ales, 
îl întîlnesc/ peste orele 
mele de rugăciune/ în" 
tinzîndu-mi mîinile/ prin 
ferestrele ascunse ale gîn- 
dului T' (Tablou).

Volumul cuprinde un 
mesaj discret al poetei 
spre modul sublim și 
autentic uman de trăire 
a iubirii, sub toate aspec
tele sale, mod consacrat 
și specific numai vieții de 
familie. Cele mai multe 
poezii evocă, inspiră și 
îndeamnă spre: „O iubire 
curată ca lacrima", (Cura-

urme in eultura hunedo- 
reană, în sufletul localni
cilor. Dar cea mai 
se dovedește -această lună, 
care, pe lingă concertul co
ral televizat „Cu noi este 
Dumnezeu", ce a avut loc 

mai 
două

. săptămina trecută, 
programează alte __
manifestări interjudețene, 
de asemenea preluate de 
Televiziunea Română. Este 
vorba de spectacolul na
țional de colinde și obice
iuri din cadrul sărbătorilor 
de iarnă, găzduit de Deva, 
cu participarea sensibilei 
și apreciatei cercetătoare a 
fenomenului -folcloric ' ro
mânesc, dna Marioara Mu- 
rărescu (18 decembrie a.c.) 
și „Călușerul transilvănean", 
găzduit de localitățile Geoa- 
giu și Orăștie (19—20 de
cembrie a.c.). (M.B.)

Ion Grecea, MBARTEA LEBEDEI
levului sergent T.R. Ale
xandru Ștefănescu (Alex), 
student 
chimie. , _ .
întîlnesc în împrejurări cu 
totul insolite, apoi, treptat 
— treptat evoluează spre 
limanul unei iubiri ideale, 
ca să se fringă brusc în 
cele din urmă, amîndoi 
protagoniștii fiind invăluiți, 
în ipostaze diferite, de 
aripa. dureroasă a morții 
imprevizibile și premature. 
Din dragostea lor pură n-a 
mai rămas decît pulberea 
fosforescentă a amintirilor, 
ale căror raze — proiec
tate de autor atît . asupra 
prologului eît și asupra e- 
pilogului —fixează în sen
sibilitatea cititorului medi
tația ' prelungită asupra 
traumei din drama senti
mentală derulată.

C,. 1.. -

Autor a peste zece vo
lume de proză literară (nu
vele și romane), scriitorul 
severinean Ion Grecea a 
revenit, după 23 de ani, a- 
supra problematicii 
nului său „Moartea lebe
dei", realizînd în 1992 p 
nouă întrupare a acestuia 
la Editura „Porto-Franco." 
din Galați. Atenuîridu-i lus
trul romantic de odinioară 
(1969), reușind sau eludînd , 
unele stîrigăcii și amănunte 
ce i se păieau acum o 
încărcătură de prisos, au
torul a izbutit să ofere ci
titorilor o variantă nouă a 
romanului intitulat meta
foric „Moartea lebedei".

In centrul acestuia este 
situată interesanta poveste 

’ de dragoste a tinerei profe
soare Dpra Dorini și a e-

Sîntem în plină’Iar-' 
nă. O haină de blană 
călduroasă, oricît de 
lungă ar fi ea, nu poa
le acoperi o frumusețe 
<fe fată.

Foto PA VELL^ZA

tă ca lacrima), autentica 
iubire umană, distinctă 
și distanțată de cea in
stinctuală.

Relevînd valori ale gîn- 
dirii, cuvenite și bineve
nite oricărei opere litera
re, nu pierdem din vede
re că analizăm o creație 
poetică, în care stilul fi
gurat este reușit realizat 
izbutind, expresii de ex
cepțională valoare estetică. 
Ghiar prima strofă a vo
lumului reprezintă o ast
fel de reușită : „S3 și-a 
întins mîinile/ și stă cu 
ele strînse/ ca-ntr-o o- 
glindă/ pe țarcul cu flu
turi al inimii ei“. (Crea
ția).

Ca specific volumului 
stau construcții stilistice 
proprii feminității, de ge
nul : „Cită frumusețe în 
umbra de fum/ a ochilor 
tăi,/ cîtâ incendiere în 
gîndul cu dor,/ cită fru
musețe în tăcerea șopti
tă/ a ochilor tăi..." (Fru
musețe). Este un omagiu 
culminant al nobilului 
spirit feminin ce aduce 
multă fericire, dacă se re
simte și se dăruiește din 
partea urmașelor Evei, 
celor pe care-i însoțesc 
și îi cuceresc.

VICTOR ISAC 
Hunedoara
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la facultatea de 
Destinele lor se

X ___ _______raia a 
construcție epică de an
vergură, de rezistență gj 
valoare estetică majoră, 
narațiunea oferă cititoru
lui o lectură agreabilă.

DUMITRU SUSAN
Deva ... - >

O revistă de cultură 
care se respectă, gîndită 

’ de up, profesionist al con
deiului, „Cariatide", aflată 
la aț nouălea șȘu număr, 
publică iii prima parte 
un cuvînt despre Rabirî- 
dranath' Tagore și apoi 
traduceri din „Gîntece de 
dimineață", traduceri rea
lizate din original (ben
gali) de Amita Bhose și 
însuși directorul publica
ției, dl Iv Martinovici. 
Numărul «are de pagini 
dedicate lui Rabindranath 
Tagore, ca de altfel în
tregul număr, este ilus
trat cu lucrări ale cunos
cutului artist plastic hu- 
nedorean, Iosif Matyas. 
Revista inserează, In a- 
celași timp, traduceri din

— Carmen Mușat. în a- 
cest număr f 
creațiile scriitorului ro

Lao-Tse, poet chinez, e- 
fectuate de Dan Nicoară, 
alte traduceri din lirica 
chineză tălmăcite în to- 
mânește de poeta Carmen 
Demea.

Un studiu cu totul ■ a- 
parte publică dl Victor 
Isac sub genericul „Su
blim șl ridicol în litera
tură". La rîndul său, 
Mircea Bâtcă realizează 
un interviu eu graficianul 
și pictorul Iosii Matyas 
fin cadrul rubricii ,j*ă- 
trimdniu pentru secolul 
K5SÎ. Personalități con
temporane". Un eseu de
spre „Timp" este semnat

ușat. in a- j 
își fac 10c >

...... ...................._i_: „ i 
mân din diaspora, dl ț 
Radu Bărbulescu. Un îh- ) 
cîntător și interesant rb- ) 
portaj' de călătorie este ț 
scris de graficiană Eva / 
Suto, care, la sfîrșitul a- ' j i 
nului trecut, a participat L 
la concursul de design de 
timbre organizat de Mi- - 1. 
nisterul Poștelor din Ja- * 
ponia. Scriitorul ............

liu Rădulescu publică „Că
lătorind voioși spre ■ 
proasta aventură", jar Ra- i 
du Igna — 
mare*. §i acest ____  , .

»,1.
_______ i 
-Corne- ■

.,----------- 1
„Drumul / 

. număr , j
merită a. fi procurat și. I 
citit cu atenție.

MINEL RODEA |
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Carte, prin grija sponsorului! I
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I
I
I
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goste de carte și cu bani 
ău găsit modalitatea de 
a sponsoriza o bibliotecă 
publică. Este vorba de 
Biblioteca orașului Ha
țeg, care ,prin grija spon
sorului, S.G. „Haber" SA 
Hațeg,1 a directorului a- 
cestei societăți, dl Ionel 
Ișfan, care este șî consi
lier al Consiliului Local 
Hațeg,'a primit pentru â- 
chiziție de carte suma de 
îroooo <’ ' : z :
pentru, procurarea com
bustibilului necesar în
călzirii. Un fapt demn de 
toată lauda, poate unic, 
la această oră, tri județ. 
Fără îndoială, există 
sponsori care susțin at- 
gariizarea de acțiuni as« 
Rstice, muzeale etc., dtâr 
pentru carto — mai ran^ 
pțesttâ dlui director poate 
fi socotit și Umanitar, de 
grijă pentru sănătatea 
spirituală a eoncitadinl- 
lor săi. Să fie într-un ceas

lucruri!
La rîndul său, Consi

liul Local Hațeg, după 
cum ne mărturisea dna 
Emilia Crișan, responsa
bila bibliotecii din loca
litate, ă alocat peste 
50 000 de lei pentru ă- 
bonamente la publicații 
pe care cel dornic Ie. 
poate studia la sala de 
lectură. Și cînd te gîn- 
dești că cititorul avid de 

de lei, inclusiv, informații „la zi" „măr 
nîncă pe pîine presa", tre- 
cînd zilnic pragul biblio
tecii.

Așadar, fondul de carte 
al Bibliotecii Hațeg s-a 
îmbogățit prin contribu
ția sponsorului cu 1500 
Volume și u un număr 
apreciabil de abonamente. 
Chiar și cînd e mai greu, 
e posibil să se rezolve 
niște lucruri, dacă dra
goste și bunăvoință este. 
Dacă nu este, atunci nici- 

_____ ________ Dumnezeu nu are de unde 
bun și să mai întîlnim și lua. 
-în alte localități astfel de
--------dWWVWWWA*i

O vorbă din popou spune 
că „Ai carte, ai parte". Ni
mic mai adevărat decît 
această butadă izvorîtă 
din înțelepciune. Dar, șe 
pare, că, Intr-o economie 
du piață, aflată la înce
puturile sale, „Ai cârte, 
ai parte" începe să se es
tompeze. Mulți oameni, 
tineri — în special, cu 
carte nu mai ah parte de 
lin loc de mutică, {a alt 
sens este, de asemenea, 
tot mai greu să-ți procuri 
o carte prin prețurile e- 
xorbitante care se prac
tică la ora actuală. E 
greu, dacă nu chiar im- 

1 aică-

I

■i

iiI î greu, uacu nu cn.
i t posibil, s<-ți mal
II tuiești o bibliotecă perso- 
i! hală. Speranța rămîne 
■I
«
■
i
ii■
!

■
i

i .
i 
I

I 
i

i

j
i

I

hală. Speranța rămîne bi
blioteca publică, dar și 
aici fondul de carte sb 
primenește tot mai rac 
pentru că sumele de pro
curare alocate au rămas 
cam aceleași, iar prețu
rile au luat-o razna.

Iată, însă, că șLin acest 
domeniu, camelii cu dra- MINEL BODEA

i
! i



CUVÎBTU1. UBER WPWvj: TF-: Pag 3

! 
i 
i 
k 

I 
k 

I 
« 

I k 
I * 
I 
k 

I 
k 

I 
k 

I 
k 

I 
k 

I 
k 

I 
k 

I 
k 

I 
k 

I 
k I I 
k 

I 
k 

I 
k 

I 
k 

I 
k 

I 
k 

I 
k 

I 
k 

I 
I 
k 

I 
k - 

I * k

X .
„Să nu mărturisești strîmb 
împotriva aproapelui tău"

între păcatele grele care 
contribuie la distrugerea 
încrederii dintre oameni 
și, prin aceasta, constituie 
o piedică în calea desă- 
vîrșirii noastre morale, se 
numără și păcatul min
ciunii. In concepția mo
ralei creștine, minciuna 
este tăinuirea adevărului 

cu deplină știință și voință, 
cu scopul de a induce în 
eroare pe alții. Minciuna 
este un păcat greu, urît 
de Dumnezeu: 
sînt înaintea 
buzele grăitoare de min
ciună". (Pilde, 12, 22). Ba 

" unii moraliști socotesc 
minciuna ca pe o crimă 
săvîrșită de mincinos 
supra propriei sale per
soane, disprețuindu-se sin
gur în fața ochilor săi.; 
Minciuna este opera dia
volului care împinge 
om la săvîrșirea 
păcat. (Fapte, 5,3). 
minciună, omul se 
părtează de Dumnezeu și 
devine asemenea celui 
rău, care este socotit de 
Sfînta Scriptură „tatăl 
.minciunii" (loan, 8,44). 
Omul mincinos poate tăi
nui adevărul nu - numai 
prin cuvinte, fapte sau 
diferite gesturi, ci chiar 
și prin tăcere.

Gravitatea acestui 
cat constă în faptul - că 
minciuna pricinuiește rău, 

o 
so- 
în- 
se 
Și 

viața 
prin

„Urîciune 
Domnului

a-

dintre conducători și con
duși, dintre întreprinză
tori și lucrători etc. Pe 
scurt, întreaga viață co
lectivă se prăbușește sub 
greutatea acestui păcat.

Formele de manifestare 
a minciunii sînt multe, 
după cum taulte ți di
verse sînt țintele pe care 
le urmărește omul minci
nos. Iată cîteva dintre 
ele: lașitatea, calomnia, 
lingușirea, ipocrizia șl 
sperjurul. Lașul, spre e- 
xemplu, evită întotdeauna 
lupta fățișă. El se furi
șează și încearcă lovitura 
semenului prin surprin
dere, pe la spate. Arma 
lui este minciuna, pe care

pe VIAȚA SPIRITUALA 
acestui 

Prin»' «li'i 'ii"-------------

de-

pă-

nu numai celui care 
practică, ci mai ales 
cietății. Ea distruge 
crederea reciprocă ce 
așază între oameni 
face cu neputință 
socială. Minciunile, t__
natura lor contradictorie, 
nu pot rămîne ascunse, 
ci ies la iveală ți din a- 
ceastă cauză urmările lor 
rele sînt cu atît mai evi
dente. Ele distrug viața 
spirituală a societății, în- 
cepînd cu viața de fami
lie și cdntinuînd cu ra
porturile dintre prieteni,

o folosește, e adevărat, cu 
frică, pînă ce singur cade 
în propria lui cursă. Ca

lomniatorul atribuie aproa
pelui său păcate și 
fecte pe care acesta 
le are în realitate. El 
nevoie totdeauna de 
dopa persoană, 
pună în circulație 
ciuna
caută sub masca priete
niei a se folosi de situa
ția socială a unei per- 

.soane în scopul unui pro
fit, pe care nu-1 merită 
prin valoârea propriei 
sale persoane. Ipocritul 
acceptă nesincer părerile 
și convingerile unei per

soane de care are nevoie 
pentru obținerea unui fa
vor deosebit. Cei cuprinși 
de acest pă it sînt peri
culoși pentru că una gîn- 
desc, una spun și alta 
fac. Isus Hristos îi nu
mește pe aceștia „vipere 
și morminte spoite". 
Sperjurul este un jură-

de- 
nu 
are 

a 
să 

min- 
sa. Lingușitorul

ca

mînt fals, pe care o per
soană îl face cu asigura
rea formală că ceea ce 
mărturisește reprezintă a- 
devărul și numai ade
vărul. Sperjurul este o 
dovadă de mare decădere 
morală și el denotă o to
tală lipsă de credință și 
frică de Dumnezeu și, în 
același timp, o totală des
considerare față de se
meni. Sperjurul are ur
mări din cele mai grele 
pentru societate, și el 
poate nimici pentru tot
deauna pe cel nevinovat, 
sau poate să distrugă o 
familie bănuită pe ne
drept de săvîrșirea unui 
păcat. Sfîntul Ioan Gură 
de Aur are cuvinte dintre 
cele mai grele față de 
oamenii sperjuri. El îi 
numește „trădători și oa
meni mincinoși, fiare pre
făcute și mult împle
ticite care încurcă ju
decățile, om care des
parte pe bărbat de fe
meie, face dezbinări, a- 
țîță pe oameni unul îm
potriva altuia, desparte 
prietenii, varsă sînge, pă
gubește, răpește și ne
dreptățește, dezbracă or
fanii, întristează văduvele, 
dărîmă case, risipește sate, 
pustiește orașe și pierde 
popoare întregi". (Hris- 
toitia p. 101).

Porunca divină „să nu 
mărturisești strîmb împo
triva aproapelui tău" este 
și astăzi pe cit de cate
gorică, pe atît de actuală. 
De aceea, să -ne străduim 
a o respecta eu sfințenie 
dacă vrem ca noul an ce 
bate la poarta vieții noas
tre să însemne cu ade
vărat pentru fiecare din
tre noi un început de 
viață nouă, o înnoire ra
dicală a vieții noastre 
lăuntrice.

Preot ALEXANDRU 
HOTARAN, 

Deva
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Primul cămin 
privat pentru 

vîrstnici 
(Urmare din pag. 1)

ASIROM

(Urmare din pag. 1)

cînd se spuneau cuvinte 
din suflet, cu gînd curat 
și cu dorința de a-i mobi
liza pe deveni la lupta pen
tru înlăturarea dictaturii și 
a comunismului.

In acele momente, unii 
au fost- mai - curajoși, iar 
alții — mai temători— au 
stat deoparte, ori s-au în
tors ia casele lor să urmă
rească evenimentele la te
levizor. Cei dintîi s-.au de-

mul celor dornici de că
pătuială, de luptă cu așa 
zișii teroriști — pe care 

nimeni nu-i văzuse dar care, 
printr-un sistem de dezin
formare, erau prezenți peste 
tot, semănînd groază și 
nesiguranță. La Deva nu 
s-a tras. Nu s-a tras pentru 
că nu a fost nevoie. Dacă 
cei care se aflau atunci .în 
conducerea provizorie a-De
vei s-ar fi lăsat ușor-ma
nevrați și ar fi căzut pradă 
zvonurilor, n-ar fi trebuit

Jertfa lor trebuie cinstită
cis să rămînă în luptă pînă 
)a final, indiferent care ar 
fi fost acesta. Ocuparea se
diului județenei per, al zia
rului local' — căruia i s-a 
cerut să fie de partea re
voluției, primind atunci de 
la revoluționari botezul de 
„Cuvîntul liber" — al mu
nicipiului per, intervenția 
la sediul securității pentru 
salvarea documentelor că
rora li se dăduse foc, pen
tru liniștirea spiritelor prea 
aprinse din fața miliției șî 
atragerea lucrătorilor a7 
cesteia de partea revoluției 
au fost doar cîteva dintre 
primele acțiuni ale zilei de 
22 decembrie la Deva.

După alegerea organelor 
provizorii de conducere a 
județului și a municipiu
lui ,au urmat zile și nopți 
albe de nesiguranță, de 
amenințări directe, de luptă 
pentru ocrotirea bunurilor 
care ar fi putut lua dru-

mult ca și la Deva să fie 
îndoliate numeroase fa
milii,

Am evocat acum doar 
cîteva momente ale lui 
decembrie 1989, pentru a 
se reține că cei care a- 
tunci s-au angajat total 
și s-au aflat în primele 
rfnduri au făcut-o dezinte
resat și cu dorința sinceră 
pentru o schimbare în bine 
a situației tuturor.

Membrii filialei Deva a 
Ligii luptătorilor din de
cembrie 1989 sînt convinși 
efi idealurile de atunci nu 
se vor uita și că ele ti vor 
uni și mai mult. Situația 
la trei ani din acel de
cembrie ne cere să conti
nuăm lupta pe alte pla
nuri, pentru a înlătura co
rupția și pleiada de opor
tuniști care uită că în de
cembrie 1989 unii au mu
rit fără să ceară nimic. 
Jertfa lor trebuie cinstită 1

sit. Vor mai veni și alte 
lucruri necesare căminului 
și chiar persoane ce vor lu
cra voluntar pentru ame
najarea lui. De altfel a- 
ceastă misiune a bisericilor 
din Cornwall, condusă de 
dna Pat Robson, reverend, 
practică mult voluntariatul. 
Fondurile sale bănești1 fiind 
restrînse, apelează la donații 
iar membrii misiunii con
fecționează diverse articole 
pe care le dăruiesc și a- 
cestui cămin hunedorean. 
Pentru acest obiectiv s-a 
constituit în cadrul mi
siunii un subcomitet, coor
donat de dna Molly Be- 
netto, câre s-o ajute pe 
dna dr. Olariu în deschide
rea căminului și chiar o 
perioadă după inaugurare.

Ce s-ar mai putea spune 
despre această instituție pri
vată ce se dorește un eta
lon în materie de așeză
minte de ocrotire? Că va 
avea la demisol cabinete 
medicale particulare ce 
vor asigura asistența me
dicală a celor aproximativ 
25 de vîrstnici ce vor locui 
aici, dar vor presta servicii 
și pentru locuitorii orașu
lui. Din fondurile astfel 
realizate se vor acoperi o 
parte din cheltuielile că
minului .întrucît din cal
culele estimative făcute, 
contribuția pensionarilor 
cazați aici va acoperi cam 
jumătate din banii necesari 
întreținerii lor. S-ar mai 
putea spune că zona e li
niștită, iar curtea și gră
dina vor constitui excelente 
locuri de odihnă dar și de 
terapie ocupațronală pen
tru viitorii: locatari. Și ar 
iriâi trebui amintit opti
mismul driei dr. Olariu, 
motivat de bunăvoința ma
nifestată de conducerea și 
sindicatul combinatului. 
Ceea ce o face să' spere 
că lucrările de reparație 
vor fi cUrînd finalizate, iar 
căminul inaugurat în pri
măvara anului 1993.

ASICURARtAROMĂNEASCA

propune, 
d-voastrâ

alegeți
„ASIGURAREA ROMA- 

este cea mai puternic;; și 
care

Violatorii masezi

Societatea comercială 
NEASCA" ASIROM S.A. 
stabilă societate de asigurare din ROMANIA 
practică peste 60 de forme de asigurare de care be
neficiază peste 5 milioane de asigurați.

Dintre formele de asigurare pe care le practicăm 
cel mai frecvent astăzi vă recomandăm dumneavoas
tră :

ASIGURAREA MIXTA DE VIAȚA ȘI 
SUPLIMENTARA DE ACCIDENTE

— se încheie cu persoane care au virsta intre 
16—65 ani ;

— durata asigurării este între 5—15 ani;
—. asigurarea se încheie pentru sume asigurate de 

minimum 20 000 lei, cu o primă lunară de 21 lei, 
pentru 1000 lei sumă asigurată ;

— suma asigurată și durata asigurării se stabi
lește de asigurat care, pe parcursul derulării, are 
posibilitatea de a majora sau micșora atît suma a- 
sigurată, cît și durata ei. . ■ ,

In baza contractului de asigurare cu primele . 
achitate la zi ASIROM plătește următoarele :

— la expirarea asigurării se plătește suma asi
gurată plus o bonificație;

— în caz de invaliditate permanentă, ca urmare 
a unui accident, se plătește de 6 ori suma asigurată, 
în total sau în parte, după cum invaliditatea este 
totală sau parțială ;

— în caz de deces, din accident al asiguratului, 
se plătește de 6 ori suma asigurată, iar în caz de de
ces din boală se plătește suma asigurată ;

— lunar, prin combinațiile de litere care se 
atribuie la încheierea asigurării, asigurații participă 
la tragerea cu cîștiguri, cel mai mic* cîștig fiind de 
10 000 lei, iar cel mai mare puțind ajunge în fiecare 
lună pînă la suma asigurată.

De asemenea, după un an de ia încheierea asi
gurării, ASIROM acordă asigurâților împrumuturi cu 
o dobîndă de numai 6 la sută pe an.

Asigurații actuali, precum și cei care vor încheia 
în viitor astfel de asigurări, vor beneficia de garan
tarea acoperirii integrale și imediate a riscurilor asi
gurate precum și de încasarea unor excedente oferite 
de societatea „ASIGURAREA ROMANEASCA” S.A., 
ca urmare a adoptării unei strategii proprii de pro
tecție a asiguraților.

Pentru a se înțelege avantajele pe care le pre- 
zintă această formă de asigurare, luăm exemplul u- 
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răspuns-
din hal- 
ieșit. E-

Era sîmbătă seara, tîr- 
ziu. Stăteau toți cinci — 
Costan Dan,. Popescu Dă- 
nuț, Nazarie Dumitru, ’Zsoc 
Dejo și Manea Cristian — 
la o masă într-uji local de 
alimentație publică din Lu- 
peni. Vorbiseră pină a- 
tunci — este drept că în
cet, să nu fie auziți de 
cei din jur că pun ceva 
la cale — și, de mai multă 
vreme, tăceau,

— Mergem? rupse cineva 
tăcerea.

— Haideți! au 
ceilalți.

Au sorbit berea 
be, după care au
râu bătiți, dar nu cine știe 
ce, că nu se legănau pe 
picioare. Popescu D. îi zice 
lui Manea C.:

— Cum să fac oare, că 
pe mine chiriașa Iui F, 
mă cunoaște?

— Și pe mine.
— Eu am luat un ciorap. 

11 trag pe față.
— Am o batistă mare. 

O leg peste gură.
Au ajuns toți cinci la 

gospodăria lui A.F. Doi 
s-au oprit în fața porții, 
ceilalți trei au trecut în 
spatele casei. Primii l-au 
strigat pe proprietar. O- 
mul a ieșit și a deschis 
poarta. Avea în mînă o 
bucată de fier.

— Ce doriți? a întrebat.
— Să stăm un pic de 

vorbă.
— N-avem ce vorbi. Du- 

ceți-vă la casele voastrel
— Ba avem.
In vreme ce unul din 

cei doi a zis aceste vorbe,

celălalt,-cu un gest scurt* 
i-a smuls, fierul din mină.' 
In acest timp, cei dțn spa
tele - au sărit gm*dul. 
Toți cinci — dintre care doi 
aveau fața acoperită —. 
l-au dus pe A.F. intr-o ca
meră, unde unul a rămas 
să-1 păzească;

Fetele se uitau la tele
vizor, ’ în camera mare. 
P.G.M., chiriașa lui A.F., 
și F.D.D., o vecină venită 
în vizită, au auzit gălăgia 
din poartă, din curte și de 
la intrarea în casă. Ințele- 
gînd primejdia ce le paște, 
au împins în fața ușii o 
masă, scaune, blocînd-o. 
Strădania le-a fost în za
dar, fiindcă musafirii ne
poftiți le-au împins la o 
parte și au intrat. Fără 
prea multă vorbă, au tă- 
bărît asupra lor, smulgin- 
du-le hainele, în ciuda pro
testelor și strigătelor aces
tora. Ce-a urmat este ușor 
de dedus...

Mai apoi cei cinci le-au 
zis fetelor și proprietarului 
casei:

— Să nu ne turnați la 
poliție, că vă luăm viața.

Bineînțeles că P.G.M. și 
F.D.D. n-au luat în seamă 
amenințarea, ci s-au dus a- 
colo unde trebuie. In prima 
zi a săptămînii următoare 
cei cinci au fost luați unul 
cîte unul de acasă și duși 
la poliția din oraș. Aici 
li s-a dat un pix și hîrtie, 
nu pentru a-și scrie memo
riile, ci în alt scop. Se în
țelege care...

TRAIAN BONDOK

nei asigurări (frecvent practicate) pentro o sumă a- 
sigurată de 100 000 lei pe durată de 5 ani de zile i

— prima de asigurare plătită lunar — 2100 lei
— in caz de invaliditate totală sau deces din. ac

cident se încasează 600 000 lei, iar în caz de invali
ditate parțială (30 la sută) se plătește 180 000 tei, fă
ră a se afecta suma asigurată.

. De reținut că pentru invaliditățile mai mari de 
50, Ia sută ASIROM scutește pe asigurați de plata 
primelor de asigurare, fără să fie afectată suma asi
gurată.

i — lunar, prin tragerea cu cîștiguri, fiecare.' asi- 
) gurat poate cîștiga între 10 000—100000 lei, făsă să-f 
i fie afectată suma asigurată. Cu cît suma asigurată este 

mai mare, posibilitățile de cîștig sînt mai mari.
Dacă asigurarea se face pentru suma de 1* milion

J1
1 —ww— “ m. — —. * ...

leir avantajele se multiplici de 10 ori, iar primade 
* ®i et. oaie scădea* prin mărirea dozatei «te asi- 

? gurare.
j Persoanele care au optat pentru protecție prin 
1 asigurările de viață au încasat numai în anul 1992 
’ peste 4 miliarde lei.
i ___ ____________________
l sale» și filialelor. ASIROM din județ, inspectorilor șf. 
i agenților de asigurare. (1Î35,

r-

>
Pentru orice informație, vă puteți adresa sucur-,. 

(14 ?

Și totuși, se călătorește
cu trenul

(Urmare din pag. 1)

asupra pregătirii vagoane
lor pentru perioada sezo
nului rece, care deja s-a 
instăpînit în.țară, sînt lesrie 
de imaginat.

Cu toate aceste greutăți, 
și cu altele, ceferiștii de Ia 
Revizia de vagoane Sime- 
ria — călători au făcut și 
fac în continuare eforturi 
pentru puiierea la punct a 
vagoanelor de călători ; ve
rifică sistemele de încăl
zire și de iluminat, etan- 
șează ușile și ferestrele, 
completează instalațiile sa
nitare și electrice defecte 
ori care lipsesc. Se re
simte însă o nevoie acută 
de acumulatori și de tu
buri de abur. Pe de altă 
parte, la Depoul <le loco
motive Simeria este insu

ficient numărul de vagoane 
cu ... sistem de încălzi:* 
(WIT). iar în găra Simerw
— călători — stație tehnii^f 
de fori e a trenurildK 
pentru patru direcții d£ 
mers, stație prin care trdjț 
zi și noapte zeci de țrenuțf
— tiu există nici măcar «. 
rezervă minimă de vagoajMt 
în caz că vreunul s-ar 
fectâ și ar trebui să fie în
locuit.

Și totuși, se călătoreșta 
cu trenul. Chiar și la prjft. 
țurile mari, de acum, chhra 
și în condițiile nu suficiaj| 
de corespunzătoare care d-‘ 
xistă. Oarecari îmbunătă
țiri se constată, însă. Tre
nurile sînt ceva mai ca
rate, mai bine luminate, fi£- 
călzite. Important este ca 
și călătorii să le folosească 
civilizat. să ie protejeze 
valorile.
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• VÎND electromotor 
(nou) pentru Mitsubishi L 
300, motor 4 G 32.09.79., 
marca Boseh. Informații, 
cartier Dacia, bl. 11, ap. 48. 
sc. III.

• Firma Mario Service 
S.R.L. vinde 5 frigidere 180 
1, garanție 
716282.

/ • VÎND
mă pentru 
622197.

• VÎND teren 
lan, central. Uroi, 
mp. -Tel. 672307.:

• VÎND Dacia 1100, sta
re bună Deva tel. 620Q65.

(965)

- • TELEVIZOARE Sma-; 
sung, 12 luni garanție, i-.l 
cumulat ori 12 V, 50 Ah, 
xerox Toshiba vinde con
signația „întreprinzătorul", 
bdul Decebal (lîngă restau
rantul „Miorița"). Telefon 
625350. (964)

• VlND ieftin, en gros, 
cizme din piele, la mina a 

. Il-a în stare foarte bună, 
import Germania. Tel. 

. Timișoara 096/129940. (967)

2 ani. Telefon 
(9989) 

cazan de ara- 
baie. Deva tel.

(968) 
intra vi-

3200
(969)

• SOCIETATE comer
cială vinde frigidere 
Arctic 180 I, 240 1, cu ga
ranție 2 ani. Tel. 621122.

(975)

• VÎND urgent mașină
de blănărie, marca „Bunis", 
mașină de cusut piele, mar
ca i,Afrana“. numai în va
lută. Tel. 092/321848, între 
orele 18—20. (915)

• VÎND lemne foc, ți
glă, lemn construcții. De
va, telefon 626065. ■ (9988)

• SC METALICA VESA 
Deva, str. Dorobanți nr. 
34 (lîngă Fabrica de Mă
tase) vinde Ford Granada’ 
Combi, tamponat față. In
formații joi, orele 10—14 
și în 4 ianuarie, orele 10— 
14, la sediu. - (979)

• VÎND player 
sigilat și garaj auto, 
formații tel. 729280.

Funai
In-

(9510)

1

• SC INTERCOM
HUNEDOARA, prin 
magazinul Marlboro, 

: din bdul Dacia,. nr.
6 bis, vinde: televizoa
re color Ney, teleco
mandă, 90 canale, ga
ranție 12 luni, diago- 

. nală 51 cm. Tel. 724232,
724251. (9504)

• VÎND 300 mp teren 
pentru buticuri și etajul 
deasupra' cafe-barului', str. 
Cloșca nr. 1, Hunedoara. 
Tel. Oradea 099/124146.

(9512)

etajul

o VÎND camion IFA W 
50, fabricație 1988, cu pie
se 4e schimb. Deva, tel. 
6244Q1. (985)

• SC QUASAR E- • 
LECTRO SRL DEVA

• vinde televizoare co-, 
lor Samsung, Walt
ham și Megavision și 
unt olandez (en gros) 
cu 330 lei/pachet de 
250 g, adaos zero. De
va, bdul Decebal, bl. 
R, parter, tel. 611261.

(666/923)

DIVERSE
• CU autorizația 7685/ 

14.12.1992 emisă de Consi
liul Județean Hunedoara 
s-a deschis activitatea 'in
dependentă < reprezentată 
prin :Draiâ Mircea Lucian, 
din Deva, str. Cernei, bl. 
E 7/21 avînd ca obiect de 
activitate comercializare 
produse alimentare, produse 
industriale, piese auto etc.

- (927)

. • SC ARDELEAN SRL
vinde din stoc următoare
le : frigidere, mașini de 
spălat, mașini de cusut, 
încălțăminte, zahăr etc. 
Dorim să preluăm în în
chiriere apartament, par
ter, sau casă în orașele din 
țață. Informații și ofertă: 
Deva, str. Horea, nr. 172, 
tel. 618879. (962)

• CU autorizația 7474/ 
15.09.1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoara 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Gal, Dora din Petrila, 
str. 8 Martie, nr. 14/2, avînd 
ca- obiect de activitate co
mercializare’ ziare, . . cărți, 
papetărie, Hori naturale, 
produse nealimentare; (936)

• CU autorizația 7675/ 
27.11.1992, emisă de Con-
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S.C. MINERVA COMPRES S.R.L. DEVA

str. Mărăsti (vizavi de Sala Sporturilor) 
tel. 624618. 614808

Vă oferă en gros și en detaille.

• țigări • ness • cafea * băuturi alcoolice 
* zahăr * orez • dulciuri * biscuiți • răcori- 

| toare.

I 
I I
I
I
I

Sărbători fericite și „La mulți ani" ! (147)

S.G.G.A. „PRODCOM" -ALBA

Livrează en gros, din depozitul său, si
tuat în Alba Iulia, strada Clujului, nr. 1,

OREZ — import Thailanda
la prețul de 196 lei/kg (adaos comercial 

zero).

Relații la telefoanele : 0968/12758, 0968/ 
13195, la sediul societății din Alba Iulia, strada 
Decebal, nr. 2 și 0968/13185 Ia depozitul din 
Alba Iulia. (1391)

î
i i i i i i i i i i

• PIERDUT legitimație 
de serviciu nr. 910/1990, e- 
misă de Avicola Mintia, pe 
numele Bota Aurica Se 
declară nulă. (973)

PIERDERI

LIBER 
DEVA

mulți
(984)

„La amintire lu- 
va rămîng 
în sufletele 

Dumnezeu

„La mulți
(988)

1

siiiul Județean jiiunedoara 
s-a deschis aetwmtea in
dependentă 'reprezentată 
prin Oaneea Neculai din 
Hunedoara, str. Prutului, 
nr. 8/28, atfnd ca obiect de 
activitate comercializare 
casete audio înregistrate.

’ *..... (963)

aniversari
• MULTA afecțiune și 

dragoste la împlinirea fru
moasei vîrste de 60 ani, 
pentru mereu tînărul nos
tru soț, tată și bunic Ni- 
colae Bitan. 
ani"!

• SINDICATUL
S.C. HORTINA SA 
urează întregului personal 
multă sănătate, fericire și 
uh călduros 
ani“.

• PIERDUT talon 644 
emis de F.E. Mintia, pe nu
mele Moldovan Adriana. 
Se declară nul. (974)

o PIERDUT carnet - șo
mer nr. 3555, eliberat de 
Forțele de Muncă 
doara, pe numele 
Aurel. Se declară

Hune-
Iacob 

nul.
(9509)

• PIERDUT adeverință
de primire și plată nr. 
221507, pe numele Muntean 
Nesia din Palomir. Se 
declară nulă. (982)

OFERIE 
DF SERVICII

• FILMĂRI video de ca
litate, jocuri pe calculator. 
Deva tel. 627689. (£43)

• -INCOTA ATLAS REI 
SEN Sibiu efectuează trans
port persoane și pachete 
pe ruta Sibiu — Dev» — 
Fraga —.Nurnberg Heil
bronn — Stuttgart, în 8 
ianuarie, 9 ianuarie 1993. 
•Informații și înscrieri 
telefon 618882, -©.rele 
21. ■ ■ . -

la
16—

ÎNCHIRIERI
• OFER de. închiriat

’ sonieră. Relații Ia 
614418.
• COOPERATIVA 
TAREA" SIMERIA 
riază prin licitație 
la parter de bloc. Licitația

gar- 
tel.

(966) 
„PRES- 

închi- 
spațiu

vlarea loc astăzi, 29 de- 
-cembrte 1992; la sediul 
cooperativei din str. Cloș
ca nr. 2, Simaria, ora 8. 

■Informații suplimentare la 
tel. 660281. ’ (980)

COMEMORĂRI

r aw

1

4 
î

• LA. 2 ianuarie 1993, 
se împlinesc șase luni de 
cînd- ne-a părăsit pen
tru totdeauna scumpa 
noastră

RODICA BUȘTU C 
a cărei 
minoasă 
veșnic 
noastre, 
s-o odihnească în pa
ce ! Familia îndoliată.

(971)
• AU trecut patru 

ani triști și dureroși 
de cînd a plecat pe 
drumul fără întoarce
re dragul nostru

NICOLAE PASCU 
Nu te vom uita nicio 
dată. Soția Elena și 
rudele apropiate. (972)

• CU adîncă durere 
familia amintește că 
în data de 29 decem
brie se împlinesc ci oi 
ani de la dispariția ce
lui care a fost

IOSIF PĂDUREAN 
un minunat soț, fiu. tată 
și bunic. Dumnezeu 
să-l odihnească în pa
ce ! (987)

© ASTĂZI, 29 decembrie 
1992, se împlinesc trei ani 

de cînd a trecut în neuin 
ță fiul nostru iubit

VALERIU MEZEl
Dumnezeu să-l odihnească.

(981)

DECESE

• COLEGII din ca
drul Societății Come. - 
ciale Foricon SA 
va sînt alături de 
Mihăilă Octavian, 
rector 
greaua 
cinuită 
mei, a 
fost

IOANA MIIIĂILA 
din Romoșel, jud. Hu
nedoara. Sincere con
doleanțe familiei în
durerate (970)

comercial, 
încercare 
de decesul 
celei care

De 
ing 
di- 
la 

pri
ma

a

SOCIETATEA COMERCIALA

„CRĂCIUN •& COM"

RESTAURANTUL BACHUS

J i 
I

Vă invită să luați parte la REVELIONUL 
1993, ce va fi organizat la Restaurantul Bachuș. 
Costul unui bilet, 3000 de lei.

X
SOCIETATE COMERCIALĂ 

DE CONSTRUCȚII, CU FILIALA

GERMANIA

ÎN

mese- 
maca-

Angajează muncitori constructori în 
fiițg: dulgheri, zidari, fierar-betoniști, 
răgii autorizați pentru macarale turn și maca
rale mobile.

Cei interesați vor trimite datele personale 
și lucrările executate în* ultimii cinci ani, pe 
unități, Ia C.P. 381 Cluj-Napoca.

Fiecare solicitant va primi răspuns în termen 
de 30 de zile.

(1386)
i

I
i

C « r ’ srli
Deiia bd bl. R J

•ei 956717WY

! 
cîntare electronice (20 kg) „BOLET" » 
copiatoare „SHARP" 
imprimante „PANASONIC" și „STAR^i 
LC 15 '
telefoahe „PANASONIC" |
centrale telefonice „PANASONIC" 
calculatoare personale ,,LASER“ 386, | 
486 ! 
consumabile tehnică de calcul și co-1 
piatoare j

Asigurăm garanție și service. (1400)1

i

Vinde din stoc :

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
SIGMA — MOLOȚ S.C.S.

D E V A
9 Oferă tricotaje de Cea mai înaltă caii-| 
și cele mai modice prețuri — en gros și : 

en delaille — str. A. lancu, bl. H 1, parter, te- I 
| lefon 095/614888.

I

I
I
I
i

I
i
I

i
i
i
I

w
1

I

1

1 
!

I 
I
4

I
I
I
I

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
SIGMA — MOLOȚ S.C.S.

'Organizează- în DEVA, începînd < 
februarie 1993, cursuri de formare analiști — 
programatori asistenți, pe microcalculatoare | 
compatibile 1BM-PC.

Durata cursului este de 10 saptămmi, cu 
300 ore pe calculator. înscrieri și informații 
suplim '."re, la sediu! firmei din str. A. lancu, 
bl. HI, paner, telefon 095/611888, piuă ia 
data de 31 I. 1993.

Absolvenților li se asigură diplomă—cer- 
eliberat de Ministerul Învătăminîului

In

I
cu 1 |

î
I
1
Itificat,

i de Comisia Națională de Pregătire în 
vformatică.

INSTITUTUL DE MANAGEMENT 
BUCUREȘTI 

ÎN COLABORARE CU 
SOCIETATEA COMERCIALA 

SIGMA — MOLOȚ S.C.S.
• ’ Organizează, incepind cu, dată 

ianuarie 1993, cursuri de management operativ 
pentru comerț.

Cursul cuprinde: contabilitate și evidență-’ 
operativă ; noua legislație economică ; merceo- | 
logie și tehnica comerțului: organizarea co- - 
merțuîui ; igiena muncii; informatică ; limbile | 
moderne — franceză și engleză. *

înscrieri și informați' suplimentare, la se- I 
diul firmei SIGMA din Deva, str. A. lancu, bl. 
II 1-, parter, telefon 095/614888. .

In fiecare joi, începînd cu ora 15, spe
cialiștii firmei noastre vă stau la' dispoziție

de 16

I
I
I
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i■V--- . _  . _ _   -......... «..».* 
pentru consultații pe problemele economiei .? | 
piață, precum și pentru întocmirea actelor ne- * 
cesare înființării societăților comerciale. . I 

' (1401) j

i
I
I

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
COMAT HUNEDOARA — S.A.

Mulțumește tuturor partenerilor, furnizori | 
și clienți, pentru colaborarea fructuoasă reali- « 
zată pe parcursul anului ce se încheie. |

| Cu ocazia sfintelor sărbători de Crăciun, ? 
urează tuturor colaboratorilor, trădițkmali, o-.l 
cazionali și potențiali, un sincer și călduros j 
,;La mulți ani", un An Nou cu cifre de afaceri J 
cit mai mari și toate satisfacțiile dorite. > 

COMAT HUNEDOARA — S.A. — mereu ’ 
la dispozițja'dumneavoastră. |
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S.C. PROCONSERV MBM SRL
Vinde en gros :
9 portocale Grecia — 260 lei/kg
• pulpe pui americane — 620 lei/kg
• stafide Grecia — 225 lei/pungă 200

Tel-Fax 61.5053 — Deva. Str. KogălniCeanu, i». j 
j 14, în gangul dintre magazinul Ulpia și Ulpiț* ’ 
J (la Consignația Rouă). (14211
| Oferta zilei .
’ I
* t t t *
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