
Dc mărţişor sunt legate ,credinţe şi le
gende.. Astăzi sensurile sale iniţiale nu 

Ife mai cunosc. Ştim doar că la 1 martie, 
noi, femeile, primim de la cei Care ne , 

feiubeSe şi ne stimează gingaşe mătiişoăre,
} Le primimîn dar împreună cu sentimen- 
Y'tele celor care ni le oferă. „

Trifoi, potcoavă, coşari, flori sau ani. 
r  male, simboluri aducătoare de noroc şi 
rvestitoare a mult doritei primăveri vor- 
» /i. prinse in dreptul inimilor tuturor fe- 
ţ  meilor. ~
C Primiţi, stimate cititoare, şi Mărţişorul 
t  nostru, însoţit de urarea ca in sufletele r- 
%dv. să renască speranţa de viaţă O dată 
V cu înflorirea ghioceilor. Tot o expresie ' 
£4- preţuirii noastre pentru dv. este şi ’ 
T.,F£MINA“ de astăzif pe cofe o găsiţi
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Vorbe

d e ş a rte
Campania electorală s.a 

declanşat. Lupta pentru - 
putere . a intrat în linie 
dreaptă. . ̂ o ţ mai multe 
fţguri misterioase caută' 
sa ne convingă că sunt 

mai îndreptăţiţi să 
rfdS-ipe locurile : cele mai 
„călduţe", fotoliile cele 
njai comode. Mass-medla 
mi mai pridideşte să găz
duiască crezurile şi opi
niile .liderilor politici din 
atât de multe partide, care 
de care mai convingă. ■ 
toaro în vorbe...
•tri societate nu loc trans

formări brutale ce pre
supun moi’ adaptări, în
deosebi pentru omul de 
rând, unele dintre ele pro- 
duşându-1 adevărate dra. 
nte. Trăim un timp de 
mari semnificaţii etico- 
sociale. Tot mai mulţi 
cetăţeni se confruntă cu 
sărăcia, şomajul, explozia 
de preţuri, imposibilitatea 
uniă trai decent obţinut 
pe căi - oneste. . *’

•'Sfidând greutăţile . Vieţiî  
dar mai ales regulile bu. 
mdui-simţ, „vânătorii de 
ciblâne" se caţără cu ne'_ • 
riîşinare şi impertinenţă 
spre vârfurile piramidei- 
„Tovarăşii" de ieri, ' „rea
lizaţii*1 de azi dau iar din 
picioare, se.nghesuie eu ’ 
coatele, folosind cele mai 
perfide mijloace pentru 
înfăptuirea scopului pro
pus. Ei nu urmăresc, du
pă cum afirmă, interesele 
poporului, ci bunăstarea 
personală... ;:-£

„LlVlU LUCACtU ■■■■-;' 
£*■■£. Baia de’Criş 

Ji

înmânarea premiilor

câştigătorilor concursului

In • cadrul unei festivităţi 
ce a avut loc ieri dimi
neaţă la sediul , redacţiei 
ziarului „Cuvântul liber", 
au fost înmânate premiile 
câştigătorilor : ooncurshhii 
„Tombola abonaţilor", atri
buite în urma iragerii la 
sOrţî televizate prin „Be- 
varsat plus" în data de 
joi, 22 februarie a.e..
“Au fost înmânate ur

mătoarele'premii: .
- •  premiul de 100 000 de 

lei, pentru categoria abo
naţilor pe 3 lurtî din 
1996, dlui Ion Georgescu-

din satul. Lăsău, comuna 
. Lăpugiu;

•  premiul de MO 600 'de 
lei, pentru categoria abo
naţilor pe semestrul ; T: 
1996, dlui Csiki Alexandra,

1 dttt comuna Teliueu Infe
rior;

•  premiul ’ de 300 600 de 
Ici, pentru categoria abo
naţilor . pe întregul an 
1993, dlui Ionel Tigu, din 
oraşul Simcria.

: Cu acest prilej a avut 
loc un frumos dialog în
tre cei premiaţi şi zia
riştii prezenţi în redacţie.

RĂSPUNS LA 0 SCRISOARE

HORTICOLI Şl VITICOLA
Ca urinare a publicării 

în cotidianul „Cuvântul li
ber" din 11, februarie 1996 
a anchetei subsemnatului 
intitulată „Afacerea Viti
cola sau tocmeala ca sub
stitut al legii", am primit 
la redacţie o misivă prin 
care, „în virtutea dreptu
lui la replică", dl . ec. Pe
tru Rădoane, director al 
filialei hunedorene a 
F.P.S., solicită publicarea 
punctului de vedere al 
filialei sus.pomenite. Am 
citit cu atenţie cele înşi
rate scriptic de dl, Ră
doane şi mărturisesc că 
fiecare alineat a fost de 
natură să-mi trezească 
nevoia acută de a clarifica 
lucrurile. T £

Astfel, Jn adresa primi
tă se menţionează că Ih 
cazul Viticolei nu se a- 
piică prevederile O.G. nr. 
49/1994 deoarece prin ho
tărârea A.G.A. de apro
bare a divizării S.C. Hor. 
ticola S.A. s-a stabilit a- 
tât nivelul bunurilor do
bândite cât şi nivelul o- 
bligaţiilor pe care trebuie 
să şi le asume societăţile 
comerciale rezultate prift 
divizare. Eu am citit de 
mai multe ori procesul ver
bal ce cuprinde deciziile 
adoptate in şedinţa A.G.A. 
respectivă. Nu am găsit 
niciunde stipulat că, prin 
divizare. Viticolei i se 
repartizează 223,7 mili
oane de lei din datoriile 
firmei — mamă, sumă 
care este susţinută, însă, 
de ultimul protocol în
tocmit, in exclusivitate, de
t a a a

directorul economic al Hor- 
’ ticolci. Dacă la filiala 

F.P.S. Hunedoara se gă
sesc dovezi scrise care 
să ateste că în şedinţa 
A.G.A. de aprobare a di
vizării S.C. Horticola S.A. 
s-a hotărât câ Viticolei 
să-i fie repartizată suma 
de mai sus ca datorii 
preluate de la firma — 
mamă, pentru clarificarea 
acestui aspect ar fi indi
cat ca dl. director Ră
doane să facă' cunoscut 
acest lucru.

în continuare, misiva 
informează că: „...deşi a- 
vem încredere în profesio, 
nalismul S.C. Romcontrol 
S-A, Bucureşti ,/...protocoa
lele de predare-primire In 
asemenea situaţii (de di
vizare — n.n.) ■ se întoc
mesc la unitatea care de
ţine documentele de evi. 
denţă contabilă, în ca
zul de faţă S.C. Horticola 
S,A,“. Din text nu re
zultă dacă e legal sau nu 
ca cele 4 societăţi comer
ciale apărute prin -tilvizare 
să apeîbze la serviciile 
unei firme specializate, în 
speţă- Romcontrol S.A., 
în vederea întocmirii pro
tocolului, Dacă este legal, 
precizarea nu are rost 
Dacă nu este legal. în- 
seamnă cumva acest lu
cra c i protocoalele de pre. 
dare-primire ce au fost 
întocmite de Romcontrol 
S.A. şi care au stat ta 

, baza transferului de pa- 
ADRIAN SALAQEAJV
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o AJUTOARE. Liga Sin, 
dicalelor Miniere din Ju
deţul Mehedinţi a adus 
ajutoare în valoare de 
6 milioane şi jumătate de lei 
pentru sinistraţii din Blăjeni 
Alimentele au fost distribuite 
direct de către, delegaţii ligii, 
cli.iii vicepreşedinţi .Mirel Chiosa 
şi Ion. Băncilă, însoţiţi de Uri 
reprezentant, al .subfilialei de 
Cruce Roşie- Brad.. (V.R.)

. O PREMII PENTRU CRES
CĂTORII DE- ANIMALE. Ing. 
Mâţei-Viorel Cean, de la Cen- 

,truî Agrîpoi Rrad,. ne-a Infor
mat că ,în. anul. 1995, potrivit 
Legii ar. 83, au -fost .înregistrate

109 dosare privind acordarea 
. premiilor crescătorilor, de ani
male care' au obţinut produşi 
prin înşămânţări artificiale la 
centrul de reproducţie şi selec
ţie din localitate. Dintre acestea 
26 capete vaci sunt sub control 
oficial’ privind producţia de 
iapte.' Până în prezent s-au a- 
chitat primele pentru viţeii fă
taţi pe lunile martie, aprilie 
şi mai 1̂985. (AlJ.)

O „AICI NE SUNT VISĂ
TORII". In perioada 22—24 fe
bruarie a.c., la Petrila, Lupeni 
şi Petroşani s_au desfăşurat am
ple manifestări cultural-artistice 
în cadrul celei de a IV-a e- 
diţii a Festivalului de Iitera- 
turâ „Aici ne >i sunt visătorii". 
Consemnăm dintre acestea dez
velirea plăcii comemorative Ia. 
Casa themoriattă I.D. Sârbo, 
prezentare de cărţi, întâlniri cu

scriitori, lansări de reviste etc. 
(M.B.)

© DIFUZOARE MUTE. Mal 
mulţi cetăţeni din comuna Criş- 
cior sunt de zeci de ani abonaţi 
şi au la domiciliu câte un di
fuzor conectat la staţia de ra- 
dioficare din localitate. De la 
finele anului trecut la majori, 
tatea abonaţilor, difuzoarele au 
amuţit. Locuitorii, mai cu seamă 
cei vârstnici, cu venituri mo
deste. cu familii numeroase, fără 
posibilităţi materiale de a-şi 
cumpăra alte aparate, fac un 
apel la coi în drept de a analiza 
situaţia şi a găsi modalitatea 
reparării şi dării In funcţiune 
a acestei staţii de_ radioficare, 
acceptând chiar majorarea pre
ţului la abonament. (AI.J.)

0  TÂRG DE BUNURI. Din 
iniţiativa primăriei din Rapoltu

ii
Mare a fost reluată organizarea j j  
târgului de produse agricole şi l  i 
industriale şi de animale. Târgul ■  
are loc în fiecare a patra sâm- I 
bătă a lunii. (Tr.B.) ,■

© BOLOVAN DE PÂINE. La |  
rnagazinul din Topliţa al dlui |  
Dorel Bobora se aduce — de |  
două ori pe săptămână — pâine 1 
făcută la brutăria din comună |  
Lunca Cernii. In ziua când so
seşte caldă, pâinea este gustoasă.
A doua zi se face precum un 
bolovan. Oamenii au cerut şi 
cer să se aducă pâine de la Hu~ 1 
nedoara sau de la Ghelari, dar | .  
nimeni nu-i bagă în seamă. I  
(Tr.B.) I

I
I
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Â ?
întrucât cel mal greu 

război, chiar şi la nivel 
mondial, este războiul foa
mei, rezultă, fireşte, că 
trebuie să ne gândim per
manent dacă suntem sau 
nu pregătiţi să-l contraca
răm pentru a evita ca 
acesta să facă victime 
în rândul populaţiei, au. 
vând în vedere că acum 
există o parte însemnată < 
dintre oameni care poate 
că, dacă nu mor de foa. 
me, în mod cert sunt sub
nutriţi. Cu suferinţe şi 
stoicism, frigul, criza de 
energie şi alte necazuri 
pot fi, totuşi, biruite, însă 
foametea este un duşman 
mult mai perfid şi peri
culos.

Considerând ca fiind 
mai importantă criza e_ 
nergiei, parlamentarii care 
au cam uitat că şi ei sunt 
Vinovaţi de tot ceea ce 
s.a întâmplat (le amintim 
acum că tot ei au fost 
cel care au aprobat bu
getul, Insă nu au luat în 
caicul armările unei ierni 
mai aspre ca de obicei), 
s-au străduit şi au reuşit 
să, folosească recentul pri
lej al moţiunii pentru a 
se lansa în speculaţii e. 
lectorale şl astfel au mai 
ratat o zi de dezbateri 
fructuoase pentru rezol
varea unor probleme a- 
cute, Importante legi ră
mânând în aşteptare pre
lungită. Insensibili la via. 
ţa grea a ţăranilor şi la 
deznădejdea lor faţă de 
greutăţile cu care se 

confruntă, aleşii naţiunii 
şi guvernanţii nu iau în 
seamă strigătele de alar
mă, deşi producătorii «. 
grieoli se văd acum firi 
bani, fără seminţe, fără 
mijloace mecanizate, zbâ. 
tându-se In sărăcie şi lip
suri de tot felul. Efectul 
instalării unei ierni timpu
rii şi aspre i.a lovit ne
milos pe mulţi ţărani, care, 
la nivelul ţării, mai au de 
arat, ca niciodată, peste 
trei milioane de ha, unii 
n-au apucat să pună mă
car un bob de grâu în pă
mânt In toamna trecută 
iar speranţele de a ieşi 
din necazuri l-au cam 
părăsit, deoarece, după 
socotelile făcute, trebuie 
gel puţin 4â--60 de Sile 
bune de lucru pentru ca 
să ajungă la timp cu lu. 
crările în agricultură, în

special cu aratul. Vrând- 
nevrând se ridică, deci, 
un mare semn de între
bare privind soarta agri
culturii in acest an, care, 
în final, »va avea conse
cinţe din cele mai seri
oase asupra alimentaţiei 
populaţiei. Credem că a- 
ceasta este o chestiune 
mult mai importantă de 
dezbătut şî de luat mă
suri energice, pentru a 
ieşi din impas şl a evita 
ea foametea să ne atingă 
în adevărata ei dimensi
une, în cazul în care nu 
se intervine imediat pen
tru a da sprijinul necesar, 
în special de ordin finan
ciar şi material, pentru 
toţi producătorii agricoli.

Grav şi acut este fap
tul că se tot trâmbiţează 
că se dau subvenţii, că 
există credite cu dobânzi 
preferenţiale, care însă 
te realitate nu ajung di
rect la producătorul agri
col şi, mal ales, nu vin 
atunci când trebuie, când 
11 arde pe ţăran la degete, 
Din miile de miliarde care 
se zice câ se pun la dis
poziţia agriculturii, . pla
foanele la bănci vin eu 
mare întârziere şi în sume 
neîndestulătoare, iar pro
fitul de pe munca agri
cultorilor ÎI trag, în cele 
mai multe cazuri,'- inter
mediarii de tot felul şi 
comercianţii, protecţia 

.populaţiei fiind un Slab 
paliativ, sub această um
brelă intrând cu greu cei 
mulţi şi neajutoraţi.

Poate a fost cu ceva 
utilă Si moţiunea energiei, 
dar considerăm că mult 
mai potrivită şi necesară 
era. dacă ne referim la 
dezbaterile parlamentare, o 
moţiune a inşăm&nţârUor 
de primăvară, având în 
vedere că pentru popor 
este mal importantă a- 
ceastă campanie decât cea 
electorală, virulenţele ver
bale neputând sâ atenueze 
cu nimic foametea care 
ne ameninţă. De altfef se 
cuvine să reamintim că, 
aşa cum arătă un studiu 
recent al FAO, in acest 
an, în loc să crească cu 
cel puţin patru procente, 
producţia agricolă mon
dială (deci rezervele ali
mentare) se va diminua, 
ceea ce va face să se în
groaşe rândul celor peste 
un miliard de subnutriţi

cronici, care există pe 
glob până acum. Ce prog
noză daij oare parlamen
tarii şi executivul Ro. 
mâniei la o problemă atât 
de importantă^ cum este 
asigurarea securităţii ali
mentare a populaţiei ţării 
noastre? Un prim răspuns 
11 vom avea, desigur, du
pă modul cum şe vor* 
desfăşura lucrările agricole 
de primăvară.

f  N1COLAE TÎRCOB

NOUA PREMIERA CINEMATOGRAFICA

P O I N T  Z E R O 1
(Titlul noii şi aşteptatei 

coproducţii româno — a- 
mericane — „Point Zero" 
(în regia lui S. fticoltescu) 
este In fapt şi numele 
misiunii te se desfăşură 
pe parcursul întreguldl 
film, misiune declanşată 
de izbucnirea, in Româ
nia, a evenimentelor din 
decembrie *89, Fără , a 
ignora şi altevăruil isto
ric. acţiunea se concen
trează pe unul din as
pectele ,4 a „culisa" sur
prins în timpul acestor 
evenimente, protagonişti 
fiind doi americani* cu 
..antecedente" până te 
luptele din Vietnam, sub.

VORBE ŞI SPERANŢE 
DEŞARTE

dia D

Demagogia, lipsa de 
Scrupule, perversitatea, ca
rierismul- pseudopoliticie. 
pilor de astăzi ne âpropie 
de lumea personajelor lui 
Ion laica Caraglale, ad. 
mirabll prezentată de cri, 
ticul literar Mircea lor. 
gulescu hi intrarea „Eseu 
despre lumea hli Cara- 
giaie".

Marea majoritate a po
liticienilor vremurifor noas
tre: „...vorbesc pentru a 
trăi, mai exact pentru a 
se iluziona că trăiesc. 
Vorbitul nu este pentru 
ei nici mijloc, nici scop: 
este o formă de viaţă... 
Ei te exilează In limbu- 
ţie. Şi vorbesc, trăncănesc, 
flecăresc, pălăvrăgesc, spo- 
rOvăiesc, bat câmpii De
lirează. Strigă, spumeg, 
ţi|», scrâţtesc, te văică
resc, bârfesc, ameninţă, 
apostrofează, ridiculizează, 
protestează, colportează, 
comentează, tachinează".

Ce este mal supărător 
pentru cetăţeanul de rând 
decât faptul că: „Logoreea 
politică devine o îndelet
nicire colectivă şl imani, 
mă. Toţi o practică şl nu 
deatetetetet", /

Ce poate să tnţeleagă 
umilul ascultător, „prea 
iubitul" alegător?! Ni
mic- altedva, decât că In 
societatea noastră, după 
vorbele unor politicieni, 
nu puţini la număr: „Se 
trăieşte te vorbe, se mun
ceşte în vorbe, se locuieşte 
în vorbe".

Experienţa celor şase

..
ani de promisiuni ne-a 
demonstrat suficient , că 
vorbăria acestora a .«ve
nit un spaţiuai minciuraUL 
un spaţiu ai misUficărU 
şi dezamăgirii. al cOnfra- 
dicţUlor şi speranţelor de
şarte.

Vorbele m-au 
biata da fapta 
minciunii, impostttel şir tei- 
pertinenţa ocupă fotolii 
guvernamentale, ori rod 
^ciolane" ministeriale sau 
diplomatice. Adevăratele 
capacităţi rătăcesc pe 
străzile noastre şi ale A. 
pusului, cerşind un loc do 
muncă. , Ştiinţa. cultura 
Şi învăţimlWtol sd»V i«-
norate, iar slujitorii lor 
fideli • supravieţuiesc, zbă- 
tându-» te umilinţă fi
mizerie...

Corupţia a atins cote 
alarmante* Sa par* c i 
viforpiţa ei ameninţi vâr
furile piramidei!... ' Lide
rii politici se bazează în 
continuare pe credulitatea 
maselor, a mulţimii de 
alegători.

A te baza pe credulita
tea »i naivitatea poporului 
este o formă de şantaj. 
A-i înşela speranţele este 
o formă de ipocrizie, „Vân
zătorii de gogoşi" să ntt 
uite că cel ce s-a fript 
cu lapte fierbinte, suflă 
şi-n iaurt!

Numai când omul va fi 
om, politicianul corect şi 
decent, iar vorbele lor 
fapte, vom avea certitu
dinea că se va schimba 
în bine pentru toţi socie
tatea noastră.

Să ne ajute Dumnezeu, 
să trăim şi aceste zilei

După minute de vârf 
(7,30—8,00), când parcă 
toate autoturismele au fost 
pornite din loc instanta
neu, întrecându-se s-ajun- 
gă la ora exactă la pro
gram şi rulând cu viteză 
mare pe bulevardele 22 
Decembrie şi Dacia — 
şoselele, s-au mai liniştit. 
Doar din vreme în vreme 
mai apărea câte un Re
nault ori o Dacie, întâr
ziate, ai căror conducători 
nici măcar nu se mai gră
beau. ...

Cum temperatura at
mosferei era negativă, 
strada era departe de a 
fi animată. Chiar şi ma
gazinele (cele mai multe) 
emu încă închise, iar a. 
colo unde programul în
cepuse mai devreme sa. 
lariatele îşi sorbeau în 
linişte cafeaua, unele îşi 
aranjau freza şi se ma.

Anul VIII

Hunedoara, la oră
chiau. ori povesteau câ 
oricum clienţi nu prea 
aveau.. . :■

Cei care doreau să intre 
la farmacia „Alfa" erau 
opriţi de către salariatele 
— aflate în faţa unităţii 
şi îngheţate de frig — 
deoarece W timpul nopţii 
persoane (ă) neindentifi- 
cate încă spărseseră vi
trina $i intraseră să fure. 
Acum era aşteptată Poli
ţia să vină la faţa locului 
pentru cercetări.

Pe alocuri, vechiul şl 
sănătosul obicei matinal al 
maturatului pe umed se 
păstrează. Dra Stratiea 
Gordan (de la S.C. Impex 
Corn Industrial S.R.L.) 
aduna praful şl resturile 
din faţă, încercând să dea

trotuarului aspectul ord o. 
nat cu care dumneaei şi 
colegele l-au abişnuit pe 
clienţi.

Nu se poate şti exact 
ce anume atrage ori res
pinge clientela la micul 
magazin „Andrada": mi
rosul de săpun de toaletă 
Ori cel de cafea, ciocolate, 
sau alte dulciuri, mult- 
prea Îngrămădite pe raf
turi. In schimb la „Flo
răria" de alături, ghi- 
vecele cu frezii, muşcatele, 
cineraria dar şl garoafele 
atrag prin culoare şi gin
găşie potenţialii clienţi.

î,Primim sticle de 1/2 
cu 108 181 sticla". Se in
tră şi pentru acest motiv 
la S.C. Prola, căci produ
sele aflate în vânzare se 
solicită mai rar.

Unde-i lumea de altă
dată? — te întrebi văzând 
„Toaca" — locul de În
tâlnire al multor tineri ş! 
tinere şi de-nceput al a- 
tâtor idile în ambianţa 
creată de gustul pentru 
frumos — „Tosea" (cu 
prăjiturile ei excelente), a- 
cum părăsită? Lipsesc şi 
micuţii coloraţi mereu cu 
câte ceva de vânzare, iar 
trotuarele din Jur sunt 
presărate cu reziduuri.
• La o oră matinală, stra. 
da este puţin animată. 
Mulţi încă n-au ieşit din 
case. Ce| prezenţi la ser
viciu, încă somnolenţi, te- 
ncălzesc eu câte un ceai 
te aşteptarea soarelui 
Că-n multe locuri (la 
„Hermes", bunăoară) e mal 
frig decât afară.

, ESTERA ŞINA

«donaţi unor forţe mi
litare americane care a- 
veau interesul să recupe
reze din România liste 
secrete cu terorişti CIA, 
un general şi chiar valo
roase bijuterii, fn final, 
„jocul" se dovedeşte mai 
abil de atât iar incursi
unii destul de îndelun
gate a celor doi americani 
prin mai multe locuri din 
România nu4 linsese ele
mentele specifice unui film 
de aventuri: neprevăzutul, 
primefdla, suspansul etc.

Odată sosiţi fin Ro
mânia, spectatorul află 
câ de fapt unul dintre 
americani este de origine 
română, fugit cu , mult 
timp în urmă în SUA. 
dar p« carre scena reve
derii «ruinatului în care 
şi-a petrecut copilăria (şi 
care avea să devină un 
ptmet strategic pentru 
acţiunea filmului) încă 
reuşeşte să-l mai emotio-

. Pe de altă parte, filmul 
momente ce au ră- 

memorabile pentru 
tei mai mulţi dintre noi, 
culminând cu executarea 
eeauşeştdor, de data a. 
ceasta spectatorul fiind 
pus în tete unor situaţii 
ee păreau a fi abil ma
nevrate „din umbră"

E adevărat că pe alocuri 
spectaculosul îşi tace e. 
fectul în detrimentul grijii 
pentru detaliu, iar actori
lor români nu li s-a o- 
fent ocazia să străiu. 
ceaşcă in rolurile pe care 
le-au avut de interpretat

f. Andrieseu, 1. Darie, 
Hossu, G. Mihăiţă, G. 

Alexandru). In schimb, 
ş-au evidenţiat în rolurile 
principale actorii americani 
Darby Hinton şi Brian 
McNamara.

GEORGETA BtHLA

<r

Nume şl prenume lirici 
lună, loc, lebădă, ’ leu, 
liră, lacrimă...

De L.L. mă îndrăgosti
sem înainte de a o cu
noaşte. O căutam în pa
ginile ziarului. Cu emqu 
ţie.

Ce frumos ştia să redea 
trăirile umane, in fiecare 
material scris scăpa o la
crimă.

Am avut fericirea să 
lucrăm împreună în ace
laşi birou. îmi amintesc 
o Întâmplare, din multele 
trăite. >*).■ ■

In biroul nostru, care 
era primul pe dreapta cum

L. L.

se intra In redacţie, a  
poposit un călător. ftt* 
mineaţn, cu rucsacul. Ple
case să vadă cu ochii lui 
locurile unde s-au năs
cut poeţii şi scriitorii noş
tri.

...Şi ne-a povestit, prin
tre altele, despre întâlni
rea sa cu îpoteştîi, cu 
Mihal Eminescu. Nu pot 
să redau trăirile lui. Ne 
vorbea calm, metaforic şt 
L.L. uda ca rouă de fii. 
taină coala albă de pe 
masa de scris.

Şi a creat un reportaj-, 
ca şi cum ea ar fi fost 
drumeţul solitar...

Aş vrea să mă întorc 
în timpi Să .te câut cu 
emoţie în paginile acestui 
ziar, pe care l-ai înnobi
lat cu nestematele inimii 
tale.

N. PANAITESCU

HORTICOLA Şl
tUrţnnre din pag. II

trimoniu între Horticola 
S.A şi fostele ferme I, 3 
şi 4 sunt lovite de nuli
tate ?

„Corectitudinea proto
colului, exceptând, dife
renţa de reevaluare de 
157 milioane de lei, in
clusă în capitalul social, 
a fost constatată de orga
nele de control speciali, 
zate ale statului...", preci
zează în continuare di. 
Rădoane.

Sunt unul dintre susţi
nătorii caracterului de şti
inţă exactă pe care con
tabilitatea, fără doar şi 
poate, îl are. Mă întreb 
şi întreb atunci cura este 
posibil ca un astfel de 
protocol, în fapt un bi
lanţ contabil, să fie corect 
exceptând o cifră ce re
prezintă 15? milioane de 
lei? Adică, este corect pe 
porţiuni? Sau are o in
corectitudine parţială? în. 
ţeleg un document conta
bil ca fiind corect atunci 
eând toate cifrele înscrise 
te el, de la prima pâhă Ia 
ultima, toate sunt corecte şi 
sprijinite de acte justi
ficative. Cele 157 de mi
lioane de lei nu au act 
justificativ şl nu fac de
cât să violeze corectitu
dinea unor acte contabile 
spre a sluji unbr interese 
obscure. această cifră 
nu avea ce căuta în acti
vul respectivului bilanţ.

Din cele prezentată d® 
dl. Rădoane, această su
mă îşi găseşte corespon
dent în capitalul social 
ai Viticolei. S-ar ' putea, 
însă, ca o expertiză con
tabilă perfect neutri Să 
fie de altă părere, 

întrebarea care se poate 
pune este cum a fost po
sibil ca un astfel de pro
tocol să fie promovat tel 
vederea semnării? Şl tej 
nu este In ordin® daci 
ex-directorul Viticolei, i|L1 
Alexandru Cruceam*, «tej 
a fost de acord cu sete-j 
narea protocolului în <e»j 
ceastă formă, plătind eu 
destituirea acest lucru?; 
DL Rădoane acuză ex. 
conducerea Viticolei că*, 
dacă recunoaşte cheltuieli
le făcute cu înfiinţarea 
plantaţiei de vie. nu Înv 
ţelege să recunoască «1 
sursele de finanţare ale 
acestora. Acest lucrii te j 
fi un păcat mare dacA 
Viticola ar cumpăra viţa 
de vie de la firma — 
mamă Horticola. Aici este 
vorba de un transfer d® 
patrimoniu Intre două 
firme ale aceluiaşi stă
pân: statul. Şi tecă lu 
crurile continuă să fi® 
atât de neclare, sau
artificial menţinute aşa. 
Ieşirea din ceaţă ar 11 
putut-o da aplicarea O.G< 
tnr. 49/1994 care a  fost 
emisă tocmai pentru .Ui 
rezolva astfel de diver- ‘ 
genţe.

A
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Ungaria sărbătoreşte în acest an îm
plinirea a llWbarridela aşa-zisa „ocupa
rea patriei" maghiare din Europa, de că
tre Ungurii veniţi din Asia. Intr-adevăr, 
In anul 896, un grup de popoare, între 
care era Şi poporul -maghiar, pornesc din 
Asia Centrală spre Europa bogată şi fru
moasă. Ungurii trec Carpaţii Maramure
şeni şi Munţii Tatra ai Slovaciei, în zona 
ce astăzi poartă greşit şi abuziv numirea 
de Ucraina Subcarpatică, deşi nici o le
gătură istorică, juridică, economică sau 
geografică nu justifică această denumire. 
Explicaţia este totuşi câ cei mai mari 
satrapi şi tirani ai lumii moderne, Stalin 
şi Hitier, s-au înţeles prin aşa numitul 
„Pact Ribbentrop—Molotov" din 1939
să-şi împartă sud-estul european. în baza 
acestuia, în 1940, Stalin răpeşte în mod 
abuziv Basarabia, Ţinutul Herţa şi Bu
covina de Nord de la România, precum 
şi Maramureşul din dreapta Tisei, ţinut 
străvechi românesc, împreună cu zona 
amintită ce poartă denumirea „Ucraina 
Subcarpatică" de la Cehoslovacia.

Trecând astfel Carpaţii, ungurii se a- 
şază în Câmpia Tisei, a Dunării şi în 
ţinuturile de peste Dunăre, aproximativ 
până în actualele graniţe cu Austria şi 
Croaţia, numite aceste ţinuturi sub im
periul roman — Panonia. Cu aproxima
ţie acest teritoriu este egal cu cel al Un
gariei de azi. Ungurii aşezaţi aici nu se 
ocupau cu agricultura, nici cu creşterea 
animalelor, ci făceau incursiuni în ţările

BSt tii-ibH

vecine mai bogate, adică în ţările apuse
ne. In faţa acestor atacuri, apusenii s-au 
apărat şi i-au bătut crunt pe unguri în
cercând totodată să-i schimbe din rădă
cini. Curând, biserica romano-catolică îi 
increştinează şi prin înfiinţarea de lati
fundii agricole nobiliare apusenii i-au 
supus şi împins spre răsărit. Aşa au a- 
juns ungurii în. Transilvania care era lo
cuită de români, singurii băştinaşi, deoa
rece aceştia au fost urmaşii daco-romani- 
lor, ce n-au fugit şi n-au pierit, dar din 
cauza năvălirilor au trăit prin munţii ş» 
pădurile Transilvaniei.

Despre existenţa românilor In Transil
vania, la data venirii Ungurilor, pe car® 
ungurii moderni o contestă, ne vorbeşte 
cronica notarului anonim al regelui Beîa 
al iV-lea In care se arată numele celor 3 
dttcl (voievozi) români. Chiar de la înce
putul contactului cu românji, ungurii au 
recurs la afirmaţii şi interpretări fără te
meiuri adevărate. Primul exemplu este 
denunţi rea toponimicului „Ardeal", străve
che denumire românească, înlocuită de 
unguri cu denumirea de „Erdely", numi
re pe care pretindeau câ ei au dat-o şi 
fcâ ar însemna Erde (pădure) eri3 {înainta} 
adică ţinutul dinaintea pădurii, din ca
re pretind ca s-a format cuvântul Erdely, 

ce din punct de vedere lingvistic «ste
l. Ntimic mai fals şi tendenţios 

tttott această explicaţie bizară, fiindcă 
denumire* românească ARDEAL era cu
noscută din «pod eu mult anterioare ve
nirii ungurilor şi ea nu făcea decât să 
pSstrere specificul geografic al ţinutului, 
fiindcă se ştie până ari că văile şi câm
pia Ardealului sunt famate din dealuri 

Şl cultivabile care toate se arau,
M ară şi se cultivă până in zilele 
tt». Astfel, toată lumea, din vechime şi 
până astăzi, zice aceste» ţinuturi ad-deal
— AADEAIi — adică dealuri arate. - 

Infiltrarea ungurilor 6t Transilvania a-
Vea un dublu scop — de cucerire şi de 
catolicizare a românilor din toată Dacia
— scopuri care n-au reuşit decât în toar
ta mică. măsură. De . itoaput ungurii 
l-au infiltrat în Transilvania cu preten
ţia că ei sunt „domni*, adică proprietarii 
pământului, iar românii sunt „ţărani**, 
adică lucrătorii pământului, deci iobagii 
domnilor. Această gândire a rămas pânft

Intr-o zicală maghiară care spune i 
„Omul maghiar este un domn; omul ro
mân este un om ţăran". Bazaţi pe această 
gândire âu fost aduse legi aspre şi me
tode sălbatice pentru a-i supune pe ro
mâni la iobăgie şi a-i trece la religia ca
tolică.

Veacuri de-a rândul s-au produs răs
coale şi revoluţii ale românilor contra 
nobilimii maghiare, pentru aceste asupriri, 
dotaşi, românii, ca uri popor Isteţ şl do
tat cu multe calităţi, au dat statului un
gar destule figuri marcante dintre «are 
amintim pe Nicolae Olahus, ajuns mitre- 
IJoiit primat catolic al Ungariei şl pe 
«ten Corvîn de Hunedoara, ajuns voie
vod al Ardealului şi cel mai mare luptă
tor contra turcilor In epoca sâ, apoi a- 
Junge guvernator al Ungariei.

fiu toate acestea vremurile s-au scurs, 
yeac după veac, cu multe tensiuni şi â-

supriri asupra românilor, apoi cu multe 
agitaţii, răscoale şi* revoluţii, cum a fost 
revoluţia lui Horia lâ 1784 şi revoluţia 
lui Avram lancu* la 1848. Totuşi, condu
cătorii Ungariei nu şi-au schimbat gân
durile şi metodele fi au dorit să maghia
rizeze cu forţa pe români şi alte naţionali
tăţi conlocuitoare.

Pentru a ilustra atmosfera veacului ăl 
XlX-lea arătăm două întâmplări din ca
re ■ se va vedea clar Situaţia. Prima în
tâmplare este dialogul avut de oficialită
ţile maghiare CU ţăranii români din Ba
nat, care au fost invitaţi la marile ser
bări ce s-au organizat la Budapesta în 
1896, când se împlineau 1000 de ani de 
la sosirea Ungurilor din Asia în ţara lor 
actuală. îh acest dialog, ţăranii au în
trebat ce fel de sărbătorire se face şi pen
tru ce, iar oficialitatea maghiară le-a 
răspuns că acum se împlinesc 1000 de ani 
de la venirea lor din Asia în Europa. A- 
tunci ţăranii au răspuns : „Bine faceţi 
sărbătorind acest eveniment, dar noi nu 
putem participa, fiindcă noi n-am venit 
de niciunde, noi suntem băştinaşi ai a- 
cestui pământ numit Dacia, de când e 
lumea. Chiar înaintea dacilor lui Dece- 
bal, aici trăiau strămoşii lor tot 'daci, îm
preună cu neamul înrudit Tracii. Dvs 
ungurii însă aţi venit şi de aceea aveţi 
motiv să sărbătoriţi evenimentul".

A doua întâmplare' S-a petrecut în tim
pul revoluţiei din 1848 în Budapesta, când 
un om politic maghiar a spus în cuvân
tarea sa : „Dacă noi maghiarii nu vom 
fi în stare ca în 70 de ani să maghiari
zăm cel puţin jumătate din naţiunile con
locuitoare, Ungaria va fi pierdută". Pro
fetice cuvinte a rostit acesta, dar mai a- 
les profetică a fost cifra de 7o ani, de
oarece exact la împlinirea acestui ter
men (1848 -j- 70 =■ 1918) istoria înscria 
anul 1918, când, intr-adevăr, întregul im
periu austro-ungar s-a prăbuşit şi des
trămat total, in urma revoluţiei ce iz
bucnise în tot acest imperiu şi armata sa. 
.La 38 oct. 1913 a izbucnit revoluţia în 
Viena şi Budapesta, apoi în toată ţara, 
precum şi in toată armata. Atunci au ple
cat toţi militării de pe front, din cazărmi 
şi din alte locuri unde se aflau, lâ Case
le lor, dar cu armele pe umăr. Ajunşi în 
satele şi oraşele lor au constituit Consi
lii Naţionale’şi Gărzi Naţionale cane au 
preluat toată administraţia locală. Atunci 
toată revoluţia şi destrămarea imperiului 
austro-ungar au făcut câ naţiunile ce lo
cuiau în acest imperiu' denumit „închi
soarea popoarelor* sâ devină libere şi 
sâ-şi eroiasdi soarta lor Viitoare, "Cuni 
vor. Astfel: Ardealul, Banatul întreg, 
Crişana, Maramureşul Întreg şi Satul Ma
re, Basarabia şi Bucovina s-au unit că 
România. Gâtiţia şi Cracovia s-au unit cU 
Polonia, Slovacia, Moravia şi Boemia au 
format Steiul «ou Cehoslovacia, Italienii 
cu Tirolul de sud împreună' cu provincia 
Istria şi marele port TrieSte ati trecut la 
Italia. Slove nia, Croaţia şi Slavonia, Bos
nia ?1 Herţegovina împreună CU Daima*. 

s-âu unit eu Serbia, Muntenegru şl 
l, la care s-a anexat o fâşie din 

Banat şi alta din. ţinutul Başka, numita 
Voivodina, formând astfel, toate, statul 
Iugoslavia. Austria şi- Ungaria au rămas 
ţări independente pe teritoriul etnic al 
lor şi care se păstrează până astăzi.

Intr-adevăr, marile evenimente Istorica 
ale sec. XX tei zguduit lumea din teme
lii şi au dezechilibrat sufletul şi mintea

încât nici astăzi nu s-au vin» 
Mei ntt e  de mirare, căci âu fost 

două războaie mondiale, 3 mari revoluţii, 
prăbuşirea «dor 3 «tari imperii euro-âsi-
. atice jti desfiinţarea unor imperii Colo
niale, iar pe 
riale, fasciste, hitieriste şi comuniste. Ast»hftieAte

regimuri dictato-

fel, acum când se va sărbători ia Buda
pesta ltiw ate de la venirea ungurilor sa 
actuala lor patrie «Un Europa, sfatul meu
este ca evenimentul să fie sărbătorit cu
tot fastul cuvenit, sobră şi demn, limitat 
-doar la evenimentul pur, nu şi la conse- 
cinţele lui «le altă naturii. Brie necesar 
ca sărbătorirea să nu devieze «1 „poves
tiri milenare** căci oricât de frumoase ar 
fi ele pentru unii, in acelaşi timp ele ar 
fi supărătoare pentru alţii.

Este nevoie de a se linişti atmosfera, 
nu de a se Învrăjbi, acum, când în discu
ţie este „reconcilierea istorică" între Un
garia şi România şi care va fi singura 
soluţie pentru ca aceste două ţări să tră
iască în pace şi armonie.

Am scris toate acestea pentru câ U 
cunosc bine pe unguri şi li stimez, de
oarece arh trăit 19 ani in Austro-Ungaria, 
fiind român ardelean, supus austriac şi 
am fost luat în armata austro-ungară a- 
proape 2 ani, apoi rănit pe frontul itali
an. Am participat la revoluţia din octom
brie 1918 din Austro-Ungaria şi la pră
buşirea imperiului, precum şi la Marea 
Adunare Naţională de la Alba. Iulia din 
1 Decembrie 1918.

Dr. VICTOR I. ŞUIAGA

Fotbaliştii din D.N. nu 
au timp prea mult să 
„respire". Sâmbătă are loc 
etapa a 23-a, în care ca
pul de afiş este întâlni, 
rea dintre Unlv, Crai ova 
— Steaua. în «re ne pri
veşte pe noi, hunedore- 
nii, echipele noastre din 
Divizia A, Corvinuî şi 
Jiul, ambele joacă în de
plasare. Corvinuî In com
pania ceferiştiîpr din Ti
mişoara (şi se presupune

a, fi un meci viu dispu
tat). Jiul se deplasează 
la o echipă aflată în ma
re suferinţă de puncte: 
Unirea Alba Iulia. Deci, 
oaspeţii luptă pentru su
premaţie, iar gazdele pen
tru supravieţuire.

în Divizia B, Vega De
va primeşte acasă repli
ca formaţiei Şoimii Si
biu (care bate la poarta 
promovării), iar Minerul 
Certej are primul său 
meci din retur la Minerul 
Lupeni.

Şi în Divizia C se reia 
campionatul. Meciul eta
pei se desfăşoară la Q- 
răştie între Dacia şl Aurul 
Brad, două echipe ce ţin- 
tesc primul loc. Liderul 
clasamentului. Minerul 
Ştiinţa Vulcan, susţine 
meciul său te Metalul 
Crişrior, una dinte» for
maţiile cu e  bună evo
luţie in tur. Să vedem 
rine va fi starda terenu
rilor, unele acoperite cu 
zăpadă, altele greu prac
ticabile. (8 .0 )

LA SIMERIA, FOTBALUL REVIGORAT

CFR MARMOSIM renaşte  
din propria cenuşă
înaintea începerii Adunării generale a Asocia

ţiei judeţene de fotbal. de sâmbăta trecută, trei oa
meni de fotbal din Simeria ne-au invitat duminică,
26 februarie, la' partida dintre CFR din localitate 
şi Casino Ilia, ce bate la poarta promovării în Di
vizia C. „Dorim neapărat să veniţi, sunteţi invitatul 
primăriei, al conducerii clubului**. Am dat curs in
vitaţiei şî chiar la intrarea în incinta terenului II 
de ia stadion am avut surpriza să întâlnim pe dl 
primar PĂUN JURA PETRU, cadre din conduce
rile S.C. Marmosim, S.C. REVA, din partea unor 
societăţi comerciale, agenţi economiei, patroni de 
firme. ■: ;.:Y

L-am abordat pe dl primar care cu multă a- 
mabilitate ne-a relatat despre ce este vorba. De mai 
mult. timp a existat iniţiativa conjugării; eforturilor 
factorilor locali pentru revigorarea cunoscutei echi
pe de fotbal CFR Simeria, una dintre rele mai vechi 
formaţii' din judeţul nostru şi chiar din ţară. „încă 
din octombrie anul trecut, după intervenţiile cuve
nite la judeţ şi prefectură, mai precis la 26 oct. '95, 
prin Hotărârea nr. 66 a Consiliului local, întreaga 
bază sportivă a fost trecută; în proprietatea oraşu
lui, deci şi Asociaţia sub denumirea CFR Marmosim 
Simeria. Este o premieră în judeţul nostru, ne-a ■ 
declarat dl primar. Aşa âm reuşit să implicăm \ 
toate firmele mari şi miai mici din oraş în sprijini
rea refacerii, modernizării stadionului, a vestiare
lor şi celorlalte anexe, procurarea de echipament 
nou, mingi. Chiar în această săptămână cadre din 
conducerile societăţii comerciale, toţi sponsorii au 
fost prezenţi la stadion şi âu stabilit programul de 
reabilitare a zonei. Se preconizează schimbări ra
dicale : la intrarea principală pe stadion va lua 
fiinţă un club de tenis — cu terenurile aferente — 
după model occidental (avem in această privinţă 

o ofertă din partea dlui Golomboş).
Bineînţeles că a fost ales un nou consiliu de 

conducere, preşedinte de onoare fiind dl loaft Ha- , 
ţegan, manager general ia S.C. Marmosim S.A,, iar 
preşedinte executiv Vasile Diac (fosţ arbitru de fot- 
bălî. Vicepreşedinţi, ing. Liviu Bâdilâ, de; 1# Direc
ţia executivă a REVA Simeria şi jurist Ştefan Ve- 
iiceanu (Marmosim) Preşedinte al secţiei de fotbal j r 
este dl Pascu Staneiu. Am stat de vorbă şi cu alţi 
membri din consiliul de conducere gau sponsori — 
dnii Petru Dobre, Emil Petruş şi bineînţeles «Şl no
ul dntrenor al formaţiei (un mare câştig pentru 
echipă), prof. Ion Bădoi, care ne-S Şi prezentei: şi 
iotul de fotbalişti: Sava  ̂ ftevel, Tokaci, ©o«in. Mo
glan, Sârmoi, Sindrileri^ Ursa, Ţâriea, Albert, Je- 
ler, Pitaru, Urzică, Savu, Sicoe, Mladin, Trufaş. Biri. 
Ciocaft, Bortă. Media echipei: 21 de ani i O echipă 
tânără, dat* care şi-a propus evitarea retrogradării.

Felicitări iniţiatorilor, sponsorilor şi mult succes 
CFR Marmosim Simeria!

SABIN CBKBU
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Recent, Consiliul local 
Vaţa d« Jos s-a totâlnit 
Intr-o şedinţă ma| deose
bită, „V& invităm şi pe 
dumneavoastră" — a lan» 
Sat di ing. Florian Tamuş, 
jş-imarul comunei, o „pro
vocare*. Am răspuns invi- 
taliei şl nu regretăm, ;

In şedinţa, care a fosţ 
rnâ lărgită, eu participa
re cetăţenească. Consiliul 
local a fost chemat să a- 
nalizeze şi avizeze propu. 
nerile de planuri urbanis
tice generale pentru sate
le Vaţa, Tîmava de Criş 
şl Brotuna, precum şi pla
nul urbanistic zonal pen
tru Centrul satului Vaţa. 
Cu alt» cuvinte, sâ dezbată 
viitorul comunei.

Prin propunerile de pla
nuri prezentate de arid. 
tecţii şi urbaniştii de la 
S.C. „Eurostil", autorul 
proiectului, s-au căutat re. 
zolvări la problemele ma
jore ale unei comune cu 
perspectivă de a fi decla
rată oraş, ţinflndmse cont 
şi de propunerile făcute 
în timpul de e lună de 
zile, cât aceste planuri au 
fost expuse la Consiliul

LOCAL — ACEST PARLAMENT AL CETÂţiI

local, pentru . consultare.
Se 'propune ’ extinderea 

perimetrului intravilan al 
satului centru de comună, 
astfel ca să fio rezolvată 
cererea de extindere a 
construcţiilor cu destinaţii 
de locuinţă, dar şi anumi. 
te funcţionalităţi economi
ce şi sociale, de care «o* 
mate âre nevoie; chiar şi 
cu pistă de aterizare pen
tru avioane mici sau eli
coptere, având in vedere 
existenţa aici a bazei de 
tratament balnear şi cen
trul de perfecţionare al 
Romtelecom. De altfel, 
propunerea de plan urba. 
nistic zonal pentru centrul 
civic al satului Vaţa are 
prevederi fit concordanţă 
cu dezvoltarea viitoare a 
acestei baze de tratament.

Dezbaterile consilierile» 
şl ale specialiştilor comu
nei asupra celor trei pro
puneri de FUG şi asupra 
PUZ au însemnat tot a- 
tâtea sugestii şi cereri ex
prese de ajustare şi corni, 
pletere a intenţiilor iniţia, 
te ale urbaniştilor şi arhi
tecţilor.

Au fost multe asemenea

VIII •  Nr. 1584

sugestii Şi propuneri şi tm  
vom insista Mei asupra 
ţor. In fiiralul dezbateri
lor, consilierii, specialiştii 
şi cetăţenii participanţi au 
primit explicaţiile proiec
tantului, aa şi detalierii* 
competente ale dlui Iot» 
Constanţinescu, arhitectul 
şef al judeţului, sub a  că
rui coordonare şi Indru, 
mare se elaborează aceste 
planuri. Mai este de con
semnat ci plate proiectă
rii pentru cete trei pla
nuri urbanistice generale 
şi cel zonal a fost supor
tată. în întregime, din bu
getul Consiliului judeţean, 
cel care are competenţa de 
aprobare a unor asemenea 
documentaţii, pentru loca
lităţile cu statut de sta
ţiune balneoclimaterică.

Cu completările făcute, 
Consiliul local a avizat. în 
principiu cele patru docu
mente. după definitivarea' 
lor, acestea urmând sâ de
vină lege locală, ce va 
dîrecţiona dezvoltarea ce
lor trei sate ale comunei 
Vaţa de Jos.

ION CIOCLEI

Vineri, 1 martie 1996



V isân d  la  u n  cadou
j
} Nu-i la îndemâna ori- 

cUi să cumpere cadouri 
costisitoare aleselor ini
mii. Fiind însă in tradi
ţie ca prima decadă a 
lunii lui mărţişor să fie 
aceea a darurilor, ca mici 
simboluri vestitoare ale 
primăverii, mulţi soţi sau 

* fii colindă magazinele şi 
j  raioanele specializate in 
J cadouri spre a găsi dă

rui potrivit fiinţei dragi.
Raionul „Obiecte de 

ocazie“ al S.C. „Vipia" 
este aprovizionat — spu
nea dna Maria Olaru,

•  • •

Bibelourile mici dar şi 
bucheţelele de flori ar
tificiale în vaze din■ ce
ramică — expuse la ra
ionul cadouri al S.C. „Ar- 
tizana“ S.R.L. — atrag 
privirile. Preţurile accep
tabile, ca şi îndemâna
rea şi fantezia salariate
lor Kaşler Cecilia, Mihae- 
la Popa şi Estera Tănase 
în ambalarea cadourilor, 
cărora le ataşează splen
dide fundiţe colorate, 
sunt motive ca raionul 
să fie solicitat. Dna Irina 
Ştefan s-a deplasat re-

originalitatea celor expu-l 
se : obiecte unicate ■ de 
podoabă, tablouri, rochii ̂  
de ocazie, genţi şi cor- f 
doane. Dar.., ii dă cuiva f 
mâna? *

Cu amabilitate prezin- * 
tă articolele dna Antoa- i. 
nela lordăchescu de la I 
magazinul „Cadopti“ al f 
S.C. Biblio for. Şi are ceţ 
prezenta pentru toatei 
gusturile şi... portmoneele. ţ. 
Se găsesc cosmeticale din I 
gamele „Constance Ca-f 
rroll", „Max Factori/' fi* 
Cliven". Deosebite sunt *

vânzătoare — cu o gamă cent la Bucureşti pentru şi seturile din bambus, I
A     M l  ✓ v î l l  M l  7 M IM  A I 7 / t  I»  H  »diversificată de mărţişoa- 

re, dar şi cu obiecte de
corative ca vaze de por
ţelan, coşuleţe cu flori 
şi coşuri împletite de 'di
mensiuni şi preţuri dife
rite •— de la 5—6 mii de 
lei la peste 20 000 lei. Nu 
lipsesc nici articolele de 
parfumerie, seturile de

aprovizionarea cu artico
le specifice micilor a- 
tenţii.

Şe vând itiărţişoare şi 
la „Diadema". Preţuri: 
între 207 şi 2 960 lei. Dna 
Lia Ţomulescu propune 

• celor nehotărâţi să cum
pere bijuterii din argint, 
mărgele din pietre semi-

bolurile şi vazele chine-1 
zeşti, pictate manual. ţ  

Comerţul oferă deci o-* 
biecte felurite, pe mă- » 
sura pungii fiecăruia. ̂  
Multe dintre ele — cele | 
mai frumoase, dar şi mai f 
costisitoare — vor rămă-t 
ne deocamdată în ima-L 
ginea noastră doar o do-L

j  vase din teflon (28 000 preţioase sau şiraguri din rinţă, un vis. Dorinţele £
t . A ii - 1 ^  S— 411 7 A  AM A  Al 7 A  t t lA A  IM- A41 - / I  —9 H  A  ■■ H M ‘ A M  A  iX —I  A l • . A« ’ A  A  7 A  CM I 'Ş 1lei trei cratiţe), tăvile 

inox (12110 lei una), care 
pot constitui de aseme
nea un util cadou pentru

î tinerele gospodine.
I

ornamentali 
casei— 

miresme 
$i culoare

1. Pledoarie pentru fru
mos şi plăcut în decorarea 
spaţiului din jurul locu
inţei.

Locuinţa omului, fie ea 
amplasată îfitr-un bloc, fie 
în casă individuală, ridică 
probleme legate de crea
rea unei ambianţe plăcu
te' în interiorul sau exte-! 
riorul său. Un loc modest 
dar de mare efect îiţ a. 
ceastă direcţie Q au (Sân
tele decorative din care 
fac parte şi arbuştii orna
mentali, folosiţi, în gene
ral, în exteriorul locuin
ţei (spaţiul verde, grădi
niţa din jurul casei). Ale
gerea, aranjarea şi între
ţinerea arbuştilor ornamen
tali cer însă un oarecare 
simţ estetic şi un minimum 
de cunoştinţe tehnice, ca
re să ducă la realizarea 
unui decor plăcut.

Prin folosirea arbuştilor 
ornamentali în decorarea 
spaţiilor din jurul locuin
ţei se creează condiţii fa
vorabile pentru liniştea, 
ordinea şi recreerea oame
nilor, la dezvoltarea sim
ţului lor pentru frumos. 
Prin procesul asimilaţiei, 
arbuştii ornamentali puri
fică şi împrospătează at
mosfera îmbâcsită cu ga
ze, praf şi fum,' contribu
ind la întărirea fizică şi 
la păstrarea sănătăţii.

Am considerat să pre
zint amatorilor de plante 
decorative câteva elemen
te care să-i ajute la ale
gerea, înmulţirea şi între
ţinerea câtorva arbuşti or
namentali. (Va urma).

ine. SABIN GIURGIU,
. silvicultor

perle, vaze cu glazone şi 
email. Preţurile însă sunt 
cam piperate...

„Galeria mică" din Pia
ţă Victoriei atrage prin

însă, ca şi visele, sunt \ 
slobode şi mai ales nu ţ 
costă nimic— *

ESTERA ŞINA j  
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Aşa cum femeia are 
drepturi egale dar şi în
datoriri asemenea cu băr
baţii la serviciu, tot atât 
de obosită se întoarce a- 
casă precum bărbatul.

ţia dacă nu poartă îm
preună „crucea" căsnici
ei Ia bine şi la rău, îm
părţind şi bucuriile şi gre
utăţile şi muncile zilnice.

'  INA DELEANU

Desen de CĂTĂLIN DRAGOMIR

Drepturi egale
Noi femeile am obţinut şoţul ei, amândoi ar a- 

multe drepturi egale cu vea aceleaşi drepturi şi 
bărbaţii deşi încă pre-, îndatoriri în gospodărie 
judecăţile legate de fe- precum au spus la cuiiu- 
mpi au o pondere consi- nie „la bine şi la rău îm- 
derabilă in lume. preună*.

. '  Dacă multe din trebu
rile considerate bărbăteşti 
le fac şi femeile, atunci 
de ce spălatul; călcatul, 
gătitul şi alte treburi sunt 
considerate în exclusi- 

■ Poată_ acum ar trebui vitate femeieşti" ? De 
să luptăm pentru_ drep- M nu s.ar putea întâm- 
turile egale ale bar bătu- pja ca soţul ajuns mai 

. i ^  cu, fel?e.:a’ jontru ca repede acasă să-şi aştepte 
i nu scrie niciunde că băr- cu mâncate caldă,
/ batal tiu are dreptul la să stearjgâ i>ralul şi să 
\ spălatul scutecelor hai- ,pe&, hime ?. Nici un 
i iţelor, > vaselor murcare* &  nu-şî vă putea înţe- 
} la curăţenie, gătit şi in- w € Şi iubi profund so- 
I grijirea copiilor I

După o lamă geroasă 
şi capricioasă, iată că 
astăzi e 1 martie, zi 
prevestitoare ă primăve
rii. Odată cu ea ne su
râd speranţele şi bucu
riile, natura se trezeşte 
la viaţă, că in versurile: 
„Cu mâţişori pufoşi pe 
ramuri/  Ne bate primă- 
vara.n geamuri/ Şi în bu
chet boboc lângă boboc/-

minţim fetele din echi
pa sportivă din Deva, e- 
levii şi studenţii care au 
lUat medalii de aur la 
concursurile şi olimpiade
le europene,

Omagiem, de asemenea, 
'femeile intelectuale, mun
citoarele, ţărăncile, pe 
toate cele care trudesc 
alături de bărbaţi.

Trimitem un gând bun şi

Ne-aduce sănătate şi no
roc".

Pe meleagurile noastre 
s-a păstrat frumoasa da. 
tină ca la 1 martie să 
fie felicitate femeile şi 
să li se trimită unărţişoa- 
re din partea celor care 
le preţuiesc. Omagieri se 
fac şi la 8 Martie, aceas. 
tă zţ fiind închinată lor,

In mod deosebit se cu
vin omagii tuturor ma
melor, în special celor 
care au dăt viaţă unor 
copii cu un talent neo
bişnuit, care au dus fai
ma ţării noastre peste 
hotare şi au demonstrat 
prin capacitatea lor lu
mii întregi superioritatea 
şcolii româneşti. Aici a-

stima noastră învăţătoa
relor de la Şcoala Nor
mală „Sabin Drăgbi* De
va : Victoria Ipobescu, 
Doina Drăgan, Viorica 
Bâneasă, Eliza Jeler, Glo
ria Josan, Margareta Lu. 
ca, Aglaia Palamariu, Ma
ria Jude, Maria Cândeâ 
şi Vîrvonia Cojocaru. Ele 
au muncit şi muncesc 
permanent, cu dăruire, 
pătrunse fiind de noble
ţea profesiei de învăţă
toare. Primii ani de şcoa
lă ăi micuţilor elevi se 
bucură de duioşia deose
bită a acestor învăţătoa
re. Ele urmăresc cu gri
jă paşii nesiguri şi şovă
itori ai elevilor din cla
sa întâi, prind cu emo-

Gaiendaristic, 1 mar
tie este începutul pri
măverii. De la aceas
tă dată natura începe 
încet, încet să se tre
zească la viaţă. De sub 
plapuma albă de ză
padă îşi scot capetele 
primii ghiocei. Păsă
relele zboară vesele 
sub razele soarelui, 
mieii zburdă în ogra
dă...

A început luna lui 
Mărţişor, am aşteptat-o 
un an întreg, visând la 
ziua când fiecare om 
oferă celor dragi câte 
un mărţişor. Având 
diverse culori şi for
me dar acelaşi şnur 
în. alb şi roşu, măr
ţişorul simbolizează 
dragoste şi puritate.; 
Este privit cu senină- ) 
tate, este privit cu bu- i 
curie... Copiii şi-l prind i 
la' guler, natura. în- 1 
treagă primeşte cu \ 
fast simbolul prime- ţ 
nirii sale şi al per- l 
petuării vieţii. ?

Fii binevenit, Măr- > 
ţişorule I i
MIHAEL A GLIGOR, ) 

Brad *

ţie mâna tremurândă a J 
copilului, ajutându-1 să |  
scrie corect pe caiet pri- * 
ma literă. Copiii cresc, I 
sub ochii lor, stăpâni pe ' 
sine, serioşi şi harnici, | 
aşa cum învăţătoarele lor * 
au dorit.

Un cald omagiu adre-.l 
săm şi profesoarelor Ma- J 
ria Toma, Margareta îs- | 
trate, Florica Cormda, E- * 
caterina Grun, Olivia Pop, I 
Eugenia Rusti, Maria Ciu- * 
masu, Titania Dascăr, (. j 
leana Indrai, Hermina J 
Igna, Liliana Jgna, Maria > 
Bivolaru, Olimpia Stan, I 
Leontina Arrleu, Leontina j 
Lădaru, specialiste in tlis- | 
ciplina pe care o predau. * 
Aceste profesoare folosesc I 
cele mai noi şi eficiente ! 
metode pentru a intro- * 
duce pe viitorii învăţă, t 
tori în minunata măies-1  
trie pedagogică, pregătin- î 
du-i astfel pentru nobi-1  
la misiune de apostoli ai .* 
satelor, comunelor şi o- |  
raşelor noastre. .-h

Pentru tot ce realizea- I 
ză, femeile merită preţu- J 
ire, cele mai calde urări • 
de sănătate, bucurii şi I 
multă putere de muncă j 
pentru viitorul copiilor j 
noştri. ^-v’; : J

Prof. ELEONORA !
BODEA, pensionară |

— înţelegem, dnă doc
tor, că timpul dv este pre
ţios, că sunteţi asaltată pur 
şi simplu de către pacien
ţi. Ce se întâmplă aici, la 
radiologie, de ce sunteţi 
îngrijorată, tristă ?

— Gum poţi fi altfel 
când întâlneşti atâtea â- 
mărăciuni şi necazuri rea
le, când depistezi zilnic a- 
tâtea boli ?

Astfel a debutat dialo
gul cu dna doctor Lidia 
Dobrei, directoarea Centru
lui de Sănătate din Călan. 
Era într.o zi de februarie 
şi coridoarele din preajma 
radiologiei erau arhipli
ne. După ce vreme de 
un an n.a funcţionat din 

. cauza aparatelor defecte,

O razâ de speranţă...
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şedinţă este dna Emilia
Frenţoni, şi din care mai 
fac parte doamnele Eleo. 
nora Gavrilescu, Simona

tea afecţiuni respiratorii, oameni cu care colaborez" Breban, Farkas Eniko, Lu-
Au fost şi surprize neplă. — spunea. Copii sărmani, Cî.eţia Davidoiu, Angela 
cute. într-o zi, din zece care nu văd decât în vi- 
pacienţi examinaţi, au îost trine anumite produse, au 
internaţi opt, din care pa- periodic bucuria ‘ să pri- 
tru cu caiicer. „Plec de mească pachete voluminoa-

acum secţia — graţie dnei 
doctor care s-a implicat 
cu suflet şi credinţă în 
Dumnezeu, pentru a-şi a- 
juta pacienţii — are un ul
tramodern aparat nemţesc, 
Hofmann, cu ajutorul că
ruia se pot face; zilnic 40 
de examinări. Era a 22-a 
zi de când a . fost montat 
aici şi în ,16 zile lucrătoa
re se efectuaseră 3180 de 
consultaţii. Nu fusese ni
meni refuzat, media zil
nică a examinărilor fiind 
de 175 pacienţi.

Din păcate, sunt depis
tate multe boli, majorita-

aici uneori bolnavă de 
ceea ce găsesc. Oamenii 
vin disperaţi şi noi rămâ
nem la nevoie oricât, dar 
nu putem compromite a- 
paratul".

Ga preşedintă a Somi- 
siei social? a oraşului, dna 
doctor se implică în nu
meroase acţiuni caritabile. 
„Sunt satisfacţii deosebite 
în a face bine" şi găsesc

se cu dulciuri £i hăinuţe. 
Au participat la aceste ac
ţiuni Poliţia, S.R.I.-ul, e- 
levi de 1a Liceul sanitar 
„Carol Daviia", un grup 
de pensionari, panificaţia.

Iniţiază adesea astfel de 
acţiuni caritabile şi spec
tacole de înaltă ţinută ar
tistică Societatea doamne
lor din Gălan, a cărei pre-

Jorza. „Este un oraş mic 
dar, cu toate problemele 
-lor, când este vorba de a 
face bine în comun, oa
menii sunt uniţi". Frumoa
să constatare! Când gân
deşti astfel, nu poţi decât 
să ai o inimă curată, un 
suflet deschis spre suferin, 
ţa semenului. Şi dr. Lidia 
Dobrei a dovedit aceasta 
mereu.

ESTERA ŞINA
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Când, după aproape 
şaisprezece ani şi jumă
tate, mi-am revăzut în
semnările asupra lucră
rii lui Leonhard „Perso
nalităţi accentuate in via
ţă şi în literatură*, nu 
mi-a venit să cred că 
sensurile unei cărţi pot 
fi atât de diferite de la 
o vârsta- la alta sau de 
la lin timp istoric la al
tul. Dacă la prima lec
tură scrierea aceasta îmi 
părea doar o încercare 
de clasificare şi caracte
rizare a tipurilor de oa
meni cu trăsături accen
tuate sau, altfel spus, cu 
predispoziţii şi aspiraţii 
aflate peste nivelul me
diu al populaţiei, acum 
ea capătă pentru mine 
semnificaţia unei ample 
sinteze în domeniile psi
hiatriei şi psihologiei, 
purtând în colţurile fie
cărei pagini semnele dis
crete ale unui avertis
ment către umanitate şi 
raţiune.

Este adevărat, aseme
nea oameni cu însuşiri 
puternice ajung cel mai 
adesea mari creatori de 
valori materiale şi spiri
tuale, conducători şi li
deri, făuritori de rosturi 
şi destine colective, ar
tişti de seamă sau cam
pioni ai unor întreceri de 
elită. Personalităţile hi- 
perexacte, bunăoară, a- 
dică acei oameni care do- 

• vedesc în multe situaţii 
conştiinciozitate profe

sională, spirit de ordine 
şi disciplină, consecven
ţă şi meticulozitate în 
muncă, reprezintă adese
ori factori importanţi 
pentru societate, ele pu
tând fi întâlnite printre 
conducătorii de unităţi şi 
instituţii şi printre cei 
cu răspunderi importan
te în domeniile publice. 
Tot astfel, personalităţile

patologice distructive. în 
sprijinul acestei convin
geri mi-a venit şi cartea 
mai de curând apărută 
a lui Paul Ştefănescu 
„Lumea văzută de me
dici", din care se înţe
lege mai bine cum ase
menea personalităţi ma
ladive pot să degenereze 
din potenţiali făuritori de 
valori în beneficiul u-

REC1TINDU-L PE 

KARL LEONHARD

demonstrative, ale căror 
trăsături esenţiale se ex
primă prin clan şi patos 
creator, prin imaginaţie 
bogată şi spontană, prin 
dorinţă de comunicare şi 
afirmare, pot fi întâlni
te frecvent printre figu
rile artistice de mare 
prestigiu şi popularitate.

Am avea la îndemână 
şi alte exemple, dar, din
colo de ele, cartea vrea 
parcă să ne avertizeze a- 
supra faptului că aceste 
însuşiri accentuate pot 
să treacă foarte uşor din 
starea senină de norma- 
litate creatoare în zone
le tenebroase ale mani
festărilor şi • reacţiiilor

manităţii în cauze pier
dute şi generatoare de 
mari suferinţe sau ca
tastrofe umane. Pagini 
tulburătoare prin densi
tatea şi rigoarea dovezi
lor ne arată cum istoria 
politică europeană a ul
timei jumătăţi de veac 
a fost mutilată de fapte
le unor lideri psihopaţi, 
care au oprit mersul vre
mii şi au provocat unor 
ţări şi popoare cicatrice' 
rămase până astăzi ne
vindecate. Adolf Hitler 
suferea de 0 gravă ma
ladie psihică, manifestată 
prin halucinaţii şi stări 
onirice, prin • ambivalen
ţă şi platitudine afectivă.

prin egocentrism şi me
galomanie galopantă, prin 
crize alternante de su
rescitare şi depresie, ca
re, cum scrie autorul, ur
mau cu regularitate un 
traseu înspăimântător, un 
drum cuprins între „ex
cese de fervoare devasta
toare şi gemetele plân
gătoare ale unui animal 
rănit1*. Stalin suferea şi 
el de un sindrom al au- 
toaduiării inconştiente, 
de un aşa-numit „narci
sism malign", un ames
tec complex şi diabolic 
de paranoia, megaloma
nie şi isterie, ale cărui 
obsesii unice erau deli
ciile puterii absolute. Iar 
perioada românească a 
totalitarismului a cunos
cut în aceeaşi, măsură 
dezmăţul isteric şi schi
zofrenic al unor figuri 
sinistre, stăpânite de pa
timi şi ambiţii devoratoa
re, de mirajul puterii şi 
al distrugerilor de va
lori umane şi materiale.

Am spus toate acestea 
ca explicaţii la înţelesul 
subsidiar pe care l-am dat 
cărţii lui Karl Leonhard, 
iar prin extensie la rea
litatea zilelor noastre, ar 
mai trebui să adăugăm 
că orice formă şi orice 
manifestare de extremism 
reprezintă grave deze
chilibre ale funcţiilor psi
hice şi că ele merită să 
fie tratate ca atare.

SABIN SELAGEA

NOTE DE LECTURA

Nina Ceranu „V IA Ţ A  LA ITHACA"
Şi totuşi! încet-încet, se 

pune pe picioare o litera
tură post-decembristă. Cu 
bâlbâieli, cu teribilisme, 
cu poticneli, cu agrama- 
tisme, sau cu talent vigu
ros, siguranţă în expresia 
artistică prefigurând per
sonalităţi scriitoriceşti, no
ua literatură (fără vreo 
urmă de... sertar) apare. 
Pe tarabe, sau pe rafturile, 
librăriilor, ea se strecoară 
printre tonele de macu
latură cu produse din im
port şi îşi cere dreptul 
la existenţă. îndreptăţit 
sau nu întotdeauna, bine 
e că scriitorii noştri nu se 
lasă nici impresionaţi de 
titluri şi coperţi sexo-vi
olente, nici înduioşaţi de 
siropoase producţii litera
re de duzină. Ei, în buna 
şi durabila noastră tra
diţie, creează noua litera
tură demonstrând lumii 
(poate nu azi ori mâine, 
dar în timp-peste timp!). 
că „suntem ce am fost şi

mai mult decât atât". O- 
perele scriitorilor români 
au fost, de regulă, de ni
vel c-uropean şi universal. 
Dar ciuma afite-decem- 
bristâ a deteriorat puţin 
imaginea. Ierte-mi-se a- 
cest preambul, dar el nu 
este decât o „tragere la 
temă", ca să mă exprim 
rebusistic, respectiv la vo
lumul „Viaţa la Ithaca** 
de Nina Ceranu. Autoa
rea nu este o total necu
noscută, dar nici prea cu
noscută cititorului ocazi
onal. înaintea acestui vo
lum de nuvele ea a mai 
publicat: „întoarcere cu 
bucurie", proză scurtă 
(1983) ; „Câmpie însorită", 
roman (1988) ; „Singură
tate în doi", roman (1993) 
şi „Cimitirul nevolnicilor", 
roman (1994). După cum 
se poate observa, ea a e- 
voluat ca prozatoare con
form unor canoane clasi
ce : de la proză scurtă la 
roman, exerciţiu necesar 
multora, dar de mulţi ig

norat. Cu înţelepciune, Ni
na Ceranu s-'a folosit de 
artileria grea (romanul) 
abia după un antrenament, 
benefic de altfel în peri
metrul prozei scurte. Da
torită acestui fapt, ayem 
acum posibilitatea lectu- 
rării unei cărţi de proză 
scurtă care atestă reale, 
calităţi de narator f-1 c a- 
utoarei. ;,-Vîaţa la Ithaca" 
constituie, în contextul 
menţionat mai înainte, o 
întâlnire cU personaje 
construite cu profesiona
lism şi eu grija de a im
pune în mintea şi inima 
■ t orului «. care atitos 
rea îl obligă să participe5 
la acţiune cu o asemenea 
întrebare imperativă: „Zi. 
ceţi că ar fi trebuit să se 
bucure pentru norocul a- 
cesta ?“ („Recurs la iluzii", 
pag. 117); „Tanti Olga" 
din „Balaurul punţii" nu 
face excepţie, fiind unul 
dintre personajele de re
zistenţă ale cărţii ; ca şi 
MITICA din „Viaţa la I-

thaca", sau TUDOR din 
„Crepuscul mişcat". Nina 
Ceranu are un fel perso
nal de a-şi creiona şi con
tura personajele prin a- 
cordarea de şanse şi cre
area de situaţii cu posibi
lităţi de a le scoate în e- 
videnţă părţile pozitive sau 
negative, uneori fără ca 
ele să participe direct la 
acţiune. Cazul deja citat: 
TANTI OLGA. Faptul că 
eroii volumului „Viaţa la 
Ithaca" sunt fără prea 
mari pretenţii intelectuale, 
chiar atunci când acţiu
nea nu se petrece în me
diul rural, pare să uşure
ze întrucâtva munca Ni- 
nei Ceranu, bună cunos
cătoare a' psihologiei unei 
anumite categorii sociale, 
însă acest lucru va putea 
fi constatat • doar citind a- 
ceastă carte scrisă alert, 
cu bun simţ şi ca o ple
doarie pentru proza scur
tă...

DUMITRU IIURUBA

Reţeaua „Bibliofor" vă 
oferă :

— Cornelius Tacitus 
„Anale", lucrare apăru
tă la Editura „Humani- 
tas". Seria istorie, tra
ducere din limba latină, 
introducere şi note de 
Gheorghe Guţu, 590 pa
gini, 12 900 lei;

—- „Calea fericirii" (me
tode practice pentru e

în  lib ră r ii
viaţă plină de armonie), 
autor Victor Pauchet, 
traducere din limba fran
ceză şi adaptarea textu
lui : profesor Yoga Dan 
Bozaru, Editura „Dece- 
neu” 220 pagini, 4 200 lei;

— „Psihoteste" (cu.

noaşte-te pe tine însuţi), 
ediţia a doua, Societatea 
„Ştiinţă şi Tehnică" S.A. 
Prefaţă! Prof. univ. dr. 
Horia Pitariu. (Conţine 
peste 100 de teste pre
luate din literatura de

specialitate),' 250 pagini, 
6 500 lei;

— „Drept civil" Teoria 
generală a obligaţiilor 
Editura ALL, autori : 
Constantin Stătescu, şi 
Corneliu Bîrsan. Colec
ţia „Juridica", 409 pa
gini, 24 900 lei.

VLADIMIR POP 
MÂRCANU

Scriitorului VINICIU GAFIŢA, 

la împlinirea vârstei de 70 ani

Călăii aUa&tie
Atâţia ani a trudit 
Condeiul lui neobosit 
Şi mintea sa isteaţă,
In zborul spre măreţul vis.
Cărări albastr^a deschis 
Copiilor în viată.

Acum, la ceas aniversar,
Recunoştinţa noastră-n dar 
I-o dăm să.I încunune,
Iar pentru cugetu-i curat 
Răsfrânt în scrisul ce ne-a dat,
Adâncă plecăciune!

VLADIMIR POP MÂRCANU

J ie m e m te i (II)
Toate au rămas ca atunci,
doar umerii sunt ceva mai căzuţi
şi ochii din ce în ce mai umezi,
uneori mă prăbuşesc în mine însumi,
atunci inima bate într.alt fel,
de parcă un nebun
ar ciocăni fără noimă
într-o poartă străină,
de parcă un vultur ar ciuguli
dintr-o rană deschisă.
Toate au rămas ca atunci», 
totuşi, ceva s-a schimbat: 
retrăiesc înfricoşat zilele când 
te iubeam cu sfială şi disperare, 
când chipul tău dc zeitate nordică 
era străluminat dc aurore boreale, 
când, purtaţi dc corabia septentrionului, 
ne dezintegram în aerul din jur.

IONEL AMAR1UTE1

Doina eminesciană
Biblia ne spune că Iehova a vorbit prin glasul paţt,.; 

ororilor săi poporului lui Israel, vestindu-i istoria, a*»®' 
riienii din vremea iui Pericles susţineau că zeii 
vorbit prin poeţii lor, cântându-le frutnuseţile nă
şi bucuriile vieţii. Prin analogie, suntem chemaţi 
crede că Dumnezeu a  vorbit poporului român prin poe--' 
zia lui Mihai Eminescu. **

La numai 17 ani, în 1867, când Si apare poezia „Ce.ţi 
doresc eu ţie, dulce Românie”, în revista „Familia", lai 
Iosif Vulcan de la‘ Oradea, versurile lui aduc un aer de 
viforoasă bărbăţie, de elogiere a statorniciei de stâncă : 
a poporului român. Viziunea de incantaţie a poeziei re- . 
flectă generozitatea şi entuziasmul tinereţii poetului ; 
pentru viitorul luminos al dulcei sale Românii. Aeeluia : 
ce în superba tinereţe trăia cu intensitate frământările şi 1 
vicisitudinile politice ale României din ultimul pătrar , 
al veacului trecut i-a fost hărăzit să cânte, cu inspirată, 
previziune, cea mai completă DOINA a istoriei şi geo? 
grafiei noastre. în iunie 1883, când a scris „Doina", oaf 
prilejul dezvelirii statuii lui Ştefan cel Mare ia Iaşv 
poetul a intuit împlinirea istoriei prin geografie. Xtomâ- 
nantă in „Doină" nu este nota pretins Xenofobă, ctH»j 
pretindeau proletcultiştii, care ne-au interzis să o mai I 
recităm, dominantă este evocarea largii arii de vorbire ! 
a limbii române şi de răspândire a poporului român. '

„De la Nistru pân’ la Tisa; Din Hotin şi pân’ la ma
re"; Din Boian la Vatra Dornei; Din Sătmar până-n Sâ. 
cele; De la Tumu’n Dorohoi, sunt tot atâtea însemn-; 
sfinte ale hotarelor neamului. In 1883, nici Nistrul, nici 
Tisa, nici Sătmarul, nici Săcelele nu constituiau decât 
un ipotetic canevas geografic la harta viitoarei Români;. 
Eminescu aşezând acest cadru geografic la piedestalul 
statuii lui Ştefan cel Mare' şi chemându-1 din jnormân- 
tul Putnei, vesteşte profetic închegarea geografiei „Doi
nei" în istorie, prin împlinirea unităţii’ neamului, 1 -De
cembrie 1918.

în 1919, grănicerii români întindeau de-a lungul Nis
trului, un invizibil „cordon sanitar" pentru a apăra 
Europa de pătrunderea bolii bolşevice.

Şi tot în 1919, vara, geografia „Doinei" se împlinea 
rotund pe Tisa. Trupele bolşevice ale lui Bela Kuhn' 
sunt bătute şi vânturate de armata română în pluta 
maghiară.

Vreme de peste două decenii râurile au curs mol-, 
come şi liniştite în matca, lor firească, iar „Doina" iul 
Eminescu stăpânea peste spaţiul de cântare al limbii 
române. Crucificarea „Doinei" in dureroasa vară a . 
nului 1940 rie-a altoit peste marea durere nădejdea în 
perspectiva apropiatei sale reînvieri prin jertfe. Astăzi' 
Nistrul — coloana de răsărit a „Doinei" — curge mai 
trist şi mai gânditor că nu mai încinge întreaga Moldovă 
a lui Ştefan cel Mare. Dar să nu disperăm. Să-l citim 
mai bine pe Eminescu, toate poeziile şi toate scrierile 
lui literare şi politice. Şă le citim cu glas de rugăciune. 
Prin glasul său de prooroc al lui Dumnezeu ni se va ves-. 
ti revenirea la trupul sfârtecat al ţării, a furatelor frun
tarii. „Doina" lui Mihai Eminescu rămâne o virtuală 
chemare la cunoaşterea trecutului şi un izvor de nădejdi 
pentru viitor.

■VTOREI, CUGEREANU
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LUNI, .4 MARTIE

I A R  I

13,00 Actualităţi; 1340 TVR laţi; 14.00 
TVR Cluj-Napoea; 143* TVR Timişoara;
16.00 Turism şi agrcturisi»; 1630 Actua
lităţi. De luni până luni: retrospectiva 
evenimentelor politice interne ale săptă
mânii; 17,00 Emisiune In limba maghiară;
18,30 Aventurile şerifilor spaţiali <d.a.);
19.00 Atlas; 1930 Fata şi băieţii (s); 20,00 
Actualităţi, meteo, teiesport; 2030 Bay- 
watch (s); 21,15 Trpnsfocator; 2240 Gala 
Premiilor Uniter (p. I); 23,40 Actualităţi; 
23.50 Muzică uşoară; 0,00 Gong; 0,30 Jazz- 
fan.

T V R

13,00 Avanpremieră; 13,10 Politica între 
ideal şi real; 13,40 Drumul spre AvOniea 
<s/r)j 14,30 Confluenţe ţr); 1535 Perla 
neagră (s/r); 15,45 Filmele săptămânii; 
1530 Dragonii ‘ gemeni (da.); 16,20 La 
inujer doble (s); l7,05 Măseaua de minte; 
17&5 Iubiri amăgitoare (s); 16,30 In faţa 
dvs.; 20,00 Arte vizuale; 2930 Tribuua 
nonconformiştilor; 21,00 TVM Mesager;
21,30 Sfinx (cs); 22,00 Santa Barbara (s):
22,45 Magazin sportiv; 036 Muzica e via
ţa mea !

P R O  TU

7,00 Ora 7, bună dimineaţa!; 9,00 Cap
cana timpului (s/r); 9,30 Get Smart (s/r);
10.00 Paradise Beach (s/r); 10,30 Lună 
de miere in Las Vegas (f/r); 12,30 Sport; 
1330 Oameni în toată firea (s/r); 13,30 
Noaptea crimei (î/r); 15,3o Fotbal. Re
zumat Anglia; 16,3o Paradise Beach (s);
17.00 Povestiri din Bucureşti; 17,30 Cap
cana timpului (s); 1845 Sport Magazin; 
tSŞtf Sport Ia minut: ştiri sportive; 1930 
Oameni ia Mată firea (s); 19,25 Ştirile 
Pro TV; 1935 Doar o vorbă să-ţi mai 
spun...; 20,00 Desperately Seeking Susan 
<ea. SUA *8®); 2130 Ştirile Pro TV; 22JW 
CLAŞ.H. (sn 2230 Procesul etapei; 0,60 
Ştirile Pro TV.

MARŢI, 5 MARTIE

T V R 1

f(M TVM. Tctematinal; 836 La prima 
Hi; 9*26 Santa Barbara (s/r); 103® Limbi 

“~ae: franceză, engleză; 11,05 Trâdă- 
(t/r); 12,45 Noi povestiri din Oraşul 

.•atmieri (d.a.); 1S .»  Muzica pentru 
1; 1436 Actualităţi; 144» TVR iaşi; 
‘1 TVR Ctaj-Napaca; 1545 Actualităţi; 

_ ,-A FB ta însoţi!; 18,4# Convieţuiri; 
IU S Aventurile şerifilor spaţiali <dJ».)>
“ •’**  fMisa ioA ’ -m 1 n r > A  n  a u  «, t  S n .  . f f l  ţ ţ t î*■ I ,Ş1 ‘OvvŞcuFj T*0' 9

tina pentru toţi: 19.25 Tarzao fs); 
Actualităţi, meteo, teiesport; 2930 
feririi fi. Franţa); 2235 Reflector; 

2335 Actualităţi: 23.25 Divertisment; 038 
Gong.’; 0,36 Magazinul Netelor Blue.

T V R t

7JH La prima Oră; 9,20 Ora de 
«MS ftinernr turistic; 1136 Desene ani- 
RRteţ ILSS Teatru TV (r); H M  Actua

lităţi; 1440 Serialul serialelor; 1435 Limbi 
străine (r); 15,55 Dragonii gemeni (d.a.);
16,20 La mujer doble (s); 16,45 Ritmuri 
muzicale; 1735 23 de milioane (I); 17,45 
Iubiri amăgitoare (s); 18,30 23 de milioa
ne (II); 2036 Cu cărţile pe- faţă; 21.00 
TVM Mesager- 21,30 între da şi nu; 22,00 
Credo; 23,15 Răspundeţi, vă rog! (f. co
producţie europeană ’92).

P R O TV

7,00 Or» 7, bună dimineaţa!; 9,00 Cap
cana timpului (s/r); 9,30 Sport la minut;
10.00 Paradise Beach (r); 10,3o Despera
tely Seeking Susan (f/r); 1230 Sport;
12,55 Ştirile Pro TV; 13,00 Oameni în 
toată firea (s/r); 13,36 Sport; 15,00 Pro
cesul etapei (r); 1630 Paradise Beach (s);
17.00 M .A S.II. (s/r); 1730 Capcana tim
pului (s); 18,15 Fotbal, Rezumat Bnndes- 
liga; 18,45 Sport la minut; ştiri sportive;
19.00 Oameni în toată firea (s); 1935 Şti
rile Pro TV; 19,55 Doar o vorbă să-ţi mai 
spun...; 20,00 Spitalul de urgentă (s); 21,00 
Picket Fences (S); 2135 Ştirile Pro TV;
22.00 M.A-SJI. (s); 2230 Deşteaptă-te, ro
mâne! (talkshow); .0,05 Sport la minut: 
ştiri sportive; 0*30 Sport,

MIERCURI, 6 MARTIE 

T V R  1

7,00 TVM. Telematinal; 830 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Moda 
pe meridiane (do, NBC); t035 Video case
ta muzicală; W30 Videolexicon; 1130 Iu
biri amăgitoare (s/r); 12,40 Desene ani
mate; 13,10 Ritmuri muzicale; 1330 Fot
bal. Steaua — Dinamo (d); 15,20 TVR 
CIuj-Napoca; 16,10 Divertisment Inter
naţional; 16,36 Aceşti părinţi minunaţi!;
16.45 Eclesiast *96; 17,30 Muzică popula
ră; 18,00 Dj .; 18,30 Timpul Europei; 19,00 
Fata şi băieţii (s); 1930 Actualităţi, me
teo, teiesport; 20,20 Jahta (s); 21,20 Fot
bal. Liga Campionilor; Real Madrid — 
Juventas Torino (d); 23,36 Actualităţi;
23.45 PiS.: Te iubesc (s).

T V R  2

7,00 La prima oră; 9,20 Ora de muzică; 
10,05 Caleidoscop; 1130 D.a.; 1230 Film
(r) ; 13.30 Ritmuri muzicale; 1335 Fraţii
(s) ; 1435 Gong! (r); 1535 De tingUa lati
na; 15,55 D.a.; 16,20 La mujer doble (s);
18,30 Em. în lb. maghiară; 2030 Clto; 
2036 Orizonturi culturale; 2130 TVM. 
Mesager; 21,30 Tradiţii; 22,00 Santa Bar
bara fs); 22,43 Un secoi de cinema; 23,45 
Fotbal. Borusia Dortmunţi — Ajax Am
sterdam, . ''

P R O TV

7,60 Ora 7, bună dimineaţa}; 9,00 Capcana 
timpului (s/r); 930 Sport la minut; 19,80 
Spitalul, de urgenţă (s/r); 11,30 Secrete 
tte familie (s/r): 1230 Sport; 13.06 Oameni 
în toată Rrfta (s/r); 13,36 Sport; 1430 Fot
bal. Divizia Naţională (d); 1630 Deşteap
tă-te, române! (r); 15,45 Sport; 1630 Pa
radise Beach <s); 1739 M.A.S.H. (s/r);
1739 Capcana timpului fs); 18.15 Sport 
Magazin; 19,00 Oameni în toată iirea(s);
19.20 Ştirile Pro TV; 2030 Womea In Lo- 
ve (L Anglia *69); 2236 M.A.SJL (s); 2236 
Lege şi ordine (s); 23,30 Poveşti adevăra
te (seu rt-metraje); 0,06 Ştirile Pt* TV; 
935 Sport la minut: ştiri sportive.

JOI, 7 MARTIE

7,00 TVM. Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 930 Santa Barbarii (r); 10,05 Limbi 
străine; germană, italiană; 11,05 Iubiri 
amăgitoare (s/r); 12.40 D.a.; 13,10 1091 
audiţii; 14,09 Actualităţi; 14,10 TVR laşi; 
1530 TVR Clui-Napoca; 15,55 Actualităţi; 
1635 Tradiţii; 16,36 Magazin social; 1735 
Cuvinte potrivite; 17,50 Aventurile şerifilor 
spaţiali (d.a.); 18,15 Tragerile Super Loto 
5/40 şl Simplă Expres; 18,25 Mitcnium. 
Secolul XX; 19,10 Tânărul Indiana Jones 
(s); 20,00 Actualităţi, meteo, teiesport;
20,50 Nord şi Sud (s. SUA 1986); 21,40
Reflecţii rutiere; 21,55 Studioul econo
mic; 22,55 Simpozion. Rev, de literatură 
& arte; 23,40 Actualităţi; 0,00 Poldark (s).

re au fost...; 1845 Iubiri amăgitoare (s);
19,00 Concertul Orchestrei Naţionale Ra. 
dto; 2130 TVM Mesager; 213» Hyperion 
(revistă literară); 22,45 Santa, Barbara ţs);
23,30 Din viaţa romilor; 0,16 Bucuriile 
muzicii, . ; '/ ţ  ■ -

P R O TV

T V R  2

- 7,00 La prima oră; 9,20 Muzica pentru
toţi; 10,05 Mozaic; 11,35 Desene animate; 
12,05 Curcubeu; 13,05 P.S.; Ţe iubesc 
(s, p/r); 14,00 Actualităţi; 14,10 Reportaj 
’96, 14,55 Limbi străine (r); 15,55 Dragonii 
gemeni (d.a.); 16,20 La mujer doble' (s);
17,00 Ceaiul de la ora 5; 19,00 Emisiune 
în limba germană; 20,00 Cultura în lume 
(r); 20,30 Enigma (cs); 21,00 TVM Mesa
ger; 2130 Stadion; 22,00 Magicianul (f. 
Suedia 1958); 23,45 Stadion — caleidos
cop sportiv; 0,20 Jazz alive show.

730 Ora 7, bună dimineaţa/; 936 Cap
cana timpului (s/r); 9,30 Paradise Beach
(r) ; 10,00 The Meteor Man (f/r); 12,00 Arte 
marţiale; 13,00 Oameni în toată firea (s/r);
13.30 Cracker (s/r); 14,30 Rătăciţi In tran
ziţie (r); 15,00 Siport Magazin; 1630 Pa
radise Beach ţs); 17,00 M.A.S.H. (s/r);
17.30 Capcana timpului (s); 18,15 Robocop
(s) ; 19,00 Oameni în toată firea (s); 1935
Ştirile Pro Tv; 20,00 Dosarele X ţs); 21,00 
Să trăieşti şi să mori în L.A. (f. SUA 1985);
23,00 Aventuri in Casa Morţii ($); 0,05
Sport la minut: ştiri sportive; 030 Ero. 
tica (S); 1,00 Midnight Manii (f, p. SUA 
1974); 2,00 Robocop (S); 3,00 Baschet NBA 
(d).

SAMBATA, 9 MARTIE

T V R |

P R O TV

7.00 Ora 7, bună dimineaţa! 9,00 Cap
cana timpului (r); 9,30 Sport la minut;
10,00 Paradise Beach (r); 10,30 Women in 
Love (f/r); 12,30 Fotbal. Bundesliga Top 
Gol; 13,00 Oameni in toată firea (s/r); 
1330 Lege şi Ordine (s/r); 14,30 Poveşti 
adevărate (r); 15,06 Baschet NBA Action;
15,30 Beverly Mills (s/r); 1630 Paradise 
Beach (s); 17,00 M.A.S4I. (s/r); 17,30 Cap. 
cana timpului (s); 18,15 Sport Magazin;
18,45 Sport Ia minut: ştiri sportive; 19,00 
Oameni in toată firea (S); 19,25 Ştirile 
Pro tv ; 1933 Doar o vorbă să-ţi mai 
spună,; 20,00 The Meteor Man (eo. SUA 
1993); 22,30 Cfidcer ţs); 23,30 Rătăciţi în 
tranziţie (talkshbw); 6.00 Ştirile Pro Tv; 
0,05 Sport la minai: ştir! sportive.

7,00 La prima oră; 8,50 Feriţi-vă de mă
găruş!; 9,50 Drumul spre Avonlea (s); 
10,40 Sfinţi) 40 de Mucenici din Sevastia;
12,00 Fotbal. Rapid — Steaua (d); 13,50 
Avanprem eră; 14,00 Actualităţi; 14,10 
Tranzit 100; 19,55 Teleenclclopedia; 20,00 
Actualităţi; 20,50 Caracatiţa 7 (s); 2230 
Când vine seara; 23,05Actualităţi; 23,23 
Peria neagră (s); 0,10 De joc, de dragos
te, de dor; 1,00 De la egal la egal cu /Flo
rin piersic.

T V R  2

7,00 întâlnirea de sâmbătă; 12,60 MTV.
Disco Dance; 13,00 TVR Timişoara; 1330

DeseneEst Meridian Magazin; 15,55 Desene ani
mate; 16,20 Dedublarea, (s); 17,03şltinerare 
spirituale; 1730 Pleiade; 18,25 Serata mu
zicală TV; 20,30 Pariaţi pe campion ! 21,00 
TVM Mesager; 2130 Planeta Cinema;
22,00 Săptămâna sportivă; 22,30 Santa 
Barbara (s); 23*15 Alfa şl Omega; 0,15 
Jazz Alive.

DUMINICA, 10 MARTIE

IVINERI. 8 MARTIE T V R  I
T V R  I

7,06 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 16.50 Limbi 
străine: spaniolă; il,2o MTV Greatest Hits; 
11*50 Iubiri amăgitoare (s/r);. 12,48 1001 
audiţii; 1330 TVR Iaşi; 1445 TVR Cluj. 
Napoca; 15,00 Pompierii vă informează;
15,20 Din lumea afacerilor; 15,50 Actua
lităţi; 16,00 Ieşirea din cerc; 16,30 Emi

siune în limba germană; IT30 Pnt Patria; 
1830 Viaţa partideler parlamentare; 19,6# 
Edera (s); 20,00 Actualităţi, meteo, teie
sport; 20,45 EuroVision *96, Selecţia naţio, 
nată; 23,50 Atletism. CE pe teren acopo. 
rit. Stocfchofan — finalele din prima zi; 
6^ ^  Cinematograful de noapte: Vrajba (f.

8,00 Bună dimineaţa!; 9,6# Arlechino;
10,00 Arabela revine (s); 1636 Lumină 
din Lumină; 11,00 Handbal feminin. Ro
mânia — Bulgaria; 12,15 Viaţa satului; 
1336 Visând la Jenante (s); 1430 Actua
lităţi; 14.10 Poşta TV; 14,20 Videp-Maga- 
zin; <4735 A doua alfabetizare; 1730 Star 
Trek (s); 18,45 A doua Românie; 1045
Robingo; 20,00 Actualităţi; 2030 Ecateri- 

.na cea Mare (f. SUA); 2230 Tragerile 
La» Special 6/49 şi Noroc; 22,45 Dumi
nica sportivă; 23,15 Actualităţi; 23,30 MTV, 
3 from 1; 24,00 Sete (s); 030 Avanpremi
eră; 0.40 Nocturnă lirica.

T V R  t

T V R  8

730 La prima « ti; 9,20 Muzica pentru
toţi; 1835 Magazin-satelit; 1130 Desene * 
mimate; 1230 TVR lari; «30 TVR Cluj. 
Napoca; 1230,TVR Timişoara; 1330 Limbi 
străine (I); 14,00 Cafeneaua literară; 15,20 
Convieţuiri; l«3» La mujer duble (e); 
17*66 Bursa invenţiilor; 17,45 Oameni ca-

5x2. M artin duminical; 1330 
MTV. Greatest Bite; 14,00 Mere roşii (f.a.); 
1530 Bn zâmbet pentru vârsta a treia; 
1630 Campionatele Europene de atletism 
te  teren acoperit; 18,46 Dedublarea (sgî
19.30 Puterea, pasiunea (s); 2936 Portret 
muzical; 203© Avanpremieră; 21.06 TVM. 
Mesager, 2130 Oraşe şl civilizaţii; 8230 
A trăi din amintiri; 22,13 La puterea a 
d«ua; 23,00 Santa Barbara (s);, 23,43 A 
fost odată un revelion.

Iviţi cartofi pentru plantat?
Nu insistăm asupra im

portanţei şi necesităţii fo. 
sosirii uncunor seminţe cu po
tenţial biologic ridicat, ţi- 
«303 seama că, In special, 
2a cultura cartofilor spo
rurile de producţie sunt 
deosebite in cazul când se 
schimba şi se utilizează 
seminţe de calitate. Dis
cutând cu dl ing. Constan
tin Petec, directorul Filia
lei S.C, Unisem Orăştie, 
interlocutorul ne-a preei- 
zar c& are in stoc o can
titate de 450 tone cartofi 
pontau sămânţă, care se 
vând la preţul de 1.038 Iei/ 
kg, Inclusiv TVA. Cum feste 
o criză acută de aseme
nea seminţe, există solici
tări să fie preluate de că
tre . producători agricoli

din alte judeţe.
Pentru a-i ajuta pe cul

tivatorii de cartofi din ju
deţul nostru, este bine ca 
ei să contacteze de urgen
ţă Unisemul, pentru a sta
bili cantităţile necesare fie
căruia, care vor rămâne 
In custodie la furnizor pâ
nă lp plantare, mai ales 
dacă avem in vedere că 
in luna martie va creşte, 
cu siguranţă, preţul aces
tui produs, bineînţeles per- 
cepându-se acum un avans 
asupra căruia se convine, 
întrucât este o şansă uni
că să mai fie procuraţi 
cartofi de sămânţă la pre
ţul respectiv, vor câştiga 
acei care se grăbesc şi vor 
profita de această ofertă. 
(N.t .).

i> -x j r P R J ‘BW

CUVÂNTULUI UBCR
P oşta rubricii

•  lOACHIM LAZĂR —
Deva: Nu este în practi
ca ziarului nostru să re
luăm articole din alte pu
blicaţii. Subscriem sugesti
ei de înfiinţare a unei fa
cultăţi de stat la Deva, dar 
vâ imaginaţi desigur că 
un articol în presă nu poa
te rezolva asemenea do
leanţă, cel puţin In mo
mentul acesta. Cât despre 
reinstalarea pe soclu a sta
tuii dr. Petru Groza, noi 
am informat mai de mult 
că socotim încheiat schim
bul de opinii pe . această 
temă prin „Cuvântul liber".

•  ION PĂOUREAN —

lila; în măsura spaţiului 
tipografic disponibil, vom 
publica şi legislaţia din 
domeniul silvic.

•  NICOLĂE ROTAR — 
Zam: Luând măsurile pe 
care le-a luat pentru a a- 
sigura fluenţa circulaţiei 
spre satul Tămăşeşti, pri
marul comunei nu şi-a fă
cut decât datoria dfe în
tâiul gospodar al său. Mul
ţumirile personale l le pu-. 
teţi transmite la „Mica 
publicitate*.

•  IO AN VASILE — De.
va: Până la apariţia unui; 
nou Statut al asociaţiilor.

de locatari — oare proba
bil nici nu se va mai nu
mi astfel din cauza că ma
joritatea locatarilor sunt 
acum proprietari — este 
şti; vigoare Decretai 387/ 
1977, care este publicat în 
Colecţia de legi şi decre. 
te. Probabil că după ce 
va apărea cel nou se va şi 
multiplica şi vinde, aşa 
cum propuneţi dv. Nu cre
dem că cineva ar ascunde 
ceva, aşa cum insinuaţi. 
Dacă doriţi să aflaţi lucruri 
concrete, reveniţi eu detalii.

•  Stimate dle GIIEOR- 
GIIE ÎMPÂRAT — Brad, 
str. 1 Mai. nr. 2. Am par
curs cu atenţie rândurile 
adresate redacţie! şi am 
reţinut că In opinia dv 
ideal ar fi ca „pentru pre
ţul dş 7 200 lei/butelle, a- 
ceasta ar trebui adusă In 
casa omului, montată şt

încercată dacă funcţionea
ză în afara oricărui peri. 
col şl nu distribuită ta 
punctele stabilite** şi- ci 
„sunt multe zile în care 
maşina cu butdB vine mâl 
aproape de orele amiezii, 
decât • «le dimineţii*..

De fapt, dv sunteţi ne
mulţumit din cauză că dl 
Al. J., colaborator al zia
rului, laudă primăria şi u- 
nitatea specialhiată, „în
frumuseţând lucrurile", fă. 
când „dintr-o nercallzare 
o realizare",

Noi considerâm că este 
totuşi ntm pas" faţă de 
vremurile când acestea nu 
soseau deloc. Am citat to
tuşi din scrisoarea dv, spe
rând că cei care se ocupă 
de organizarea distribuirii 
buteliilor vor accepta acest 
semnal şi Tor acţiona mai 
prompt, mal corect !n fo
losul cetăţeanului.
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ANUNŢ

Se convoacă adunarea generală a acţiona- 
■ rilor proprietari de teren de la S.C. Viticola 
■SA. Şolmuş pe data de 3 martie 1996, ora 14,
; la Căminul Cultural din Şoimuş.

S.C. AGROMEC s  a . g eo a g iu

Anunţă intenţia de majorare tarile Os 
• [ plată pentru prestaţii la lucrările agricole rae- 
.canizate, începând cu data de 30 martie 1996,

(7703)

S;C. AGROMEC S.A. DEVA

Anunţă beneficiarii de lucrări agricole me 
! canizate asupra intenţiei de majorare a tari- 
■ felor de plată, începând cu data de 30 martie 
' 1996. (7702)

BANCA RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMANESC 

CREDIT BANK DEVA

! Acordă dobânzi de:

•  55 LA SUTA PE AN 1» depozite pe 1
' lună.

[luni.
60 LA SUTA PE AN la depozite pe 3

D.G.I.P.C.F.S. HUNEDOARA — DEVA

Aduce la cunoştinţă organelor obşteşti non
• profit ei pot ridica formularele de „Dări de 
'seamă contabile" pe anul 1995, începând cu 
! 15 martie 1996.

Termenul de depunere 8 acestei lucrări 
■este 15 aprilie 1996.

! s.C. DECEBAL S.A. DEVA (Industria Cărnii)

Str. Piaţa Unirii, nr. 8, tel. 211760, 1» 2*
Vinde la licitaţie publică în fiecare joi a 

'săptămânii, începând eu ziua , de 7 martie 1996, 
Ipână Ia lichidarea următoarelor mijloace fixe 
î i •- autoîzotermă R 8135, 73 to — toc de 
[ destinaţie Deva;

dubă izotermă 16 to — loc de destinaţie
■ Deva; '

dubă izotermă 16 to loc de destinaţie
• Abator Haţeg;
; •autospecială transport animale B 8135

loc de destinaţie Haţeg;
•  autotractor R 8135 —■ Ioc de destinde 

I Haţeg;
•  şasiu R 12215 — Ioc de destinaţie Deva; 
i  cabină medie — loc de destinaţie Pe-

Itroşani;
•  cabină simplă — loc de destinaţie Brad;
•  dubă izotermă 1 to — loc de destinaţie

■Deva;
dubă izotermă 10 to — loc de destinaţie

■ Haţeg;
semiremorcă transport animale — loc 

; de destinaţie Petroşani;
combină recoltat furaje E 281 — loc de

remorci auto 2 buc, — toc de destînaţto
[Deva..,

Alte mijloace fixe conform listei existente 
la sediul societăţii. (18$)

PARBRIZE B B S
® 9Q 333$l$®  88L S0E 50 

A.G.E J .  SSUVMSt Bucureşti
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Str} Avram lancu, Bl. HI, parter

% Toate la îndemâna dvsJf 
wln TIVASAI fi ItMfMT 

ou doanif/o avans şi 
mala te tl rate lunare ji •§
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IU L , YELLOW CffB
|  TAXIURILE 

GALBENE
CU CELE MA*MICI TAR#g 
2 4  d e  ere  din 2 4 ,  - 

ia dispoziţia dumneavoastră*!

IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

T O T U L  L A  0 e v a .6 -„

M. Eminescu.At.î 
Teleion. 616663

mk

SeCe FULGER STOP AUTO S.RLo

' Reprezentat prin dispeceratul taxi non-stop 
S 951T

Vă oferă servicii tari, tarife acceptabile, | 
cu patru călătorii plătite şi una gra

tult.

Pentru convingere formaţi 
959.

Pupo 4 *«fvicii cu pftatâ il
vâ oferim, un serviciu ioceri G RftîiitT i

1 2
.. a

X

3 l
■■■■-■•«& ■ ■

4 | s|

R.A.G.C.L. BRAD
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Notifică pentru toţi beneficiarii săi de 
prestări servicii intenţia de majorare a tari- 
fetor, începând eu «teta de 1. 0-L 1996, ca ur- 

« mare a creşterii preţurilor Ia materii, mate- 
/ .riale şi taxe. 086)

j S.C. „CONDOR" S.A. DEVA |

I Organizează In ziua de 14. 03. 1996 lici- |  
J taţie publică in vederea închirierii de spaţii la * 
|  Căminul 1, 2 Deva şi Cămin Haţeg. f
î Informaţii suplimentare Ia telefon 611969, '  
( interior 136, 143. (7701) f

I BANCOREX !
î BANCA ROMANA DE COMERŢ EXTERIOR | 
\  SUCURSALA DEVA ;
I *• Str. 22 Decembrie, bl. 7 (vizavi cu Liceul [
1 Auto). - I
2 ANUNŢA :
|  Începând cu data dc 28. 02. 1996, dobâ»- J
j zile practicate la depozitele In lei atrase de. to i.
|  clientela băncii (persoane fizice şi juridice) f  
I sunt: |

I 1 lună — 55 la sută pe an 
; t
I S luni — 55 la sută pe an

|  3 luni — 50 la sută pe an

I 6 luni — 50 Ia sută pe an

I 9 luni — 50 la sută'pe a»

J 12 luni — 50 la sută pe an

1 Suma minimă pentru constituirea imul 
{ depozit: 100 600 toi.
J Dobânda la conturile curente In tel ale 
î  cKentelel băncii este de 20 ta sută pe an,
2 e  Cerem scuze pentru forma greşită fMANCO- 
| REX) Sn care a apărut titlul publicităţii apărute Ieri 
î datorită echipei de serviciu a ziarului.

 ̂ i k  "■ V ■  ̂ J ik  _ . -

li

[AVetilfivsa să deveniţi DISTRJBUlT0îăJfe| 

%  â?esMytelevizpare în oraşul

| ttR0YÂLLOYALTY" şi "BANKCOOP** 

y | oferă o afacere de milioane îl W 

SUNAŢI ACUM LA ;v 
Cluj « Napoca Bucuroşii 

064 -194181 sau 01 • 2405866 ^

.»  # t  > -
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CONVOCARE
*—*-*—*—*-

0  Societatea Co
mercială de Construc
ţii ?,Floricon“ SA 
Deva, convoacă adu
narea generală a ac
ţionarilor în data da 
15 martie 1996, ora 
19, iâ sediul societăţii 
din str. Dorobanţi, 

î nr. 28, Deva. Ordi
nea de zi este afişată 
la sediul societăţii.

(6885)

FELICITARE

' •  Cu ocazia eiftoţionan- 
tului moment al pensio
nării domnului Anatolla 
Scurtu. Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice şi 
Controlul Financiar de Stat 
îi adresează mulţumiri 
pentru-/activitatea desfăşu
rată in Ministerul de Fi
nanţe şi îi urează multă 
sănătate şi fericire. (6874)

V4NZARI

•  Vând casă cu gaz
Deva, str. Ady Endfe, 
43, tel. 628729, Orele 16— 
17. (396069)
’ •  Vând casă, grădină. 
Bat Banpotoc, nr, 212. 
Preţ informativ 10 000 000.

(396074)
•  Vând casă în Simeria, 

«tr. libertăţii, nr. 37.
: ■ *■ ■ (6865)

•  Vând casă cu gră
dină Zlaşti. Informaţii 
liSscuş Lucreţia, Hune
doara, str. C. Negruzzi,

1 ' : : (6868)
•  Vând urgent Wart-

feurg 1,3, tip ridu, Mâră- 
şeşti 10, tel. 625679, ora 
B0. (6870)

•  Vând fân. com." Peş-
tiş, sat Almaşu Mic„ Su
san Ioan. (6808)

•  Vând autoturism mar
ca Dacia 1310 brealc, an 
fabricaţie 1986, stare bună, 
tel. 618907, (6854)

» Vând Dacia 1310" şi 
SRL, tel. 628632. (6880)

•  Vând tractor Buldo,
cu motor U 650. loc. Bîr- 
*ău, nr. 261. - (6859)

•  Vând casă trej ca
mere, gaze, apă, garaj, 
grădină. Simeria. Infor
maţii tel. 230811. (6856>

•  ’ Cumpăr apartament
2—3 camere, decomandat, 
ultracentral. , tel. 613024. 
după ora 16. (6852)

•  Vând casă tre} ni-.- 
vele, nefinisată, Deva, A. 
Vlaicu, 93, tel. 616366.

•  Vând VW Bus neîn-
matriculabi], motor VW 
1600 cmc, Boyer Renault 
19, pompă injecţie VW 
Passat TD. 628167. (6239)

•  Vând casă cu gră
dină în, satul Topliţa şi 
un ha pădure în satul 
Lunca, tel. 221462. (6237)

ROMINTRADS SA. Snfov
SvdtUtc 4* ItttnMdkrt 

Vihrl Mobiliirt
cauţi colaboratori 

( p e r to m  juridice) pentru 
piaţă de valori mobiliare.

I Ceri'şt. - stdiv centra!
i -PC

■ telefon
1*1 Mfb*K*tirt: Hi. I53W,

.. I5JW, IIRJI 
TdtMfcU «tlMUtt..

0 Vând casă, gaz, gră
dină, Deva, Traian Vuia, 
29, după ora 14. _ (6240)

•  Cumpăr casă 3—4 
Camere, grădină, în Si
meria, tel. 618744. (6238)

•  Vând maşină prelu
crat paste făinoase, 0581 
870722. (6848)

•  Vând maşină de ti
părit Ofset, tip Geha 2000, 
2200 DM. Informaţii la 
tel. 069/214698, după ora 
20. (6231)

•  Vând urgent spaţiu 
comercial, magazin şi car
mangerie, tractor U 650, 
fabricaţie 1993, remorcă 8 
tone, disc, semănătoare, 
plug. Călan, str. Indepen
denţei, bl. 18, ap. 34.

.(6842)

« Vând. casă încălzire 
centrală, curte, grădină, 
com. Brănişca, nr. 66/  ' i 

.. (6833)

•  Vând urgent maşină 
îngheţată, stradală. Italia, 
3 capete, teL 642790. (3972)

> •  Cumpăr SRL. 1994, 
fără activitate sau cu 
activitate productivă. Tel. 
641709. ; (3969)

m Vând casă Castă u,- 
lângă . şcoală, informaţii 
Sibişel 167, preţ negocia
bil. (3973)

•  Baza de recepţie Or
răştie cumpără de la 
populaţie porumb boabe 
STAS, preţ 270/kg. Tel. 
641896. (3864)

•  Vând apartament
două camere Hunedoara, 
zonă centrală, eventual 
schimb cu similar Brad. 
teL  656543. (3546)

/_ •  Vând avantajos - Kt 
461, înmatriculat, motor 
benzină, informaţii tel. 
656543. . (3546)

•  Vând paşă," în loca
litatea Cinciş — Cerna, 
strada Principală; tel. 
738312. (6528)

' •  Vând certificat Opel 
Kadett Diesel 1985, omo
logat. Infdrmaţii tel; 
713921. (6527)

...... -  ' * " ' .y - V . . :<V.

........ LIQlTATW 1

•  SG Legume -Fructe
SA Brad organizează. în 
fiecare zi de luni, înce
pând cu data ‘de 11 mar. 
tie 1996, ora 18, la .sediul 
societăţii, din strada Ho
rea, nr. 60, licitaţie' pu
blică pentru: închiriere
spaţii comerciale, vânzări 
mijloace fixe, obiecte de 
inventar casate, până la 
epuizarea listei. Lista se

/ ţ)oate consulta la sediul 
societăţii, tel. 651526. •

(3547)

•  SC „Elis" SA Hune
doara. str. Ecaterina Var
ga, nr, 3, oferii spre 
vânzare prin licitaţie pu
blică mijloace fixe dispo
nibile, Licitaţia va avea 
loc în fiecare zi de marţi, 
ora 10. Relaţii suplimen
tare la sediul unităţii, 
compartiment mecanic şef, 
tel. 712933 sau 712507.

(6876)

• : SC „Sarmintex” SA 
Deva, str. Apuseni, nr. 1, 
vinde prin licitaţie pu
blică: remorci auto 5 to, 
transpalete manuale şi 
electrostivuitoare, dula
puri metalice, cântare, box- 
paîeţi, rafturi metalice sau 
ăl te mijloace fixe supuse

casărilor. Licitaţia va a- 
vea loc în fiecare zi de 
luni şi vineri ale săptă
mânii, începând cu 2. 
III, 1996. f '(6850)

PIERDERE

•  Pierdut Ciobănesc ger
man căţea, în 12 februa
rie. Găsitorului ofer re
compensă, tel. 211128, o- 
rele 9—16. (6820)

•  Pierdut chitanţă nr.
4130/29. 09. 1994, eliberă, 
tă de RAGCL Simeria. Se 
declară nulă. (6864)

OFERTE
DE SERVICII

v » SC Metalica (Vesa) 
Deva, sţr. Dorobanţi, nr. 
32 (lângă fabrica de mă
tase) execută confecţii me
talice diverse, recondiţio. 
nare confecţii metalice, 
plasă de sârmă zincată 
250» lei/kg, teL 620719. - ' 

. / (6861)

; •  Caut meditator bio
logie cîs. XII pentru ba
calaureat* tel. 618259, In
tre 10—20. (6879)

, •  Profesoară meditez 
matematică peuţjra adml. , 
tere liceu. tel. 623307.

 ̂ (6866)

ÎNCRIRieBT

• '  Caut apartament 3-4 
camere de închiriat Ta • 
bloc sau casă, te). 629913.

' ' • (6233)
: ;. ■ , O: -
•  Ofer spre. închiriere 

apartament 2 camere ne* 
mobilat, Deva, Gojdu, 
tel. 222376 Sau 613489

- (6M4)
i •  Ofer spre închiriere 
autobasculantă 6,5 tone, 
execut reparaţii mecanice 
la autoturisme şi auto
camioane. Deva, te’.'613409.

. ; (6844)

DIVERSE

•  SC „Calcita" SA Vaţa 
anunţă adunarea generală 
de constituire a Asociaţiei 
Salariaţilor în câhformî- 
tate cu dispoziţiile Legii 
nr. 77/1994; fn data de 
16. III. 1996, ora 10, la 
sediul Societăţii.- Persoa
nele abilitate, potrivit le
gii,- sunt invitate la şei 
dinţa de constituire.

; T ' (c 397708)

•  SC Mobil Autocom-
pany SRL Deva anunţă 
'intenţia de majoflare a 
tarifelor începând cu data 
de 15 martie. (6844)

•  Cu autorizaţia 11262 
a luat fiinţă Asociaţia Fa
milială „Sălăşana" din Să- 
laşu de Jos, cu activitate 
de comerţ şi producţie.

- (6873)

•  Cu autorizaţia 11266 
s-a înfiinţat asociaţia fa
milială reprezentată prin 
Achim Elena, din Orăştie, 
cu activitate de comerţ

(6872)

•  SC Emar Enculescu,
Orăştie, anunţă majorarea 
preţului la pâine, f&nă Ia 
15 la sută, începând cu 
1 martie 1996. *(3970)

•  SC Teramet SRL Ha
ţeg anunţă majorarea ta
rifelor începând ca I 04. 
1998. @3000)

•  Soc. „Mureşul" Socom
Deva anunţă intenţia .de. 
majorare â tarifelor prac
ticate, începând cu 1 a- 
prilie 1996. (6871)

COMEMORĂRI

. 0 Cu adâncă du
rere amintim. trecerea 
a şase Tuni de’ când 
bunul şi iubitul nos
tru fiu
HERMAN ROJBERT 

CLAUDIU
he.a părăsit \  pentru 
totdeauna. / (Dumne* 
zeu să-l odihnească 
în pace! Comemora
rea va avea loc sâm
bătă, 2 martie 1996, 
lâ Biserica din str. 
Libertăţii. Părinţii 
Dezideriu si Rodica.

(6884)

♦  La 1 martie se
împlinesc 5 ani de
când m-a părăsit pen
tru i totdeauna soţul 

MIRON HODOS 
Odihnească-se în pa
ce! Soţia Ana. (6878)

1 •  Mâine se împli
nesc , şase . săptămâni 
de când a plecat din
tre noi ‘ - :

I* numele Domnului, 
mulţumim Biserici
lor Pşaticostale dişt 
Deva — 2 - Emanud 
şi - Comunitatea t. 
carp ne:au sprijinit 
în cele mai grele cli
pe. Fa,milia. (6851)

0. Azi se împlinesc 
doi ani de durere de 
la trecerea in eterni
tate a celui care a 
fost un bun fiu, soţ 
şi tată . . :: _
sing. GIGI CORMCA 
Ii vom păstra veşnic 
amintirea în sufletele 
noastre îndoliate. La
crimi şi flori pe 
mormântul tău. Fa
milia,

•  Cu aceeaşi du
rere in suflet, soţia, 
copiii, fraţii şi suro
rile anunţă că Sâm
bătă, 2 martie, se îm
plinesc 6 săptămâni 
de' când ne-a părăsit 
pentru totdeauna bu
nul şl dragul nostru 

KEMUS momeu 
Lacrimi şi flori pe 
mormântul tău (6881)

•  Au trecut şase 
luni de când a ple
cat dintre noi 

VASILB 
IORDACHESCU 

Comemorarea sâmbă
tă, 2 martie 1996, 
6ra 10, |a Catedrală 
Ortodoxă din bdtâ 
Libertăţii. Deya. Soţia, 

(6897)

•  Se implteesc 7 ani
de la dispariţia celui cate 
a fost. ■-

LIVIU LULA .
Un gând pios, curat, pen
tru cei care l-au cunos
cut. . Familie. (6886)

;■ DECESE

•  Cu adâncă' durere în 
suflet, deplângem trecerea 
prematură |n nefiinţă a 
naşei noastre

VIORICA LUPAŞ - 
şl suntem alături de fa
milia îndoliată. Familia 
Dârăbanţ. (3548)

•  Salariaţii Serviciului 
de Ambulanţă Judeţean 
Deva deplâng decesul ce
lui care a fost

BICHEA AUGUSTIN
un bun. coleg, un om de 
aleasă ţinută morală. Sin
cere condoleanţe 'şi Dum
nezeu să-l odihnească.

•  Biroul Permanent Ja- 
deţean Hunedoara al Par. 
tidului Democrat anunţă 
cu durere, trecerea la cele 
veşnice a colegului

IONEL BRAIA
din Hunedoara.

Suntem alături de fa
milia îndoliată căreia ti 
transmitem sincere con
doleanţe şi întreaga noas
tră compasiune.
'• Dumnezeu să-l ierte 
şi să-i dea odihnă veş
nică. ' /  (396081)

*

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER*

Pentru a economisi timp şi bani, pu
teţi publica anunţuri dejmlcă şi mare pu
blicitate în ţiarul nostru, apelând la open- 
ţiile de publicitate din :
: •  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI
din str, 1 Decembrie, nr, 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean) : —• la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim" ta chioşcul din CAR
TIERUL ' MÎCRO 15 (staţia de autobuz 
„O rifo ul*). v ; ,
4 •  HUNEDOARA, pe bdul Daeia ( te l
7 mm.

•  BRAD, stradă Republicii (te l  
650963), la sediul S.C. „MERCUR0,
„. +  QRÂ$ŢIE, la chioşcul de lângă mc- 

gaz'mul „Palia*.
HAŢEG, pe str. Progresului, p r . 1 

(în-spaţiul secţiei fota). Telefoane rfW 367,A 
770735.

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 1 
taxe rezonabile, publicarea cu maximii \ 
promptitudine ă tuturor anunţurilor de ţ 
mică şt. ntare publicitate. - ‘ -  |

CURSUL VALUTAR
- I, 2, 3 MARTIE 

B l dotat SUA \
•  1 marcă germană
•  100 yeni japonezi ...
•  ; 1 TBirâ. sterlini - •’
•  f franc elveţian
•  T franc francez
• t00 lîre italiene

Cursur,- de reUriln;ă 
a [îamSnleL .

— 2856 lei 5
— 1957 Ici J?
— 2739 lei
— 4387 lei ?
— 2402 lei?
— 5U lei <
— 185 lei»*

î
ale BU ntfl N aţtvnaU

v w .v .v ,w /.V ///r.v .v v .v r,* .% '/,v r.w .v .V .v .‘,v

J.,79.'":9
1991 Con!'407/611118 8 C H Devs.Cod nsca r  71168?

CONţiUUÎ, DF ADHINISTRATiE
> D’JMlTfLJ GHEONfA prezrsmj»'. -cdac!c: -.eU
> TIBlfliU îSTRATr v:cepr-v:c.r:e : or.2t.iif sit 3d|u*rt
> SABIM CfRBU MIMft «ODlft MTO! Ar TWfOB ovmhi:

Adresa redacţiei ?/UrJ • Oeva sîr 
lUdsîui !l.;r jrioara T 1 f to an c ?' ' ■ 2 1  < 
Icorec'ora) Sac?1eJ61

1 Ii ecftmbrie 'sî

inirozşş raspunoeni pinhu conimun 
ace sleia

;0f f. fC-Snă

U>-datîia nu raipunoe mzlena! sau mort 
snt'âsiaie tî' iit'se /tarulu i din prep-’ ,

Anul VIII «  Nr. 1584 " m m m * ^ m s m m
yiaeri, 1 mur tie 1996


