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într-o țară a corupției fără corupți ii vom 

cunoaște in sfârșit pe aceștia ?
I

într-o actua- nația-,

Șapte ani blestemațiPregătirile pentru sărbători ne-au luat în vârtejul lor și am mai uitat de evenimentele comemorate în preajma Crăciunului. Ne-am reamintit revăzând imagini din acel însângerat decembrie 1989. Am retrăit tensiunea acelor clipe, emoția dar și senzația de e- liberare sufletească la vederea împușcării dictatorilor. Dar ne-am mai amintit ceva: după ce toți au răsuflat ușurați și împușcăturile s_au terminat, cei vârstnici ne_au spus că poporul ce-și ucide conducătorul va avea parte de 7 ani grei.Că anii ■ au fost dificili, o știm cu toții, pentru că am simțit pe pielea noastră asprimea tranziției. Dar cum speranța moare ultima, am tot numărat și am nădăjduit că după încheierea celor 7 ani blestemați va fi mai bine pentru noi. Și aveam chiar motive S-0 credem. O dată cu încheierea celor 7 ani se schimbase și puterea politică în țară și părerea celor din exterior despre democrația noastră.Am vărsat o lacrimă în amintirea celor care

în 1989 s-au alăturat i- » mensului șir de eroi ai; acestui neam. Șl iar am l deschis fereastra sufla- * țului speranței, nutrind* în taină credința că tre-» cerea pragului dintre anii echivalează cu intrarea; într-o viață mai bună I Dar un vânt rece ne_a f trezit la realitate mai | înainte chiar de noaptea * dintre ani. Nu doar cil—ț ma polară a vSțit să ne| „dăruiască” cu geruri I și nămeți,. cu circulație i întreruptă și picioare * rupte, ci și o veste caret a făcut ca frigul să ■ pă-» trundă în suflete. Sc l scumpea benzina.Și de_acum știu și co_ i piii că după asta urmează * creșteri la toate prețu- ♦ rile. Este un motiv în l plus ca pe lângă cei cej. vor mai muri în această , iarnă de frig (pentru că j nu au un acoperiș dca_ * supra capului sau dacă-l ♦ au șl în casă e la fol» de ger ca afară) vor mai , fi mulți care vor plecaJ în lumea drepților de i foame. Pentra că nicio- * dată până acum măsurile .de proteGție socială n_au ’•
VIORICA ROMAN •

destui șl ecl la înălțimea pe care Ie.audar sunt care de funcțiilor avut și le mai au, s-au disimulat în asemenea cavaleri, pentru a putea îmbrobodi mai bine lumea șl a stopa din fașă orice tendință a oamenilor cinstiți de a demasca corupția Asta în ceea ce îi privește pe cei care de-a lungul a șapte ani au avut și trial au încă puterea politică sau administrativă decl- ziunalâ.

Miercuri seara, ediție specială a litaților pe postul nai de televiziune. Președintele României, dl. Emil Constantinescu, s_a adresat națiunii, într.o chestiune care o doare pe aceasta, ca un hematom pe creier.Patetic și cu pauze semnificative în rostire, în spiciul domniei sale, președintele ne-a bom. bardat memoria cu ceva 
ce constatăm cu toții de 
7 ani, fără să putem interveni cu ceva. în calitate de cetățeni ai a_ cestui chinuit fragment de lume, care este România: am t-juns o țară

a corupției, fără corupți. Pentru ca să împlinească promisiunea făcută ] rului în campania torală și întărită jurământul depus,- ședințele a declarat boi total corupției, război în care „nu conta nici apartenența politică ori religioasă, nici cea etnică și nici gradul de rudenie”.Să dea Dumnezeu, die Emil, să aveți izbândă deplină în acest război,

căci e greu de dus. Și mai ales e greu de dus de unul singur.De la președinție lupta se va duce cu marii capi mafioți, dar greul poartă în teritoriu, încrengăturile, “cu tura ca o plasă întinsă de aceștia, cu tentaculele lor de caracatiță. Pentru că sunt în teritoriu destul „cavaleri fără teamă și fără prihană” capabili să ducă această luptă pe viață și pe moarte
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0 AJUTOARE. Ea începutul acestui an, o delegație a Crucii Roșii germane din Badsackin-. gen a sosit în județul nostru. Pe baza relațiilor de parteneriat cu subfilialele de Cruce Roșie

din Orăștie și Hațeg, delegația a adus ajutoare acestora cât și caselor de copii orăștiene. Ajutoarele aduse au constat din detergenți, îmbrăcăminte, mobilier școlar șl tna teriale sanitare. (V.R.)© PLATA AJUTORULUI DE ȘOMAJ. Persoanele îndreptățite să primească ajutorul de șomaj vor putea să-și

ridice banii începând de luni, 13 ianuarie, informează Direcția de Muncă ți Protecție Socială a •județului Hunedoara, întârzierea se datorează nevirăril la timp a sumelor necesare plății, de ia nivel central către Trezoreria Deva. (S.B.)Q CONTINUITATE. în municipiul Brad există, la ora actuală, circa 200 de meseriași individuali

ce prestează, în principal, I servicii către populație. J Aceștia sunt zidari, zu- | gravi, tâmplari, tinichigii » ș.a. Ei continuă, evident | în noile condiții, stră- » vechea tradiție mește_ I șugărească a meleaguri- J lor zărăndene. (Tr.' B.) |
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•’’V.V.V.V‘ V.VAW.V.V.V.'.'iV.WAY.V'i’.'.V.V.V;CURSUL VALUTAR
• 1 dolar SUA — 426» lei;
• 1 marcă germană — 2715 lei*.
• 100 yeni japonezi — 3687 lei j
• 1 liră sterlină — 7200 lei 5
• 1 franc elvețian — 314Q. lei*!
• 1 franc francez — 804 io» • J
• <00 lire italiene — 277 leij»•ursuri de referință ale Bânsil Național» a României.
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1 SOCIETATEA COMERCIALA 7
„SEVCOM CENTRAL" S.R.L. l

(LA HALA CENTRAI 1 DIN PIAȚA DEVA) ’ 
VINDE EN GROS și

• EN DETAIL |
Prin domnul Florea Gheorghc-Scver: I

— Zahăr — 2600 lei/kg. ț
Pui congelați, cal. I — 5990 lei/kg. ț 

— Găini, călit. I — 5300 lei/kg.
— Pipotă pui — G100 lei/kg

J — Orez — 2650 lei/kg.
1 — Ficat pui — 8600 lei/kg.
| — Ouă, călit. I — 180 lei/bucata. ■
( • TOATE SORTIMENTELE DE VINURI '
DIN RENUMITA PODGORIE JIDVEJ (Muscat; )

LA PREȚURI CARE DAU 
FIORI CONCURENȚEI

Fetească; Riesling).
— BANANE
— LĂMÂI
— MANDARINE 
® PORTOCALE

TOATE PREȚURILE INCLUD T.V.A. 
DESCHIS ZILNIC intre ORELE 7,00—20,00.

IMPORTANT ! LIVRĂM LA O SIMPLA 
COMANDĂ TELEFONICA PESTE 500 000 LEI 
MARFA LA SEDIUL CLIENTULUI, FĂRĂ 
A PERCEPE TAXĂ DE TRANSPORT.

TEL./FAX : 054/216234. - „ ' '

VANDALISMîn urmă cu puțin timp, noua echipă a Primăriei Deva a asfaltat trotuarele pe un segment al străzi. 
1 Decembrie șl a sădit câțiva pomișori, pe care l-a protejat cu apărători din fier.beton. Un lucru bun și frumos ! Numai că unii semeni de-ai noștri sunt refractari Ia a- semenea lucruri bune șl frumoase, pe care le distrug cu plăcere diabolică, în gesturi de curat vandalism, toți pomișorii — • firave bețișoare în țarcuri metalice — au fost rupți de la vârf, iar suporții de protecție au fost scoși din beton și lăsați într-0 rână....Atâta poftii de disLriu. gere nu pot avea decât oamenii beți sau bolnavi de... barbarie, cum vor fi fost cei care la marea sărbătoare a acestui început de an au di-trus, fără teamă sau reproș, obiecte delicate .nevinovate. Șl chiar în centrul orașului reședință de județ, la un pas de poliția municipiului

șl cam la tot <• ; de sediulgardienilor publici — prezențe cam rare pc.acolo pe unde Ic este rostul.
..ȚAȚELE" CU GAROAFEEra sărbătoarea Sf. Ion. în piața centrală a Devei, flori multe, foarte multe. Mai alps garoafe. Cumpărători, maî rar. Iar prețurile, la pragul de sus. ,,Nu-î cam mult 15»0 de lei firul de garoafă ?, o întreabă un bărbat pe una dintre vânzătoare. „Țața” îi ține o dură lecție de economio de pîață, cu e- pitete pestrițe, la care omul rămâne năuo și renunță, înecarea la altă tarabă» apoi la alta. Doar e, cum spunea „țața”, e- conomie de piață. Numai că ea lc_a pus în gardă, în gura mare, pe vecinele ei despre mofturile omului, care a avut ce auzi din vocabularul celor trei „țațe” cu garoafe, care făceau notă discordantă cu celelalte vânzătoare, amabile, cinstite cu ele șl eu cumpărătorii, Dc.alc pielei.,. (D.G.)

S.C. Casa de presă si editură î 
„Cuvântul liber" S.A. Deva*

VINDE EN GROS
Uleiuri de motor 

CASTROL 
import CANADA, 

produse și îmbuteliate de 
renumita firmă

CASTROL CANADA INC. TORONTO 
în următoarele sortimente:

• CASTROL GTX, SAE 10 VV—40, 
pentru motoare pe benzină, 

inclusiv TURBO
• CASTROL RX SUPER, SAE 15 VV—40. 
ulei universal pentru motoare DIESEL. 
Uleiurile pot fi cumpărate de la depozitul 

—, magazin situat în Deva, str. 22 Decern 
brie, nr. 257 (în incinta S.C. Polidava S.A.) 

| Telefon 22 59 04.
—r 4 t *** t t i / «w / —’
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(Urmare din pag. 1)
îm- sau tră- preu rlo_

Un sistem al justiției în care dreptatea se vinde sub ochii noștri pe Lani, în care apărătorul parte cu acuzatorul judecătorul prețul dării dreptății, este de „creștinat". Nubalizăm. Sunt destui îm- părțitorii de dreptate ca_ re_și fac datoria cu credință în Dumnezeu și în puterea legii. Nu o dată însă aceștia au fost ne. voiți să scrâșnească din dinți și să decidă în totală discordanță cu convingerile lor. Și asta în condițiile unui principiu constituțional declarat, cel al separării puterilor în stat.Este greu „să_l dai în

găt“ pe potentatul care s-a înfruptat prin influența funcției sale de toate drepturile cetățenești aducătoare de profit, în care fiecare strop de transpirație a fost e- valuat în mii de dolari. Pentru că acest soi faun, lonat rității nimic când clare bunurile imobiliare afacerile. Pe toate mascat sub’rudelor credincioase, atunci când n_a făcut-o sub identitatea soției sau copiilor.Cum să_i retezi ghearele apucătoare celui ce a deținut și mai de-

de acest potentat ga. cu însemnele auto- statale. nu are de declarat, atunci trebuie să-și deconturile în bancă, sah le_a identitatea

ține încă puterea deciziei economice și care a „plaru tat“ lângă firma pe care o conduce, firma particulară a fiului, a fiicei, a verișorului sau a asociatului în afaceri, și prin care suge contiuu vlaga firmei, încă a statului, pe care a fost pus să o conducă.E cumplită lupta la care v_ați angajaț miercuri seara în fața poporului, die Președinte, dar e dătătoare de speranțe pentru un popor înșelat și umilit. E o luptă în care nu trebuie să ai mamă nici tată. Căci nici cei care corup sau se lasă corupți, nu au. In plus, aceștia nu au nici religie. nici morală, nici Dumnezeu.
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Privatizați! Bradului - oameni disciplinați
in ce privește legislația financiară

(Urmare din pag. 1)Șapte ani blestemați

j
5

acoperit saltul preturilor. Și foarte multi dintre cei care au nevoie de a- ceastă protecție din nefericire se vor afla în afara el.
La acestea s.ar mai putea adăuga avertismen_ tul guvernanților cum că ne așteaptă o perioadă dură pentru ca economia și întreaga noastră viață să se poată schimba in

bine. Sau altfel zis, un fel de operație pe deci răul să fie fără anestezie, suporta, firește, că suntem căliți cum. nu avem de ales. Dar tot mai des ne chi- nuie întrebarea: „nu au ajuns cel 7 ani blestemați?" Căci dacă ne gândim bine unii am ispășit de 7 ori câte 7 ani, fiecărei generații i s_a spus că e de sacrificiu.

viu, extirpat O vom pentru și, orl-
Acum nu li se mai spune tinerilor, dar o simt dureros pe pielea lor. Ei sunt poate mai oropsiți chiar decât bătrânii, căci pe lângă privațiunile de tot felul, asistă neputincioși la înmormântarea propriilor lor speranțe. Și fără speranțe viața e lipsită de orizont. ~ până când vom aștepta să înceapă și pentru noi o perioadă de binecuvântare și belșug.

Oare mai
•V.WA^ - -

notă

Se cunosc dificultățile T și greutățile cu care se I confruntă Cooperația de• Consum din Crișcior —• Brad. Magazinele sunt• în majoritatea lor goale 1 neprimitoare iar prețu- J rile sunt mari și clienții j scad de la o zi la alta I fără ca cineva să se se- ț sizeze. Acest ultim as_• pect Lam văzut accen-

Prețuri și 
prețurituându-se începând cu data de 6 ianuarie 1997. când consumatorii au sesizat scumpirea pâinii preferând să bată în plus câteva sute de metri la magazinele de desfacere specializate ale S.C. „Cetate" Deva unde prețurile deocamdată au rămas neschimbate. Considerăm ca elocvent doar

un singur exemplu: pâinea albă de 0,700 kg cooperația o vinde la prețul de 1 300 lei pe când la S.C. Cetate este de 920 lei. Este o diferență de 380 lei pe care o resimte orice familie indiferent de venitul lunar, diferența care nu_și are justificare legat de majorarea prețului carburanților pentru coacerea pâinii. Chiar nimeni nu se mai gândește la protecția socială a cumpărătorului (?l) (Al. J.)
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Conducătoarea Administrației financiare a municipiului de pe Cri- șul Alb este un interlo. cutor agreabil, bună cunoscătoare a domeniului ce-1 coordonează de câțiva ani încoace. Discuția noastră a debutat cu întrebarea:— Câte societăți comerciale cu capital privat există, la ora actuală, în municipiu?— In jur de 415. Un număr însemnat ținând seama de numărul de locuitori ai Bradului. Faptul nu este de subapreciat, dimpotrivă, si el dovedește că privatizarea are câmp larg de afirmare în orașul nostru.— Detaliind, ce fel de societăți comerciale e- xistă?—- Societăți în nume colectiv sunt 29, societăți în comandită simplă — 3, asociații nonprofit —3. societăți pe acțiuni — 16. societăți cu răspundere limitată — 318 iar societăți familiale — 58 ș.a.— Foarte multe srl-uri, ceea ce nu-i deloc rău. 
Ce obiect de activitate au acestea?— Marea majoritate sunt în comerț. De altfel, din totalul societăților comerciale — 415 —circa 70 la sută sunt în domeniul desfacerii de mărfuri— Nu-s multe?— Ba da, mai ales că aproape toate SRL acționează în sectorul alimentației publice. ” să știți că în ultima vreme, unele dintre acestea obțin profit foarte mic și au început să cam dispară.— Dispar de tot? A- dică dau faliment?— Nu, falimente n-am înregistrat încă. Iși în-

Dar

saucitează activitatea își schimbă profilul.— Administrația datoria să vegheze asupra respectării disciplinei financiare de către genții economici, puteți spune pe Îinie7— In general, file comerciale se încadrează în ția ce există îndomeniu. Ca dovadă, în

are

Ce ne aceastăsocietă- private legisla- acest

Discuție cu dna ec.
ROXANA GÎRBEA, 

directorul 
Administrației 

financiare a 
municipiului Brad

anul trecut, de pildă, n_am înregistrat cazuri penale și de dublare a impozitului — cele mai aspre sancțiuni, ci doar majorări de impozit pentru întârzierea achitării acestuia, recuperarea întârzierii la plată, ționări ș.a.— Se încearcă une fiscală?— N-am avut de acest fel— In neplata și impozitelor se invoca necunoașterea legislației financiare?— Nu. Un 
tor ce se este obligat la punct cu 
în vigoare. Dacă nu le găsește sau nu le pricepe poate apela la instituția noastră, care acordă gratuit consultații pe a- ceastă linie.

aten-evazi-cazuritaxelorpoate
întreprinză- privatizează să se pună normativele

fi- 
in_ 
le- 

so— 
în

— Administrația nanciară urmărește deaproape respectarea gilor țării de către cietățile comerciale, ce fel?— Avem 12 inspectori de teren care — repartizați pe unități private — controlează periodic activitatea acestora din punct de vedere financiar. Profit de ocazie să subliniez că salariul celor ce lucrăm în finanțe este, foarte mic, ceea ce este absurd, ținând seama că noi aducem portante la tulul.— Sunteți Salariul mic poate duce la corup-rea inspectorilor?— Poate, dar de căhd conduc Administrația financiară din Brad n-am înregistrat un asemenea fenomen, spre cin&tea ha_ crâtorilor noștri.— tn încheierea discuției noastre, o ultimă întrebare: mai mulți fi- nanțiști ne.au spus eâ dacă s.ar reduce fisck- litatea sar aduce mai 
bugetul de a-

sume im_ bugctul sta-bugetari, dă.

da. Re
ar

mulți bani la statului. Sunteți ceenși părere?— Categoric, ducerea impozituluiavea două efecte în principal: pe de o parte, ar încuraja privatizarea, pe de altă parte, ai diminua sau chiar ar elimina e- vaziunea fiscală. Cu condiția înăspririi pedepselor celor ce încearcă să se strecoare pe lângă lege.— Vă Roxana, acceptat acum, la început de an, vă urăm să aveți cât mai mulți... bani. Și la buget și la salariu.
mulțumim, dnă pentru că ați să discutăm și

TRAIAN HON DOR

{Introducerea religiei în programul școlar constituie, fără îndoială, una . din marile binefaceri ale . Revoluției din 1989. Dar ’ simplu] fapt al ingăduin- ț țel este prea puțin, pen- !tru împlinirea menirii ce revine religiei ca studiu de învățământ. Pentru ca religia, în școală, să devină un fapt real, și nu doar formal, ca în ziua de astăzi, se impune împlinirea a două condiții fundamentale: climat favorabil și cadre didactice competente. Din nefericire, cu rare excepții nici una din condiții nu este îndeplinită.Climatul este deplorabil, pe următoarele considerente: 1. Oficialitatea guvernamentală nu a- cordă drepturi egale religiei de a fi considerată 
la nivelul celorlalte materii de invățământ. 2. Conducerea școlilor a_ parține unor atei, unii Înverșunați, alții reținuți,

care nu sprijină predarea religiei sau chiar o sabotează. 3. Profesorii altor materii intenționat accentuează cunoștințele ce contravin adevărurilor biblice, subminând autoritatea orelor de religie.Nu mai puțin gravă este slaba pregătire a cadrelor didactice menite predării religiei din rândul cărora fac parte i preoți și simpli absol-j venți de institute teologice. sau de semlnarii. Fără îndoială că toți au cunoștințe religioase, dar sunt prea puțini pregătiți pentru a susține predarea subiectelor religioase ce le revin. Pe de altă parte, trebuie recunoscut că cea mai dificilă și pretențioasă materie de învățământ este religia, mai ales că ea este reluată după o perioadă de 41 ani, timp în care ea a fost eliminată din învățământ, criticată șl detestată la toate nivelele școlare și

RELIGIA IN ȘCOALĂde Toți factorii culturali ai statului. Efectele au fost și se resimt cu intensitate: ateism. Indiferentism, scepticism, slaba participare la serviciile religioase, discreditarea clerului și altele.In această situație, sus-

Einstein. De același gen au fost la noi: G. Car- taginescu, O. Onlcescu, N. Paulescu, S. Mehedinți 
și alții.Filozofia, prin minor! filozofi, gen Marx și Engels, apologeți ai materialismului, a prejudi-

I. PRELIMINARII PEDAGOGICEținerea lecțiilor de religie, numai în baza manualelor teologice, va fi cu totul insuficientă și cu minore rezultate. Dat fiind că științele pozitive sunt folosite în argumente prejudicioase religiei, trebuie replicat tot cu dovezi științifice, exemplificând și preluând din ideile celor mal mari oameni de știință care au fost credincioși: Kepler, Flamariov, Newton, Pasteur șl contemporanul

ciat enorm religiei, ce se poate redresa ușor, contracarând prin contribuțiile celor mai mari filozofi ai lumii reprezentând 1- dealismul.Delimitându-mă la imperativele zilelor noastre, în sprijinul celor angajați în predarea orelor de religie, ofer recomandări de urgență ce se pot împlini ușor șl cu promptitudine. în primul 
rând, să se edifice cât 
mai temeinic asupra fe

nomenului religios, consultând pe Mircea Eliauc- și Nae Ionescu. In al doilea rând, pentru ca profesorul de religie să se ridice la nivelul de competență și autoritate ale celorlalți profesori, cc pretind a se afla pe o poziție superioară, se impune a câștiga convingerea privind: religia ca factor superior al culturii, documentându_se prin: O- nisifor Ghibu, Simion Mehedinți și Lucian Bla- ga. Nu dezvolt bibliografia, ca să nu apară ceva imposibil de însușit șl chiar țin să precizez ca de început dacă numai câte una din operele fundamentale ale acestora va fi cunoscută de un cadru didactic, li va fi de mare ajutor. In încheiere propunem a procura și consulta: „Inițierea religioasă a copilului", de Vasile Băn- cilă. Este Je cea mai mare actualitate și îndrumătorul cel mai va

loros al profesorului de religie. Editura Huma- nltas o asigură prin librării sau solicitări personale.Cu câteva aprecieri asupra religiei, ne; edificăm asupra altor idei ale operei: „Religia a_ pare ca cea mai bună morală", „Religia este cea mal bună pârghie de educație", „Religia contează tocmai pe forța creației lăuntrice, realitatea simțurilor fiind de fapt dependența de aceasta". „Din punct de vedere pedagogic, baza educației religioase este sentimentul spiritualizat... Educatorul religios trebuie să.și sape In conștiința sa două idei fundamentale: că are să întrebuințeze cu putere sentimentul pentru înălțarea religioasă a copilului și că sentimentul 
nu poate fi întrebuințat cu succes definitiv dieu cât dacă e spiritualizat**.

Prof. VICTOR ISA©
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Medici corupți și bolnavi închipuiți (II)
Intr-un număr anterior al «tarului nostru, promiteam cititorilor că revenim cu chestiuni legate dQ eliberarea în fals de certifi

cate medicale de către Ia- 
no« "Daroczi și Ștefan Bră- tita. medici la Spitalul Municipal Petroșani. Să mai Îirecizăm că, pentru acest ucru, cei doi pretindeau ți primeau bani prin in
termediul altor angajați din spital, in principal prin 
Vaaiie Ceauranu, infirmier- brancardier. După cum 
spuneam „afacerea" s-a 
derulat o bună bucată de 
vreme ,și a implicat o sumedenie de oameni, multi dintre ei beneficiind de certificate medicale false 
da ta ambii medici și adunând zeci de zile de concediu medical.Este lesne de priceput 
cam pentru ce era nevo
ie de certificate medicale false. O s-o spunem totuși 
și noi: cu mici excepții acoperirea absențelor nemotivate de la locurile de muncă.Pentru a ne da sejma despre amploarea acestui fenomen, iată câteva e- 
xemple.Prin intermediul lui Ceauranu, în perioada martie 1995 — aprilie 1998, 
Dănuț Han dă doctorului Daroczi 430 000 de iei. Primește în schimb cinci certificate medicale totalizând .44 de zile. în aceeași perioadă,. în schimbul a

90 000 de lei, de la dr. Ștefan Brătilă primește alto cinci certificate cu un total de 16 zile concediu medical. Treaba însă nu se oprește aici. Cu aceste 10 certificate medicale, Dă- nuț Han se prezintă la E.M. Lonea unde era muncitor necalificat. Ei bine, de aici el încasează 681 251 de lei! Bună treabă, nu?

Brătilă primește de la el 370 000 de lei, eliberând 9 certificate medicale cu 52 de zile. Dr. Daroczi îj dă doar șase certificate, totalizând 32 de zile Și banii primiți sunt mai ■ puțini: doar 175 000 de lei. Socoteala este simplă: In total 15 certificate medicale și un număr de 84 de zile. Pe lângă toate acestea.
STOP CORUPȚIEI;Și este doar unul dintre zecile de asemenea cazuri.Bani și alte bunuri se primeau însă și pentru u- nele intervenții chirurgiea- le. Pentru o asemenea intervenție la degetele unei mâini, dr. Brătilă primește de la Nicolae Adrian 40 000 de lei, două pachete de țigări Kent. Apoi, de la Petru Enesc, același medic primește 60 000 de lei și țigări pentru eliberarea unui certificat medical și prelungirea altuia, deși omul suferise un accident de muncă. Mai mult chiar, la E.M. Lonea nu i-au fost plătite.în schimb, un „bolnav" cronic s-a dovedit a fi loan Pugna, muncitor la E.M. Lonea. Despre ce suferă, numai el și cei doi medici știu. Cert este ca într-o perioadă relativ scurtă dr.

„bolnavul" încasează de la firmă mai bine de 300 000 de lei.Și suma este mică. Spunem acest lucru întrucât Aurel Crengache a încasat de la E.M. Lonea 911000 leii Nu pentru munca depusă, ci pe baza celor 11 certificate medicale false eliberate de dr. Daroczi. Dl dr. a primit doar 285 000 de lei.De la Cornel Matei Insă doctorul primește 365 000 de lei pentru patru certificate medicale false. Dr. Brătilă bagă în buzunar doar 140 00) de lei de la același muncitor. Eliberează în schimb numai două documente. Da, dar pentrd cele șase certificate Matei primește nu mai puțin de 977 440 de lei.Am ajuns, iată, la un caz care spune multe despre ceea ce înseamnă corupție.

Și chiar cu riscul de a ne repeta, spunem că, prin intermediul lui Vasilc Ceauranu și Constantin Aca- trinei, Petru Roșea dă medicilor Daroczi și Brătilă 135 000 și, respectiv, 110 000 lei. Primul doctor eliberează șase certificate medicale false, cel de-al doilea șapte.Rezultatul: de la E.M. Lonea „suferindul" Petru Roșea încasează 1 400 528 de leii Asta da afacere.Un alt exemplu In acest sens este cel al lui Iile Vi- zuroiu. De la cei doi medici el primește 18 certificate medicale false — 12 de la Daroczi șt 6 de la Brătilă. Primul primește 320 000 de lei, al doilea 160 000 de lei. Da, dar nici Vizuroiu nu se lasă: de la firma unde lucrează încasează 1 201 381 de lei.Dacă tot este angajatul spitalului și intermediază afacerile celor doi medici, Constantin Acatrinei s-a gândit că ar fi bine ca de această treabă să beneficieze și fiul său, Daniel Acatrinei. Așa se face că, pe numele lui, cei doi doctori eliberează 13 certificate medicale false. Nu plătește nimic pentru ele e- vident, dar de la E.M. Lonea încasează aproape 1 000 000 de lei. (va urma)
VALENTIN NEAGU, 

IOVIȚA BACEAN, procuror
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BERBECNeînțelegeri cu partenerul de viață. Nu încercați nici o schimbare în sfera relațiilor afective. Nu fiți încrezător in cei pe care-i vedeți întâia oară. Marți, riscați să faceți gafe din cauza neatenției. Inițiative utile în sectorul activităților domestice. Joi, s-ar putea să semnați un nou contract. Călătoriile vă avantajează.
TAURVă preocupă problemele de la serviciu. Drumuri scurte; randament maxim la examene. O persoană vă ajută să vindeți ceva. Partenerul de viață devine suspicios. S-ar putea să cheltuițl pentru un drum. Intuiția și inspirația se împletesc în mod fericit. Este posibil să primiți o veste pe care o așteptați de mai mult timp, dar și o sumă de bani. Posibile neînțelegeri cu șefii.

GEMENIPartenerul de viață va câștiga o sumă de bani, , Evadarea din tumultul vieții cotidiene v-ar prinde î bine. Luni, o’ zi bună. Posibile neînțelegeri ta fami- lie. Fiți mai conciliant cu părinții și frații. Ascul- 
1 tând sfaturile celor din jur, problemele bănești js-ar I putea diminua. Copiii vă . vor da o deri materiale din cauza neatenției.
î RAC
i Aveți ocazia să consolidați o 
J tală. Relațiile cu persoanele de sex Lvorabile. Marți, călătorie de afaceri, sunteți capabil 
i de fapte mari. Conștiinciozitatea dv vă face respec- 
î tat ta rândul colegilor. Mintea dv funcționează im- 
î pecabil. Vineri, zi de alergătură.' Sentimente neclare \ soena iubită. Norocul i 
j ..........................
» 
1 
iI
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veste bună. Pier-
relație sentimen- opus vă sunt fa-

LEU■ vă fac să vă certați cu persoana iubită. Norocul dv este foarte schimbător. Cineva din familie este posibil să plece în străinătate. Intuiție maximă; o persoană mai tânără se interesează de ce se întâmplă cu banii dv. Vă preocupă aspectul dv exterior, ceea ce face o bună impresie. Este posibil să aveți probleme cu sănătatea. Sunteți sensibil la problemele din propria familie, , ,.c

Calitățile părților în proces

FECIOARAO zi bună pentru relaxare. Pretenții în'Continuare mari, dar duminică vor fi satisfăcute. Gust pentru lux. Veți câștiga bani, dai îi cheltuiți repede. Șanse de rezolvare au numai planurile de perspectivă îndelungată. Starea sănătății nu este dintre cele mai bune. Renunțați la țigări. Vineri, tratative pentru o nouă afacere.
BALANȚADiscuții aprinse în familia dv. Duminică, risc de accidente; prudență maximă. O femeie vă va ajuta la rezolvarea unor probleme din domeniul serviciului. încercarea dv de a face speculații nu va reuși. Miercuri, o zi proastă — agitație, neliniște. Discuții neplăcute cu șefii.

Pe parcursul desfășurării proceselor, părțile, adică 
aceia care participă la judecată, au anumite denumiri, ta funcție de poziția lor procesuală.In materie civilă, reclamant este acela care a făcut 
cererea de chemare în judecată. Pârât este aceia care a 
fost chemat In judecată. Uneori, dacă pârâtul face și el 
o... contraacțiune, adică ridică și el o serie de pretenții 
ți face t> cerere reconvențională, putem avea recla- mani-părât și pârât-reclamant.Acele persoane care au și ele un interes în cauză 
pot face cereri de intervenție și atunci se numesc in- tervenienți. în asemenea cazuri se pot număra, spre 
exemplu, părinții femeii care își cheamă soțul în ju
decată pentru partaj. Părinții ei pot face o cerere de 
intervenție pentru lucrurile pe care ei le-au dat ta că
min sau care pot fi chiar ale lor.Mai putem avea partea civilă, adică acela care are 
pretenții, partea responsabilă civilmente, adică acela 
care răspunde material. De exemplu, părinții pot fi 
trați. ,|a , răspundere pentru plata pagubelor făcute de 
cop f lor minori.Jți materie penală, părțile primeso alte denumiri, al
te calități.

Cel care a comis o faptă penală se numește în faza de anchetă învinuit, Iar dacă este arestat, prevenit. In faza do judecată el se numește inculpat.Dacă la săvârșirea unei fapte penale au contribuit 
mal multe persoane, alături de inculpat, în mod egal, 
atunci toți sunt coinculpați.Cel care determină pe cineva să comită o infracțiu
ne, H instigă, cum se spune, se numește instigator. Deși in practică Întâlnim mal rar instigatori, sunt cazuri și câteodată deosebit de grave, când există instigatori. Iată un caz judecat nu de multă vreme la Tribunalul Capitalei, unde un inculpat era trimis în judecată pentru că lovise cu un ciomag în cap victima, care a decedat pe îoc. Ancheta a stabilit că autorul, o fire influențabi- lă și mare amator de băutură, era la cârciumă, și un altul, care avea necaz pe cineva, când l-a văzut că trece, i-a spus celuilalt să se ducă șl să-1 dea cu cio
magul In cap. Iar el s-a dus. Ga urmare, au fost trimiși ambii ta judecată, primul pentru omor, Iar secundul 
pentru instigare la omor.

De foarte multe ori, infractorul, adică cel care comite o infracțiune, nu ar reuși dacă nu ar fi ajutat de cineva, de un... binevoitor. Acesta este complicele.Articolul 26 din Codul penal spune că este complice acela care cu Intenție înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. Este de asemenea complice cel care promite înainte sau în timpul săvârșirii faptei că va tăinui bunurile provenite din infracțiune sau că-1 va favoriza pe făptuitor.
Tot în procesul penal —- așa cum am mai spus, putem avea:

■'1• partea vătămată, adică persoana care a suferit o vătămare fizică; morală sau materială prin infracțiunei• partea civilă, adică partea vătămată care are pretenții la despăgubiri; 1• partea responsabilă civilmente, adică persoana fizică ori juridică ce răspunde alături de inculpat pentru plata despăgubirilor civile.
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Trei spargeri intr-o noapte! I

Poliția municipiului Petroșani a identificat și i 
reținut recent pe Viorel Alecu, un fost condamnat ■ 
de 47 de ani, fără ocupație și pe Iulian Dlncă, de 44 
de ani, tot fără o ocupație stabilă. Ambii sunt din I 
localitate. De Ce l-au reținut polițiștii pe cei doi? • 
Pentru faptul că într-o noapte au pătruns în casa | 
unei Cctățene și au furat bunuri în valoare de 700 000 > 
do leL In aceeași noapte, cei doi au mai săvârșit I 
alte două spargeri în acea zonă. (V.N.) J

I

SCORPIONîn ciuda comodității, ați putea să faceți un sport. Duminică, sunteți tensionat; starea sănătății este rea. Capacitate minimă de concentrare. Partenerul de viață are o realizare socială care vă pune Pe gânduri. S-ar putea să cheltuiți bani prieten bolnav. Un coleg vă dă o mână s-ar putea să câștigați și bani.
SĂGETĂTORVă pregătiți de nwsafiri; evenimente vă ajută să mai uitați neplăcerile, tunul nu vă priesc. îngrijiți-vă sănătatea! O boală cronică s-ar putea să vă facă probleme, la serviciu, aveți multe lucrări care nu se mai termină. Aprecieri din partea setului. Colegii vă vor felicita, dar nu toți din inimă; nu vă faceți sânge tău. Vă nați mai greu gândurile.

pentru un de ajutor;
numeroaseAlcoolul șl tu-

odu-
CAPRICORNPartenerul de viață va câștiga bani. Sunteți cam suspicios riscați să spuneți lucruri pe care le veți regreta. Chef de distracții. Veți fi trimis intr-o delegație. Posibile discuții cu părinții, care nu acceptă relația dv sentimentală. Neînțelegeri cu șefii, dar o veste din străinătate vă va blnedispunc. Vi se ascunde ceva, dar nu aveți motive să vă frământați.
VĂRSĂTOROdihna vă va ajuta să arătați mult mai bine. Persoana iubită vă va face o imensă bucurie. Un prieten are nevoie de ajutorul dv. Veți câștiga bani pe care-i veți da părinților. Nu aveți prea mult timp pentru persoana iubită. Cineva din familie vă dezamăgește. O prezență feminina vă va lua prin surprindere la serviciu. Din nou probleme cu banii.

PEȘTIEste posibil să primiți o invitație pentru după- amiază, dar nu agreați persoana care v-a făcut-o. 
I Șanse mari de câștiguri. Puteți avea o realizare din J punct de vedere social. Șefii apreciază inițiativele ț dv. Ați putea pleca într-o călătorie cu ajutorui unui I prieten. Atentie Ia ce spuneți ca să nu faceți gafe. 7 Inițiative inspirate în domeniul sentimental.
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PROGRAMUL
Consiliului local al municipiului
Hunedoara in perioada 1997-2000Municipiul Hunedoara, irincipalul producător industrial și cea mai mare așezare urbană a județului, constituie un spațiu e- onomic social specific zonelor mono-industriale.Pentru a aprecia mai bine lucrările necesare și are urmează a fi aproba- ■e de Consiliul local, în funcție de fondurile ce se vot încasa, prezentăm în ■ontinuare și disfumiloiu»- lilățile de pe raza muni- ipiului:• Densitatea prea mare i construcțiilor în zona centrală și în ansamblurile de locuințe colective face aproape imposibilămplasarea unor noi construcții pentru locuințe sau alte dotări de interes public.• Disproporția dintre onfortul urban al zonei entrale și al unor zonespecifice, atât în ceea ce privește starea fondului onstituit cât și al echipării edilitare și dotării cu instituții și servicii publici• Degradarea urbanistică a unor ansambluri de locuințe colective care ne-esită revitalizarea și reabilitarea;• Circulația rutieră pre

zintă ștrangulări, intersecții necorespunzăloare și mai ales aglomerarea tranzitului, a traficului greu și a transportului în comun în plină zonă centrală;• Numărul mare de străzi nemodemizate în zonele locuite;• Numărul redus al parcajelor și garajelor;• Sursele și rețelele e- dilitare sunt insuficiente asigurării unui confort urban decent;• Disfpncționalitățile in exploatarea sistemului centralizat cu căldură;• Un minus important de spații de joacă pentru copii;■ Neprotejarea zonei istorice a municipiului, ceea ce necesită măsuri de conservare și renovare a clădirilor cu valoare arhitecturală ce fac parte din patrimoniul național;• Instituțiile publice, în special cele de .uiteră, sport, turism, financiar- bancare sunt deficitare;• Prezența unor activități industriale (în special SC „Siderurgica" SA) grav poluante, situate în direcția vânturilor dominante cu efect nociv pentru populația orașului;
SUBREDACȚIA HUNEDOARA

Relații cu publicul .scrisori, anunțuri publicita-J. 
•re — în fiecare zi de marți și vineri, între orele-! 
ill—14, la subredacția „Paginii**, din clădirea Primă- 
; riei municipiului, camera 32 (parter). Alte informații Ji 
■ — la telefonul 714639, în zilele și între orele men-«; 
. ționate. !;

. . .".■.VA,.V,WAV>*.*.'///.,.V.,.,.*.T.,.,.*.".,.,.WAW.',

• Lipsa locuințelor sociale în condițiile în care sunt multe persoane fără posibilități financiare pentru a-și procura o locuință convenabilă.Față de disfuncționalită- țile menționate enunțăm următoarele necesități și opțiuni principale:• Reabilitarea sistemului de termoficare a municipiului prin crearea de centrale de cartier, de bloc sau scară, reparații capitale la instalațiile de transport agent termic primar și secundar și la punctele termice;• Dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă, echilibrarea presiunii în rețeaua de alimentare și reabilitarea instalațiilor de distribuire a apei în municipiu;• Extinderea rețelelor de distribuire a gazelor naturale în satele componente ale municipiului (Răcăș- tie, Zlaști, Boș, Hășdat);• Contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apă a municipiului Hunedoarfl;• Contorizarea consumatorilor din sistemul de a- limentare cu energie termică a municipiului;• Construirea de locuințe sociale prin reabilitarea blocurilor nelocuite la ora actuală;• Construirea unei piețe nrderne în zona Dunărea și crearea de minipiețe în cartierele de locuit;• Reabilitarea și modernizarea străzilor prin refacerea covorului asfal- tic, semnalizare de intersecții, lărgirea părții carosabile, refacere trotuare;

• Crearea de locuri de parcare în cartiere;• Dezvoltarea zonelor verzi din municipiul Hunedoara în special în zona de sud-est a localității cu funcțiuni preponderent de agrement;• Dezvoltarea fondului de locuințe, atât prin folosirea terenurilor neconstruite din cadrul intravilanului existent cât și prin extinderea acestuia;• Refacerea și extinderea locurilor de joacă pentru copii în cartierele de locuit;• Modernizarea sistemului de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor menajere;• Dezvoltarea și modernizarea stațiilor de epurare a apelor menajere de la Buituri și Sântuhalm;• Realizarea următoarelor obiective de utilitate publică în perimetrul zonei centrale:— sală polivalentă pentru activități cultural sportive;— construcție pentru lăcașuri de cult:• Rezervarea în actualul perimetru al zonei centrale a unor suprafețe pentru amplasarea exclusivă a unor instituții publice:— construcție pentru un nou hotel;— sedii financiar-ban- care;— supermarket privat.• Restaurarea Castelului Corvineștilor pentru intrarea în circuitul turistic internațional;• Sistematizarea râului Cerna, prin decolmatare, regularizare și depoluare.
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Vântu Bog- |
Ghica Teo- •

i_ *
Primii fericiți care au spus DA în fața ofițe_ |
: zzzzl zr zz ‘zzt: Pojoga Nicolae •

Klaus și Mi

Așa e viața!
■ NAȘTERI

In primele zile ale lunii ianuarie s-au înregis
trat următoarele nașteri 
dan Vasile, Mirescu Claudiu Adrian 
dora.

Trăită Laura,
Ș*

■ CASATORII

rului stării civile în acest ar au fost:
J Florin și Vale Angelica Irina; Pojoga 
| tocariu Crăița.
•I
*I
*
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Tuturor, casă de piatră !

■ DECESE
In șapte zile ale acestui an (1—7 

înregistrat următoarele decese: Manda 
ani, Ursu Ana, 83 de ani, Bătășan Emil, 52 de ani, 
Dorobăț Gheorghe, 69 de ani, Bucur loan, 63 de ani, 
Iakab Ladislau, 74 de ani, Doboli Beniamin, 66 de 
ani, Oprea Nicoiae, 78 de ani, Cibu Nicolae, 43 de 
ani, Telecican Gheorghe, 87 de ani, Sztoika lozsef.

| 56 de ani, Ilălălae Emil, 66 de ani, Sârbu Doina, 66 
'■ de ani. Dumnezeu să-i odihnească 1
k

ianuarie) s-aU
Zelma, 77 deI

I
wI
*IIII
4I

i Certificate — 
autorizații

i de construcție
' în ședința de avizare din data de 17 decembrie
\ 1996 au fost emise următoarele documente ;
' CERTIFICATE DE URBANISM

!• Obogeanu Ilie, strada Bogdan Vodă, construc
ție de locuință, • Delapeta Mircea, str. A. Iancu 139, 
transformare apartament în spațiu comercial.

i AUTORIZAȚII DE CONSTRUCȚIE
. • Muntean Abel și Ileana, Peștișu Mare, con-
’ strucțic garaj auto • Zotoiu Ovidiu Marius, bdul 
ț Corvin, nr. 1, transformare apartament în spațiu co- 
l mercial • Popescu Stelian Dumitru, zona Ciuperca, 
? construcție garaj auto • Brumaru Marinei, zona Ciu- 
) perca, construcție garaj auto • Vasilencu Mihai și 
l Elena, zona Ciuperca, construcție garaj auto • Cârca 

Constantin, zona Ciuperca, construcție garaj auto •
: Nagy Elisabeta, strada Victoriei, construcție spațiu ? 

comercial • S.C. Rolsin Corn SRL, Piața Viorele, 1 
i amplasare chioșc. (
' _____ '______  ___ <

Așpectul civilizat al localității în care trăim este un element definitoriu pentru cartea de vizită a acesteia. Dar curățenia și ordinea trebuie păstrate, în primul rând, de cetățeni. Faptul că în consiliul local s-a discutat și aprobat o hotărâre în acest sens, este mai mult decât benefic.Vă prezentăm, în continuare, un extras din Hotărârea nr. 46/94, a Consiliului local, privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe raza teri torial-administrativă a municipiului Hunedoara:
Având în vedere nota dc 

fundamentare a primarului 
municipiului Hunedoara, 
din care reiese necesitatea 
perfectării și lărgirii cadru
lui normativ ca și crește
rea cuantumului sancțiu
nilor contravenționale co
relat cu condițiile economi- 
co-financiare;

în baza prevederilor Le
gii nr. 4/1981 privind ac
tivitatea de gospodărire co
munală, ale Legii nr. 10/ 
1982, ale Legii nr. 32/1968 
privind stabilirea și sanc
ționarea contravențiilor;

Dezordinea și nepăsarea se plătesc!
în temeiul dispozițiilor 

art. 21, lit. „g", lit. „r“, lit. 
„ț“, lit. „u“ și ale art. 29, 
alin. 2 din Legea nr. 69/ 
1991 privind Administrația 
publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 3. — Constituie contravenție de la normele privind întreținerea construcțiilor șj a utilizării fondului locativ următoarele fapte săvârșite de către regiile autonome, instituțiile, unitățile de cooperație, alte persoane juridice sau fizice:a) neîntreținerea în stare corespunzătoare a clădirilor, tonetelor, buti- curilor unde își desfășoară activitatea cu titlu de folosință sau proprietate, prin asigurarea spălării geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, vopsirea tocăriei și a tâmplă- riei de lemn sau metalice, menținerea în stare corespunzătoare a firmelor și fațadelor;b) menținerea în stare corespunzătoare a împrej

muirilor imobilelor și ne- întreținerea pomilor, florilor și altor plantații din incintă;c) neîntreținerea corespunzătoare a gardurilor, porților și neluarea măsurilor de conservare a construcțiilor de pe principalele artere de circulație;d) neîndeplinirea obligației de curățire și măturare zilnică a trotuarelor, pergolelor și a șanțurilor din fața imobilelor și din jurul acestora, de stropire cu apă a porțiunii de măturat, de curățire a zăpezii de pe trotuare;j) folosirea de improvizații cum sunt: hârtii, cârpe sau tablă în locul geamurilor, neîntreținerea curățeniei în balcoane și lo- gii, neaplicarea pe fiecare imobil proprietate personală sau de stat în loc vizibil a tăblițelor tipizate cu numărul de imobil.k) agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Hunedoara sunt obligați să amplaseze la fiecare intrare din stradă un coș de 

gunoi a cărui formă și culoare se va stabili de comun acord cu biroul de urbanism, amenajarea teritoriului și administrația domeniului public și privat, și gospodărie comunală.Procurarea acestora se va face în maximum 30 de zile de la publicarea aces- torl hotărâri.
Art. 4. — Gontravențiile prevăzute la art„ 3, lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, se" sancționează cu amendă de la 60 000 — 120 000 lei.
Art. 10. — în vederea conservării și dezvoltării parcurilor, zonelor florale, spațiilor verzi de pe raza teritorial-administrativă a municipiului Hunedoara, se interzice și constituie contravenție:c) distrugerea prin orice mijloc: incrustații, scrijelituri, smulgerea cojii, bătut cuie, ruperea ramurilor, punerea unor substanțe cu efect otrăvitor la rădăcina acestora sau degradarea arborilor, puie- ților, lăstarilor precum și degradarea mobilierului urban aferent, distrugerea, 

răsturnarea coșurilor de gunoi, schimbarea locului acestora, ruperea și scrije- lirea băncilor, așezarea cu picioarele pe șezutul băncilor, practicarea jocurilor de noroc în parcuri;h) distrugerea zonelor verzi amenajate cu arbuști;f) practicarea jocurilor sportive și distractive pe zonele verzi în afara locurilor special amenajate;1) degradarea sau deteriorarea, murdărirea, înscrierea de inscripții sau însemne prin scrijelirea monumentelor de orice fel.
Art. 11. — Faptele prevăzute la art. 10, lit. c, h, 1, 1, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 90 000 — 150 000 lei.
Art. 12. — Pentru reglementarea desfășurării traficului rutier și pietonal, întreținerea și exploatarea căilor publice constituie contravenție următoarele:f) depozitarea pe străzi, trotuare, parcuri, zone verzi, terenuri virane, piețe, a materialelor de orice fel sau utilaje, mărfuri, ambalaje, tonete, mese, 

grătare, materiale de construcție și altele fără a- probarea serviciilor publice ale Consiliului local al municipiului Hunedoara șl fără plata taxelor stabilite potrivit legii;g) accesul, staționarea, parcarea și circulația autovehiculelor pe trotuare șl zone verzi și în locurile nepermise, semnalizate ca atare, precum și spălarea lor pe străzi și pe locurile de parcare publice, cu excepția locurilor specia) a- menajate în acest scop;
i) degradarea sau distrugerea indicatoarelor de circulație, a parapeților la poduri sau de protecție a pietonilor;k) producerea de zgomot prin orice mijloace în locuri publice sau în cartierele de locuit și imobile.
Art. 13. — Contravențiile stabilite la art. 12, lit. f, g, i, k, vor fi sancționate cu amendă de la 150 000 — 200 000 lei.
Pagină realizată de

CORNEL POENAB, 
SORIN BLADA
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CUVÂNTUL LffiER a«8Scotidiana îndeF C081HZC3H3 " | (Regina și t’tandați’iul
’’„Cată dragoste împrăștie acest trandafir !
[j Păziți-1 cum preotul îșj veghează al său patrafir!"a

:■
■ J Regina păși, privind în urmă încă o dată .-
■

îl O, Timp
a

■ Pasul ei, cântecul unui clavir...

I

(Biblioteca „Apostrof" pune în circulație pentru publicul larg cărți de valoare și importanță din patrimoniul cultural-națio- nal. în acest fel „O istorie..." este o scriere o- portună, fie și numai gândindu-ne că autorul studiului eu vădit conținut antologic este unul dintre puținii — dacă nu cumva singurul acum —, esteticieni și filozofi ai culturii românești : Ion Ianoși. Mai puțin cunoscut, sau mai puțin accesibil nespecialiștilor, au- ; torul a avut de-a lungul I anilor o activitate prodi- 
I gioasă și prestigioasă, cu i o „producție" editorială ' notabilă în domeniu. ) Comentariile sale, legate » de estetică și filozofia ? culturii, au fost publica- ) te până acum în 20 de \ cărți, dintre care trebuie i menționate : Romanul
> monumental și secolul XX 
ț (1963); Dialectica și este

tica (1971); Poveste cu doi 
necunoscuți — Dostoiev- 
ski și Tolstoi (1977); 
Hegel și arta (1980); Su-

ț blimul în estetică (1983); 
. Sublimul în spiritualita- 
’ tea românească (1987); Li- 
ț teratură și filozofie. Inte- 
i racțiuni în cultura româ- 

nă (1986).1 Ion Ianoși s-a născut la Brașov în anul 1928, este

1 
î

* l T 
î

*

î
î

î
*

1
!

filolog și doctor în filozofie (1955), cadru universitar, predând estetica și cursuri de filozofie a culturii. „Domeniile sale publicitare sunt : estetica (filosofia artei), istoria și filosofia culturii, istoria și teoria literaturii (...)“ (din schița biobibliografică, pag. 2).Având aproape 400 de

dus totuși o cantitate de material brut impresionantă și să contureze foarte clar un produs al spiritualității românești încă nu îndeajuns cunoscut cititorului obișnuit și, poate, nu numai. Trecând de la Miron Costin Pe la Dimitrie Cantemir, Școala Ardeleană, Titu Maiorescu, Eminescu, Ghe-
ION IANOȘI: „O ISTORIE A FILOSOFIEI 

ROMÂNEȘTI”

Biblioteca „Apostrof”, 
Cluj, 1996pagini, „O istorie a filosofici românești" constituie, de fapt, un manual- ghid important intr-un domeniu prezentat în mod analist începând cu latura sa istoriografică. Volumul, alcătuit pe o schemă riguros cronologică, având ca baze de discuții câteva personalități ale căror opere și contribuții la istoria filozofiei sunt de necontestat, apare ca o lucrare științifică de referință. Pornind „de la Neagoe Basarab..." și încheind cu Constantin Noica, Ion Ianoși reușește să condenseze în- tr-un spațiu relativ re-

rea, Vianu, Nae Ionescu, Camil Petrescu, Blaga, autorul se erijează într- un exeget al cărui obiect de lucru, scop și menire este aducerea la cunoștința publică a minimei informații despre marile spirite românești de-a lungul veacurilor. Utilizând ca puncte de plecare „vârfurile" cutărui sau cutărui moment, el se lansează în considerații de înaltă ținută profesional - intelectual - științifică. Exemplele sunt mai mult decât semnificative : „Rădulescu-Mo- tru, Negulescu și Florian sunt sub raport tipologic

omogeni, Petrovici, Roș- > ca și Vianu par mai duali, ) obiectivi și preocupați de l subiectualitate" (p. 136); !sau această prezentare a f lui Camil Petrescu :. „El ț exacerba orice. Stihia îi l era dramatică — și în / lirică ori epică. Antite- } zele riscau uneori să înă- l bușe tezele. Conflictele ! le filtra printr-o subiec- i tivitate hipertrofiată. Era ț „egotist" în descendență l stendhaliană" (p. 179). }Dar cele mai interesante j și mai frumoase fraze în l context rămân cele pri- I vitoare la personalitatea î lui Constantin Noica — ț un capitol (p. 274—362), i pe care îl recomand în ? mod special pentru lec- î tură mai atentă. I„O istorie a filosofici i românești" este, în pri- J mul rând, o carte de spe- ț cialitate, dar, indiscutabil, l și una care reflectă cu ’ responsabilitate, și cu ) respect patriotic, dacă mi ț se permite, adevărul de- ț spre partea filozofiei ro- i mânești ținută o jumă- .’ tate de veac sub bleste- ) mul comunist.' Deci, în- i treprinderea domnului ■ profesor Ion Ianoși tre- 1 buie privită ca o sârbă- î toare pentru sufletul ci- l titorului și pentru con- ) știinta de neam. )
DUMITRU IIURUBA (

I Expoziție etnografică 
la Căminul cultural 
Hărțăgani. In imagi
ne, articole ce deco
rează interiorul unei 
case țărănești.

| Foto : PAVEL LAZA

Tiberiu Balazs —sculptură și pictură!
iI
I

‘i
Sub același gir cultural-artistic excelent făcut, al ICSH — SA Hunedoara, structorul” poziția a nală a lui LAZS. specialitatea, prin studii, a acestui talentat artist hunedorean. Expoziția cuprinde lucrări în lemn și în calcar, sintetizând idei titrate sugestiv : „Spații conjugale" (I, II, III), tratând inspirat, nuanțat filozofic, ideea cuplului u- man și a familiei ca matrice a lumii; „Balanță" (I, II), metamorfozând (și metaforizând) forme incarnate în spațiu, pe coordonata temporală și în verticalitate; în fine, lucrările în calcar, sugerând tiparele primordiale, (arhetipale) ale laboratorului genezic (fascinat de Brâncuși), (Acvatică

Clubul „Con- a găzduit ex- cincea perso- TIBERIU BA- 
Sculiptura este

I, II, III). Mai notăm o noutate la acest artist, grupul de cinci „fluturi", executat statuar, în lemn, bine tratate, cu suprafețe perforate, nuanțând celebrele picturi ale lui Țuculescu, prin obsesia
CRONICA PLASTICA„ochilor", de-astă dată decupați în lemn, ca niște ogive ale timpului. Calitatea principală, funcțională, a acestor lucrări, este aceea de a se preta la amplasamente în scuare sau parcuri urbane. De altfel, salutăm cu bucurie apropiata inaugurare a unei astfel de lucrări a lui T.B. în curtea Clubului „Constructorul", sponsorizată de societate. (Doru Gaița).Picturile lui Balazs

sunt și ele suculente,chiar spectaculoase, oglindind o etapă fecundă,explozivă chiar. Cromati- i cile preponderente sunt calde, galbene și învăpăiate, ingenios comple- mentate cu verde și gri- uri mai reci. „Case din Rotunda", triptic piesa- gistic, cu tonuri de expresie expresionistă, ca și tulburătorul „Interior rustic", sau ,<Dans", „Contur", „Acasă", „Undeva, o casă" (extraordinară lucrare!)... Lucrări tensionate, de mare impact emoțional și estetic, implicit. Balazs a inclus și un „Nud", lucru rar în tematica sa („Re- paos"), dar și tripticul „Aureole", în auriu, manieră decorativă, în planuri cu pastă directă din tub, albă, pretext decorativ.
EUGEN EVU

* Din adâncurile gândirii,

, ... . ....p ! Straja păzea locul extazului aproape divin 
j Dar floarea fusese-ngropată în Uitarea — Cimitir

•E Iar regina mușcase de mult cuvântul „amin" 
Ș Din dragoste, din tumult, din măriri...
■

I împreună sunt acuma regină și roză
■ într-o grădină unde nu-i pir.

ț»
.‘Un poem de iubire întreruipe nemernica proză

ii
'■Atunci când e rupt al ăstei vieți fir.

a
Cântec h

I

ii

:•

„Doamne, dă-mi colți și dă-mi gheare" 
Se rugă intr-o zi mica floare.

„Să sfâșii, să prad, să ucid !
în Poemul Naturii să fiu versHl cel mai perfid [

Moartea în luptă dă-mi-o în dar, 
M-am săturat să fiu presată-n ierbar".

în timp ce floarea își înălța a sa rugă 
Un flutur se opri din inaripala lui fugă.

„Lasă-mă", zise el, 
„Să fiu pentru tine inel.

Ești atât de frumoasă...
De ce să fii slugă, când tu ești crăiasă ?“

CIPRIAN NICKED

Mă risipesc inutil 
în gândurile mele atât de mult 
încât sunt obosită de mine.
Alerg mereu spre ceva
Chiar dacă știu că acel ceva 
Se află undeva la minus infinit 
Sau poate nici nu există
Este doar o iluzie frumoasă 
Și stranie.
Doar sufletul meu bolnav de mine 
Mai crede și mai speră.
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fără întrebare, fără răs
puns, răsare 
nețărmurind 
și aducând'
din nețărmurirea ei. Spi
rit de pătimitor, pira
midă ce se clădește din 
blocuri de piatră dispu
se in echilibru perfect, 
pasăre măiastră neosto
ită, el are curajul de a

Eminescu, 
întrebarea 
răspunsul

măiastră neosto-

lua cuvântul rece și plă
pând, spre a-l încălzi cu 
suflarea sa, de a-l trece 
prin focul universului, a- 
poi de a-l sculpta în tăce
re, intre coloanele gându
lui, până când, iată, apar 
sute și sute de statuete 
Venus, toate pregătita 
pentru a desfăta ochii 
unei lumi întregi. Lacri
ma, surâsul, iubirea din
mâinile lui cresc în co
lumne, spre aștri, întru 
necurmarea valorilor fi
inței umane.

Și nimeni nu poate sta 
în calea visurilor sale>
Ca un ecou al acestei 
constatări apare mărturi
sirea din „Odă (în metru 
antic)": „Focul meu a-l 
stinge nu pot cu toate] 
Apele mării". Și vine cli
pa în care idealurile ri
dicate spre eternitate 
trebuie să străpungă te
luricul. Aici apare sufe
rința : „De-al meu pro
priu vis mistuit mă vaiet" 
— „Odă (în metru an
tic)". Veșnicia devine

;
-TT

ELENA MONDA
4________________________ 5

,,neagră" în „Luceafărul", 
dar si pe Pământ. „Toa- 
te-s praf... Lumea-i cum 
este..." („Epigonii"). în- 
tr-un univers în care atât 
lutul, cât și teluricul res
ping, nu mai rămâne de
cât „un singur dor".

Liniștea serii, foșnetul

Neîncetat, 
Eminescu!

frunzelor din codru, vu
ietul mării și susurul iz
voarelor sunt ultime e- 
couri ale răzvrătirii din 
„Mortua est" și totodată 
mărturii ale înălțării spi
ritului deasupra torente
lor trăirii efemere. Ast
fel, după zguduitoare cli
pe ce aprind durerea sacră 
prin cioburile unei vieți 
în care: „A fi ? Nebu
nie tristă și goală;/ Ure
chea te minte și ochiul 
te-nșală/ Ce-un secol ne 
zice, ceilalți o dezic] De
cât un vis sarbăd, mai 
bine nimic", se trece ia 
liniștea sacră, găsită în 
natura venerată ce își 
unește elementele într-un 
tablou îmbălsămat de

farmecul sublim ai vi- î 
ziunii eminesciene. <

Mihai Eminescu, prin • 
geniul său creator, este | 
o oglindă. In lustrul ver- • 
sului său, lumea își ve- I 
de adevăratul chip și o- ’ 
chii de mări unduite, | 
cugetând: „Dintre sute < 
de catarge] Care lasă > 
malurile,] Câte oare le | 
vor sparge] Vânturile, • 
valurile ?*. In titanica • 
umbră pe care trupul * 
poeziei sale o lasă peste I 
cultura universală, intuim J 
însă cuvântul limbii ro- | 
mâne, transfigurat de • 
sensuri cosmice, pulsând I 
necontenit, cald și im- • 
bietor pentru gândurile | 
celor ce vor veni.

Mihai Eminescu reali- | 
zează un codru măreț, I 
cu șipotul iubirii, cu ra- ! 
falele suferinței, cu raze- | 
le speranței... Aceste • 
„peisaje" au fost conce- | 
pute pentru ca în ele să « 
pătrundă oameni noi, pri- I 
menindu-le neîncetat ră- J 
săriturile: „Un om se ■
naște — un înger o stea I 
în cer aprinde.../ Și pe î 
pământ coboară in cor- | 
pul lui de lut/ A gându- » 
rilor aripi în om el le în- | 
tindei Și pune graiul « 
dulce în pieptul lui cel I 
mut". („Povestea magului J 

călător în stele").. |

ROXANA SICOE : 
TIREA, eJevă I

.................................■••••• ~ .....................
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CUVÂNTUL LIBER Jcot i d i a ri •;> i in d e pe nd e n
SĂPTĂMÂNA 

TV
LUNI, 13 IANUARIE

T V R 1
13/00 Actualități; 13,10 TVR Iași; 14,00 

țTVK Cluj-N.; 14,50 TVR Timișoara; 16,00 
Actualități; 16,05 De luni până luni; 16,35 
Turism și agroturism; 17,05 Em. in ib. 
șnagniară; 18,35 Grendizer (d.a); 19,00 A- 
tlas; 19,30 Salvați de clopoțel (s); 20,00 
Actualități; 20,50 Baywatch (s); 21,45 Tea
trul Național de Televiziune prezintă; 
«,Don Juan sau dragostea pentru geome. 
trie* (p.I) de Max Frisgh; 22,50 Transfo- 

; Ca lor; 23,20 Actualități; 23,10 Cultura în 
lume. Eminescu pe meridianele lumii-, 
©.10 ^Fragil"; 1,00 Tenis Australian Open.

I 1 T V R 2
13,00 Actualități; 13,10 Politica intre 

Ideal șl real; 13,35 Drumul spre Avonlea 
<s/r); 14,25 Tenis. Australian Open (rez.);
15.25 Perla Neagră (r); 16,10 Alejandra (s); 
<7,00 Măseaua de minte; 17,40 Andrea 
Cedestp (s); 18,30 în fața dvs; 20AM) Arte 
'vizuale; 20,30 Tribuna nonconformiștilor; 
£1,00 TVM Mesager; 21,30 Căsuța cu po
cești; 21,35 Sfinx (cs); 22,05 Tribuna par. 
Udelor parlamentare; 22,30 Cei din Mo- 
gauor (s); 23,25 Magazin sportiv interna
țional; 0,40 Muzica e viața mea!

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 10,00 Peștera monstru
lui sacru <s, ultimul cp.); 11,00 Omul de 
la miezul nopții (f.a. SUA 1974); 12,55 

iȘtiri; 13,09 După vulpe (f.a. Italia/Anglia 
*66); 15,00 Verdict: crimă! (r); 16.00 Tâ- 

inar și neliniștit (s); 16,45. înrobită de iu
bire (s); 17,30 Grace (s); 18,00 Știri; 18,05 
'Sport ia minut; 18,25 Am întâlnit și ro
mani fericiți; 19,00 Știi și câștigi! (cs);

109.30 -Știri; 20,00 Breaking In (co. SUA 
1989); 21,50 Știri; 22,00 Familia Bundy (s);

>£2,30 MASII (s); 23,00 Procesul etapei (I); 
0,00 Știri; 0,20 'Procesul etapei (II); 1,30 
Sport la minut — știri sportive.

ANTENA 1
12,00 Invitați la Antena 1 (r); 13.00

1 Lumină călăuzitoare (s); 14,00 Știri; 14,10 
I l)n trecut dureros (f/r): 16,00 Medalion;
116.30 Teleshopping; 17,00 Știri; 17,10 Vă
duva (s); 18,00 Oglinzi paralele; 18,30 Mo-

i del Aca'demy (s); 19,00 D.a; 19,30 O iu- 
; birc de neuitat (s); 20,30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 Zidul (f. Ro
mania *74); 23,00 Milionarii de la mizeul 
nopțiU(p.I); 23,50 Știri; 0,00 Milionarii de 
la miezul nopții (p.II); 1,00 Teleshopping.

MARȚI, 14 IANUARIE
I T V R 1

7,00 TVM Telematinerf- 8,30 La prima 
pră; 9,29 Santa Barbara (r); 10,05 Limbi 
■trains: franceză, engleză; 11,05 Jumă
tate de cer (f/r); 13,15 Muzica pt. toți; 
14,l>0 Actualități; 11,10 TVR Iași; 15,00 
WU Cluj-N,; 16,00 Actualități; 16,10 Fii 
tu ins i!; 16,40 Conviețuiri; 17,35 Cazuri 
•i necazuri în dragoste (div.J; 18,3o Tri
buna partidelor parlamentare; 18,55 Me
dicina pentru toti; 19,25 Katts și câinele 
(a); 20,00 -Actualități; 20,50 Vulturul (f. 
Ungaria *82); 22,45 Reflector; 23,15 Ac
tualități; 23,30 Iată iarna a sosiți (muz. 
moară); 23,50 Gong!; 0,20 Mag. Notelor 
Blue; 0,50 Tenis, Australian Open (rez.).

T V R 2
7,00 La prima oră; 8,30 TVR Cluj-N.; 

•,20 Ora de muzică; 10,05 Mag. satelit;
11.25 D.a; 11,55 „Don Juan sau dragostea 
pentru geometrie" (teatru, p.I/r); 13,00 
Punct de întâlnire: Noii magicieni; 13,25 
Serialul serialelor-, 14,10 Tenis. Austra
lian Open (rez.); 15,10 Limbi străine (r); 
16,19 Alejandra (s); 17,00 23 de milioano 
(1); 17,40 Andrea Celeste (s); 18,30 23 de 
milioane (II); 20,00 Cu cărțile pe față; 
£1,00 TVM Mesager; 21,30 Căsuța cu po
vești; 21,35 Intre da și nu-, 22,05 Credo
23,15 Chouchou (f. Franța 1995); 0,50 Rit
muri .muzicale.

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Grace (r); 10,30 MASII (r); 11,00 
Wild & Wooly (f. SUA *78); 12,55 Știri; 
13.00 Pe căi greșite (dramă SUA ’89); 15,00 
Verdict; crimă! (s); 16,00 Tânăr și neli
niștit (s); 16,45 înrobită de iubire (s);
17,30 Grace (s); 18,00 Știri; 18,05 Sport Ia 
minut; 1845 Cagney și Lacey (s); 19,00 
Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Chi
cago Hope (s)j 21,00 Secrete do familie 
(s); 22,00 Familia Bundy (s); 22,30 MASII 
(s); 23,00 Deșteaptă-te, române!; 0,00 Știri; 
0,20 Snort la minut — știri sportive.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,15 O iubire de neuitat (r); 

8,00 In vizită la Antena 1; 10,00 D.a;
10.30 Teleshopping; 11,00 Știri; 11,10 Lu
mină călăuzitoare (r); 12,00 Văduva (r); 
13,00 Lumină călăuzitoare (s); 14,00 Știri;
14,10 Zidul (f/r); 16,00 Medalion; 16,30 Te
leshopping; 17,00 Știri; 17,10 Văduva (s); 
18,00 Seismograf; 18,30 Model Academy 
(s); 19,00 D.a; 19,30 O iubire de neuitat 
(s); 20,30 Observator; 21,15 Din lumea a- 
faccrilor; 21,30 Drumul spre casă (f. SUA 
’91); 23,20 Milionarii de la miezuL nopții; 
1,00 Teleshopping.

MIERCURI, 15 IANUARIE
T V R 1

7,00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (r); 10,05 Video
lexicon; 11,05 Melodiile iubirii. Microre- 
Cital Angela Stoica; 11,20 Andrea Celeste
(r) ; 12,10 Crăiasa Zăpezii (d.a); 12,40 Re
flector (r); 13,10 Muzica pt, toți; 14,00 
Actualități; 14,10 TVR Iași și Cluj-N.; 
16,00 Actualități; 16,10 Mag. internațional; 
17,00 Videocase'ta muzicală; 17,15 Eccle- 
siast ’97; 18.00 Telediscul muzicii popu
lare; 18,30 Grendizer (d.a); 19,00 Sensul 
schimbării; 19,30 California visează (s); 
20,00 Actualități; 20,50 Masada <s); 21,40 
Simpozion. Planeta Eminescu; 22,30 Fru
moasa și Bestia (s); 23,20 Actualități; 23,35 
Confluențe; 0,05 întâlnirea de la miezul 
nopții; 1,09 Tenis. Australian Open (rez.).

T V R 2
7,00 La prima oră; 8,30 TVR Timișoara; 

9,20 Ora de muzică; 10,05 Caieidoscop- 
satelit; 11,20 Vulturul (f/r); 13,15 Serial 
de călătorii (do. cp. 2); 14,10 Gong! (r);
14.40 Tenis. Australian Open (rez.); 15,40 
De lingua latina; 16,10 Alejandra (s); 17,00 
Zodia* Balanței (em. de educație juridică);
17.40 Andrea Celeste (s); 18,30 Em. in lo, 
maghiară; 20,00 Pro Memoria; 20,30 For
mă și culoare; 21,00 TVM Mesager; 21,30 
Căsuța cu povești; 21,35 Jazz-fan; 22,05 
Cei din Mogador (s); 23,00 Un secol de 
cinema; 23,55 Orizonturi culturale; 0,25 
Biserica și sdcictatca (do.).

PRO TV
7,(‘0 Ora 7, bună dimineața!; 9.00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Grace (r); 10,30 MASII (r); 11,00 A- 
mericanul urât (f. SUA *63)- 12,55 Știri; 
13,00 Hoțul (co. Fr./It. ’67); 15,00 Ver
dict: crimă! (s); 16,00 Tânăr și neliniștit
(s) ; 16,45 înrobită de iubire (s); 17.30 Grace 
(s); 18,00 Știri; 18,05 Sport la minut; 18,15 
Robocop (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs);
19.30 Știri- 20,00 Daniolle Steel’s: „Heart
beat" (f. TV SUA 1993); 21,50 Știri; 22,00 
Familia Bundy (s); 22,30 MASII (s); 23,00 
Lege și ordine (s); 0,00 Știri; 0,20 Sport 
la minut -— știri sportive,

ANTENA 1
7,15 O iubire de neuitat (r); 8,00 In vi

zită la Antena 1; 10,00 D.a: 10,30 Tele
shopping; 11,10 Lumină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (s); 13,00 Lumină călăuzi
toare (s); 14,00 Știri; 14,10 Drumul spro 
casă (f/r); 1WW Medalion; 16,30 Teleshop
ping; 1:,16- Văduva (s); 18,00 Picătura do 
amar; 18,30 Model Academy (s); 19,00 
D,a. 19,30 O iubire de neuitat (s); 20,30 
Observator; 21,15 Din lumea afacerilor;
21.30 Obiceiuri necurate (co. Sp. ’84); 23,20 
Milionarii de la miezul nopții; 1,30 Ob
servator; 2,30 Ritmuri nocturne.

JOI, 16 IANUARIE
T V R 1

7,00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (r); 10,05 Limbi 
străine: germană; 11,05 Andrea Celeste 
(r); 12,45 D.a; 13,10 1001 audiții; 14,00 
Actualități; 14,10 TVR Iași și Cluj-N.;
15.40 Tradiții; 16,00 Actualități; 16,10 Cu
vinte potrivite; 16,35 Mag. social; 17,20 
Grendizer (d.a)- 17,50 Tribuna partidelor 
parlamentare; 18,15 Tragerile LOTO; 18,25 
Milcnium; 19,10 Lupii aerului (s); 20,00 
Actualități; 20,45 Dragostea învinge (s);
21,45 Reflecții rutiere; 22,00 Studioul e- 
conomic; 22,40 Interpret! ai cântecului 
popular; Ionela Prodan; 23,00 Dumnezei
rea la Eminescu; 23,55 Actualități; 0,10 
Serial de călătorii (do): „Leii africani";
I, 05 Tenis. Australian Open (rez.).

T V R 2
7,00 La prima oră; 8,30 TVR Cluj-N.; 

9,20 Muzica pt. toți; 10,05 Mozaic-satelit;
10.40 întâlnirea de la miezul nopții (r);
II, 35 D.a; 12,05 Curcubeu; 13,05 Frumoa
sa și Bestia (r); 14,00 Actualități; 14,10 
Reportaj '97; 14,45 Tenis. Australian O- 
pen (rez.); 15,45 Babar (d.a); 16,10 Ale
jandra (s); 17,00 Ceaiul de la ora 5 (div.); 
19,00 Em. in lb. germană; 20,00 Știință și 
imaginație; 20,30 Enigma (cs); 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Căsuța cu povești; 21,35 
Filmoteca de Aur; 22,05 Ora vrăjitoare
lor (f. Spania 1985); 23,35 Stadion; 0,10 
Rock Live.

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r): 9,45 Sport la minut; 
10,00 Grace (r); 10,30 MASII (r); 11,00 Af
ter the Shock (f.a. SUA ’90); 12,55 Știri; 
13,00 Robocop (r); 13,45 Beverly Hills (r);
14.30 Gillette — lumea sportului; 15,00 
Verdict: crimă! (s); 16,00 Tânăr și neli
niștit (s); 16,45 înrobită de iubire (s);
17.30 Grace (s); 18.00 Știri; 18,05 Sport 
la minut; 18,15 Enigmele Agathei Christie 
(s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 
20,00 Melrose Place (s); 21,00 Doctor în 
Alaska (s); 21,50 Știri; 22,00 Familia Bun
dy (s); 22,30 MASII (s); 23,00 Sergentul 
Wolf (s); 0,00 Știri; 0,20 Sport la minut.

ANTENA 1
7,15 O iubire de neuitat (r); 8,00 în vi

zită la Antena 1; 10,00 D.a; 10,30 Tele
shopping; 11,10 Lumină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (s); 13,00 Lumină călăuzitoa
re (s); 14,00 Știri; 14,10 Obiceiuri necu
rate (f/r); 16,00 Medalion; 16,30 Thalia;
17.10 Văduva (s); 18,00 Thalia; 18,30 Mo
del Academy (s); 19,00 D.a; 19,30 O iu
bire de neuitat (s); 20,30 Observator; 21,30 
Intre dragoste și moarte (f. SUA 1994);
23,15 Milionarii de la miezul nopții; 1,00 
Teleshopping.

VINERI. 17 IANUARIE
TVR i

7,00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,2o Santa Barbara (r); 10,50 Limbi 
străine: spaniolă; 11,20 Visul. Un film 
muz. realizat cu Corul de copii Radio;
11,45 Andrea Celeste (r); 12,35 1001 au
diții; 13,20 TVR Iași și Cluj-N.; 15,00 
Pompierii vă informează!; 15,20 Din lu
mea afacerilor; 16,00 Actualități; 16,10 Ie
șirea din cerc; 16,35 Em. în lb. germană;
17.30 Pro Patria; 18,30 Viața parlamen
tară; 19,00 Din nou în Vestul Sălbatic (s); 
19,55 Urgențo în agricultură; 20,00 Actua
lități; 20,50 Tezaur folcloric; 21,30 Copiii 
pustiului (f. SUA ’95, p.I) cu Sidney Poi- 
tier; 23,00 Actualități; 23,15 MTV. Euro 
Top 20; 0,15 Ultima vale (f. Anglia 1970) 
cu Omar Sheriff; 2,15 Tenis. Australian 
Open (rez.).

T V R 2
7,00 La prima oră; 8,30 TVR Iași; 9,20 

Muzica pt. toți; 10,05 Mozaic-satelit; 11,30 
D.a; 12,00 TVR Timișoara; 12,30 TVR 
Cluj-N.; 13,00 Tenis. ' Australian Open 
(rez.); 14,00 Cafeneaua artelor; 15,20 Con
viețuiri... muzicale; 16,10 Alejandra (s); 
17,00 Bursa invențiilor; 17,40 Oameni care 
au fost...; 18,10 Andrea Celeste (s); 19,00 
Concertul Orchestrei Naționale Radio; 21,Oo 
TVM Mesager; 21,25 Căsuța cu povești;
21.30 Hyperion; 22,30 Robingo 2 (cs); 23,10 
Cei din Mogador (s); 0,05 Din viața rro- 
milor; 0,35 Bucuriile muzicii.

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Grace (r); 10,30 MASII (r); 11,00 
Boss and the Worker (f. Italia); 12,55 Știri; 
13,00 Dragostea eternă (f. Anglia ’ ’91); 
15,00 Verdict: primă! (s); 16,00 Tânăr șl 
neliniștit (s); 16,45 înrobită de iubire (s);
17.30 Grace (s); 18,00 Știri; 18,05 Sport la 
minut; 18,15 Rătăciți în tranziție; 19,00 
Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Do
sarele X (s); 21,00 Johnny Handsome (f.a, 
SUA ’88); 22,55 Știri; 23,00 La limita im
posibilului (s); 0,00 Știri; 0,20 Sport la 
minut: știri sportive; 0,35 Zona Crepus
culară (s.SF); 1,00 Bunul, răul și urâtul 
(iv. Spania/ltalia 1967) cu Clint Eastwood;
4.10 Baschet NBA: Vancouver — Utah (d).

ANTENA 1
7,15 O iubire de neuitat (r); 8,00 în vi

zită la Antena 1; 10.0o Dji; 10,30 Tele
shopping; 11,10 Lumină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (r); 13,00 Lumină călăuzi
toare (s); 14,10 Intre dragoste și moarto 
(f/r); 16,00 Medalion; 16,30 Teleshopping;
17.10 Văduva (s); 18,00 Brigada mobilă;
18.30 Model Academy (s); 19,30 O iubire 
de neuitat (s); 20,30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor- 21,3o Urmărire pe 
Rio Grande (f. SUA 1993); 23,20 Milio
narii de la miezul nopții; 1,00 Teleshop
ping; 1,30 Observator (r); 2,30 Ritmuri 
muzicale.

SÂMBĂTĂ, 18 IANUARIE
T V R 1

7,00 Bună dimineața... de la Iași!; 9,00 
Șapte note fermecate; 10,00 Drumul spre 
Avonlea (s); 10,50 Matineu muzical; 11,25 
Pas cu pas: 12,15 Vârstele peliculei; 13,05 
Pleiade; 14,00 Actualități; 14,10 Turnul 
Babei: Filme seriale; Muzică; MTV. Euro 
Top 20; Umor; Varietăți; Tenis Austra
lian Open (rez.); Rugby Scoția — Tara 
Galilor; 18,15 Mapamond; 18,45 Povesti
rile Iul Donald Rățoiul (d.a); 19,15 Tele- 
enciclopedia; 20,00 Actualități; 20,50 Ina
micul inamicului: Răzbunarea (s.p.); 21,45

Karaoke Show 1997; 22,50 Actualități;
23,05 Perla Neagră (s); 23,50 Petreceți cu 
noi la Hanul Melodiilor; 0,35 Recital ex
traordinar Sting în România (sel.),

T V R 2
7,00 întâlnirea de sâmbătă. Program al 

Studioului TVR Cluj-N.; 12,00 MTV. Dis
co Dance; 13,00 TVR Timișoara; 13,30 
Est Meridian Mag, de sfârșit de săptă
mână de la lași; 15,50 Babar (d.a); 16,20 
Alejandra (s); 17,10 Itinerare spirituale;
17,4o Serata muzicală TV; 20,30 Pariați pe 
campion! (cs); 21,00 TVM Mesager-, 21,30 
Autograf pentru prezent; 22,00 Cei din 
Mogador (s); 22,55 Tradiții; 23,25 Tenis. 
Australian Open (rez.); 0,25 Colecția „Fra
gil". Concert Platonic Band.

PRO TV
7,00 D.a; 9,30 Flipper (s); 10,00 Hardy 

Boys (s. Canada '95, ep. 1); 10,30 Nancy 
Drew’ (s. Canada 1995, ep. 1); 11,00 Bu
nul, răul și urâtul (f/r); 13,45 Vis de ia
nuarie (f. Rom. 1979); 15,25 Lumea lu’ 
Gaiță; 15,40 Tenis. ATP Magazin; 16,00 
VR 5 (s); 17,00 Rugby, Turneul celor cinci 
națiuni: Irlanda — Franța; 18,30 Baschet 
NBA Action; 19.00 Te uiți și câștigi! (cs);
19.30 Știri; 20,00 Arene însângerate (f. 
SUA 1989) cu Sharon Stone; 21,55 Știri; 
22,00 Crimă cu premeditare (s); 23,00 Ne
muritorul (s); 0,00 Știri; 0,05 Sport la mi
nut: știri sportive; 0,30 Gentleman’s Bet 
(f.er.); 2,30 Teleshopping.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,15 O iubire de neuitat (r); 

8,00 In vizită la Antena 1; 10,00 D.a; 10,30 
Teleshopping; 11,00 Văduva (r); 12,00 1001 
(mag.); 12,30 Film; 14,10 Urmărire pe Rio 
Grande (f/r); 16,00 Poveștile prietenilor 
mei: 16,30 Teleshopping; 17,00 Sfântul (s); 
18,00 Cinema, cinema, cinema; 18,30 Ma
dison (s); 19,00 Dempsey și Makepeace (s. 
SUA, ep. 1); 20,30 Observator; 21J)0 Mi
chael Landon — O imagine tandră (f. bio
grafic SUA *81); 23,10 Răzbunare perso
nală (f.a. SUA); 1,00 Teleshopping; 1,30 
Video pop-rock.

DUMINICA, 19 IANUARIE
T V R 1

8,00 Bună dimineața!; 9,00 Domino (em. 
pt. copii)-. 10,00 Colț Alb (s, eP. 2); 10,30 
Lumină din lumină; 11,30 Melodii popu
lare; 12,00 Viața satului; 13,30 Visând Ia 
Jeannie (s); 14,00 Actualități; 14,20 Vi- 
deo-magazin: Album de familie...; Meda
lion Șt. Mihăilescu Brăila; Dedicații mu
zicale; Autograf do scriitor: Fănuș Nca- 
gu; 16,55 A doua alfabetizare; 17,10 Star 
Trek (s); 18,05 Tragerile Loto*; 18,15 Lu
mea și noi; 18,45 Aladdin (d.a); 19,15 Ro
bingo (cs); 20,00 Actualități; 20,40 Copiii 
pustiului (f. SUA ’95, p.II); 22,10 Filmele 
săptămânii; 22,15 MTV. 3 from 1;'22,45 
Actualități; 23,00 Setea (s); 0,00 Noctur
na lirică: Eminesciana; 0,20 Tenis. Aus
tralian Open (rez. zilei).

TVR 2
7,00 5x2. Mag, duminical de la Iași;

13,00 MTV Greatest Hits; 14,00 Cei trei 
care au speriat Vestul (f. It. 1968); 15,45 
Descoperirea Planetei. In Țara Amazo
nului; 16,15 Alejandra (s); 17,05 Mitul 
Brigitte Bardot (do); 18,00 Oglinzi parale
le; 18,45 America sălbatică (do): „Porcul 
mistreț*; 19,15 Ritmuri muzicale; 19,30 
Puterea, pasiunea (s); 20,00 Al II-Ien Fes
tival Internațional al Teatrelor de limba 
Idiș; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Fotbal. 
Lazio — Juventus; Atletico Madrid — Real 
Madrid (d); 23,30 Mag. satelit.

P R O TV
7,00 D.a; 9,00 Super Abracadabra-, Fiica 

oceanului (s); 11,00 Semnul iui Zorro (f. 
SUA *74); 12,55 Știri; 13,00 News Radio 
(s); 13.30 Legea lui Shannon (s); 14,30 
Stan și Bran (s); 15,15 Lumea filmului;
15,45 Fotbal II Calcio (d); 17,30 Gillette 
— lumea sportului-, 17,45 Față-n față cu 
Ilie Șerbănescu (talkshow); 18,30 Beverly 
nills (s); 19,30 Știri; 20,00 Scarecrow (f. 
SUA ’73) cu Gene Hackman, Al Pacino; 
22,00 Tragerea Loto Specia) 6/49, Noroc 
și concurs Pronosport; 22,10 Central Park 
West (s); 23,00 Verdict: crimă! (s); 0,00 
Știri; 0,05 Sport la minut: știri sportive; 
0,30 Fotbal. Rezumat II Calcio.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,10 Sfântul (r); 8,00 D.a; 9,00 

Misiune ultrasecretă (s); 9,30 Comoara 
templierilor (s); 10,00 Poveștile prieteni
lor moi (r); 10,30 Teleshopping; 11,00 Do
cumentar; 12,00 Telcrebus; 12,30 Lumea 
în care trăim (do); 13,lo Caleidoscop; 15,00 
Anastasia (p. IV); 16,30 Teleshopping; 
17,00 Sfântul (s); 18,00 Printre rânduri 
(do); 18,50 O miză crucială (f.a. SUA ’94);
20.30 Observator; 21,00 Plan de atac (thril
ler SUA ’92); 22,50 Știri sportive; 23.00 
Justiție nemiloasă (f.a. SUA 1995); 1,00
Teleshopping.
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Ne ducem spre econo
mia de piață pășind șchiop și orbi fără să știm dacă vom ajunge acoio și când. Pe acest drum plin de hârtoape și poticneli ne lovim de niște fenomene ce te lasă cu gura căscată — cum zice românul — și te fac să te pi- țigi de obraz ca sâ fii sigur că inte de concrete un gest cu o semnificație adâncă, încă o dată că oamenii judecă, nu numai gaura pungii, ci inima, așa cum bine românului.înainte de Crăciunul 1996, S.C. ,,Alimcarn“ S.R.L. Deva a anunțat prin afișe răspândite în tot municipiul reședință de județ că reduce prețul de vânzare a cărnii 
in zilele premergătoare sărbătorii nașterii Domnului și a Anului Nou prin renunțarea la practicarea adaosului comercial. Acest exemplu plin de umanitate fiind consemnat, să ne referim la câteva ce au indignat pe

mulți, foarte mulți locuitori ai orașului. înainte de Crăciun, multă lume s-a dus la magazinul „Comtim*1 din centrul municipiului, o unitate cândva model în desfacerea de carne și produse din carne, dar care, în

de pildă, brutăria din Rapoltu Mare n_a procedat la așa ceva, spre cinstea firmei respective.în piața din centrul Devei a fost prezent în zilele „vacanței Ciorbea" — cum au numit oamenii zilele libere oferite cunu visezi. îna_ a oferi exemple să ne referim lace dovedeșteprin cu îi stăȘi

Sfârșitul de an 1996 și începutul lui 1997 nu au fost lipsite de „roade** sub aspectul infracțional, roade otrăvite
O GAZDA ÎȘI ÎNJUNGHIE 

MUSAFIRULCe treburi va fi având Ilie Ungureanu din Luica, județul Călărași prin Pe_

PROFITORII
ultima vreme, a devenit o umbră a ceea ce era cândva. Toți au constatat aici o sărăcie lucie în privința aprovizionării■— Ce este, ce se întâmplă de nu este marfă? se întrebau oamenii.— Pentru că — își dădeau alții cu părerea - vor s-o scumpească.Puneți cele două cazuri unul lângă altul, stimați cititori, și putea trage cea dreaptă concluzieO brutărie ce se sideră a avea mare prestigiu a urcat, de azi pe mâine, prețul produselor de panificație cu 50 1.1sută. Asta în vreme ce,

veți mal
con-

prilejul sărbătorilor de iarnă — un fenomen curios. în primele orc ale zilei, legumele și fructele se desfăceau hi un preț, iar mai spre prânz și ceva vreme după a- cesta altul, evident mai mare. Am asistat la următoarea discuție:— Cum dați cartofii? Întreabă o femeie pe cetățeanul aflat de partea cealaltă a tarabei:— 1200 IeiFemeia zise mirată:— Bine, dar azi dimineață îi vindeați cu 800 lei— Asta a?a este, da' nu ai auzit mata ca guvernul Ciorbea a anunțat

creșterea, prețului la combustibil?— Am auzit, dar numai de la 1 ianuarie, de poimâine adică.Vânzătorul s_a zborșit.— Cucoană, dacă-ți tre_ - buie cartofi ia cu 1200, dacă nu...Cumpărătoarea s-a roșit— ’tă-vă bunul nezeu că nu vă turațj de bani, ce suntețiIDupă care s_a i lat continuând să mărunt din buze.Exemple de genul celui de mai sus știți și dumneavoastră multe, stimați cititori. în încheierea acestor rânduri repetăm ceea ce am scris în debutul lor: Ne ducem spre economia do piață, sigur, dar cum? Unn profitând de meandrele drumului, chiar de sfintele sărbători și-au înfundat buzunarele spre indignarea marii majorități a populației. V_am da un sfat Când aveți de-a face cu astfel de indivizi ocoliți-!!
TRAIAN BONDOR

inia obraji. A zis : Dum- mai să- hapsâniîndepâr- facă
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AFLĂM DE LA POLIȚIE f j
trila, nu se știe. Nici cum a ajuns să se împrietenească „la toartă** cu Vitez Alexandru, fost condamnat. Iarăși nu Sa Știe. Cert este că la acesta din urmă

s-a băut zdravăn după- amiaza ultimei zile a a- nului 1996.Pe la 18,30 când toată lumea se pregătea de Revelion, Vitez a înfipt cu sete un cuțit de bucătărie în oaspetele său. Victima și-a petrecut revelionul în spital iar gazda în arestul poliției.
DE-ALE VOLANULUI

NestApAnit temeinic• In 2 ianuarie 1997, în Simeria, conducătoarea autoturismului AB 01 NVE, Neluin Șendrea din Hațeg
♦ • t . • ...

tn fiecare an, semni-
* ficatin, din înrădăcinare* de datină străveche, mi-
* tologică, lumea reîncepe.
* Macrocosmic, scara tem. I porală se oglindește, în
* scara umană, până la u- 
« niversul fiecărui individ, 
î Deci, intr-un fel, noi în- 
| șine „reîncepem", iar o- 
I rizontul fiecăruia sa re-
* deschide prin speranțe.
* De aceea, urările sunt 
« un fel de „programe psi- 
| hologice", care s-ar putea 
| nuanța ca fiind sugestio- 
I nabile. Crezul, credința, 
I focalizată prin logos, are,

un efect magic, concen-
* trează subtile forțe ale 
l cerului în enigmatica fi- 
l ință umană. De aceea, 
j spunem „La mulți ani, 
; cu sănătate", idealurile 
I scumpe tuturor urmând
* aproape mecanic rostite, 
« din dorința subconștien- 
; tului: cu bucurii, fericire, 
I noroc, belșug ș.a. Sunt 
I aspirațiile trecătoarelor

nu a redus viteza de cjr- culație până la limita evitării oricărui pericol deși drumul era acoperit cu zăpadă. Consecința: a derapat, s-a izbit de un copac, iar trei persoane a- fîate în autoturism au fost rănite grav• în 3 ianuarie, pe 1.. 4 dimineața Constantin Jitea din Petroșani, lăcătuș la E.M. Petrila, a intrat în derapaj cu autoturismul și a pătruns pe sensul invers direcției sale de mers. Consecința a fost tragică: a accidentat-0mortal pe Lenuța Deatc din localitate, mamă a trei copil minori.
Rubrică realizată cu 

sprijinul 
I.J.P. HUNEDOARA

— *-*—*_» - . • _•.»_•— .

GÂNDURI,
noastre vieți, borne ale 
nădejdii unui trai teres
tru, limanuri abstracte, 
însă potențând în vizi
unea fiecăruia despre 
sine și lume, energiile 
care ne mișcă spre un 
incert viitor.

Așadar, începe anul 
1997, iar conștiința colec
tivă a umanității simte 
oarecum seismic, la ni
velul celor mai subtile 
canale (subcuantice) ale 
creierului, un ceva anu
me, legat du sfârșitul ți
nui mileniu. Oare este 
pentru noi, oamenii a. 
cestor ani, un privilegiu 
măreț_ de a fi incheietorii 
de veacuri" Sau este ne
relevant filozofic, exis
tențial? Oare nu ni s.au 
indus, treptat, prin mi
tologice, cunoaștere ști
ințifică șl impactul re-

VINERI, 10 IANUARIE

C TVR 1 )
7,00 TVM. Telcmatinal;

8.30 La prima oră; 9,20 
Sania Barbara (s/r); 10,50 
Limbi străine: spaniolă;
11.20 Studioul șlagărelor;
11,45 Andrea Celeste (s/ 
r); 12,35 1001 audiții;
13.20 TVR Iași; 14,00 Ac
tualități; 14,10 TVR Cluj- 
N.; 15,00 Lege și fărăde
lege; 15,20 Agenda con
sumatorului; 16,00 Actua
lități; 16,10 Ieșirea din 
cerc; 16,35 Ern. în limba 
germană; 17,30 Pro Pa
tria; 18,30 Retrospectiva 
anului politic intern 1996 
(II); 19,00 Ciclul „Impo
sibile iubiri" (f. TVR); 
19,50 Urgențe în agricul
tură; 20,00 Actualități, 
meteo, telcsport; 20,50 
Tezaur folcloric; 21,30 
McGyvcr (f); 23,05 Actua
lități.

C TVR 2 0
7,00 La prima oră; 8,30 

TVR Iași; 9,20 Muzica 
pentru toți; 10,05 Mosaic, 
satelit; 11,30 Desene ani
mate; 12,00 TVR lași;
12.30 mVR Cluj-Napoca; 
13,00 TVR Timișoara;
13.30 Limbi străine: spa
niola (r); 14,00 Cafeneaua 

artelor; 15,20 Conviețuiri...;
16.10 Alejandra (s); 17,00 
Bursa invențiilor; 17,40 
Oameni care au fost...;
18.10 Andrea Celeste (s); 
19,00 Concertul Orchestrei 
„Virtuozii din București": 
21,00 TVM. Mesager; 21,25 
Căsuța cu povești; 21,30 
Hyperion;

țPRO - TV)

neliniștit Șr); 9,45 Știri 
sportive; 10,00 Peștera 
monstrului sacru (s); 
11,00 Căpitanul barbă 
blondă (co); 12,55 Știrile 
PRO TV; 13,00 Captivii 
(f); 15.00 Verdict: crimă! 
(s); 16,00 Tânăr și neli
niștit (s); 16,45 înrobită 
de iubire (s); 17,30 Grace] 
(s); 18,00 Știrile PRO TV 
18,05 Sport la minut; | 
18,15 Rătăciți în tranzi-1 
tie; 19,00 Știi si câștigi! | 
(cs); 19,30 Știrile PRO 
TV; 20,00 Dosarele Xl 
(s SF); 21,00 Joc de co_| 
pii (dramă); 23,00 Outct*l 
Limits (s); 0,00 Știrile I
PRO TV.

(ANTENA l){

7.15 O iubire de . neui ■ 
tat (s/r); 8,00 în vizită* 
Ia Antena 1; 10,00 Da«;a 
10,30 Teleshopping; 11,10* 
Lumină călăuzitoare («/-■ 
r): 12,00 Văduva (s/r);" 
13.00 Lumină căifittzi_l 
toarc (s/r); 14,10 Like*
Two Crocodiles (f/r);1 16,001 
Teleshopping; 16,30 Bri.a 
gada mobilă; 17,10 
duva (s); 18,00 Da.; 18,30» 
Model Academy (s); 19,0®| 
Ellen (s); 19,30 O i ibireg 
de neuitat (S); 20,30 Ob_J 
servator; 21,15 Din lu-l 
mea afacerilor; 21,30 A* 
fost odată tn Texas (co); I 
23,20 Milionarii de la! 
miezul nopții. ■

(o EVAS AT JI

10,00—12,00 Reluări; 
13,30 Videotext; 19,00 O- 
biectiv; 19,15 „Trei desti

ne": 20,00 Actualități TVR; 
21,00 Momente; 22J)0 
Film: „Frig mortal"; 23,30 
Obiectiv (r); 23,45 Video
text.

7,00 Ora 7, hună di
mineața!; 9,00 Tânăr ți

SPERANȚE
cent al informației, in
clusiv celei obscurantiste, 
mistice, un gând al sfâr
șitului de amploare uni
versală? Oare nu vor veni 
peste noi, în acești ul
timi ani ai mileniului 
doi, reflectate și amplifi
cate, profețiile catastro
fice, îndeosebi cele ale 
milenarismului? Nu cum
va, sugestionarea care 
vine, tot mai amplă, mai 
efectivă, din istoria pro
fețiilor, previziunilor, in 
fond a unei eterne (...) 
așteptări („Orizonturi de 
așteptare", s-a spus), spo
rește o anume vigilență 
a subconștientului colec
tiv, adică pregătește ce
va care implacabil ar 
trebui să se-ntâmple, 
„pentru că așa a fost 
scris"?

Uscatoloaia pare a fi

un bizar „program1* re
luat prin generații, ve
nind din amintirile an
cestrale, conexată cu ști
ințele oculte, cele viabile, 
cu viitorologla, religiile 
și chiar o anume aștep
tare a civilizației, oste
nită de proprid-i drama
tică devenire? Divers for
mulate, astfel de intero
gații și le adresează, sunt 
convins, fiecare om dintre 
oameni și le sintetizează 
savanțit, creatorii, fila. 
zofti. Ort le specuteâtă, 
uneori profitabil, sume
denia de „profeți" po 
care creștinismul pare 
sâ-t fi prevăzut (ei sunt 
în jurul nostru!), i-a 
numit „profeții minci
noși"? Mai mult ca în 
anii Istorici ai memoriei 
noastre, acești ultimi ani 
de mileniu ne vor lu
mina. Vom conștientiza 
sacralitatea?

? 
ț ♦

EUGEN EVU
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• Azi, când Ia tranda
firul vieții adaugi a 18-a 
petală, părinții și fratele 
îți urează, dragă Cristina 
Jude, din Deva, „La mulți 
ani", fericire și succes în 
tot ceea ce îți dorești.

(6285)
VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând tractor, 46 CP, 
stare bună, preț convena
bil, 730703.

• Cumpăr 
sonieră Brad 
65702.3, între

Si
de 
cu 

de.
a

(097.316) 
urgent gar- 
, informații 
19—23.

(097311)

comuna Bretea 
Informații tel.

(5575) 
SA Hune, 
licitație în 

mijloace 
dc inven

ta tel.
(5579) 

Samara, 
1986, în_

Rusca

I • Vând căbănuță lemn 
pentru privatizare 3x3 m. 
Preț negociabil. Tel. 225106 

(6299) 
teren 

613190. 
(6929) 

la bu.

• Vând urgent 
intravilan Deva, tel.

• Vând mobilă
i cată, frigider Arctic 180

1. Informații tel. 231268 
(5454)

• Vând Opel Ascona 
B, preț 2490 D.M., nego
ciabil. Tel. 224872. (5453)

• Vând 1500 mp teren 
intravilan lângă Fabrica 
dc Mătase Deva. Tel. 217821.

(66291)
• Vând camion GAZ, 5 

tone. Relații tel. 614145.
(6628)

• Vând spațiu comercial 
in Simeria. Tel. 220848.

(5451)
• Vând tractor U 650.

Preț convenabil. Ilărțăgani 
Tel. 224701. Preț 18 mili
oane lei. (5450)

o Vând apartament 4 
camere, bdul Decebal. Spa- 

> țiu comercial 8 mp. Tel.
227861. (6278)

• Vând acrotermă ben
zina. stare perfectă. Tel. 
831636, după ora 18. (6263)

I o Vând tractor DT 415 
cu motor în rodaj și plug. 
Informații Geoagiu. Tel. 
218. (6232)

o Vând stație încălzire 
centrală cu gaz marca 

’ Vaillant, boiler apă caldă 
cu gaz, mașină de cusut 
electronică „Privilcg1'. Tel. 
820748. după ora 16.

o Vând ARO 4x1. Iu-
■ formații tel. 213756. (5141) 

o V.and Opd Record
Diesel 2300 Kombi, stare 
perfectă. Tel, 221870

(5439) 
o Vând camionetă uti

litară Barkas, an fabrica
ție 1986, înscrisă, stare 
toarte bună, preț 2700 D.M. 
negociabil sau echivalent 

, în lei. Informații tel.
831504. (6275)

! • Vând teren arabil și
fân Mintia, nr. 8. (6276)

o Cumpăr garsonieră.
Ofer zece milioane lei. Vând 
Chioșc metalic. Tel. 213079.

(6257) 
o Cumpăr 200—400 mp.

teren pentru construcții 
în Deva sau Simeria. Tel.. 
612535.

o Cumpăr apartament 3 
.camere în Simeria urgent.

• Vând auloizotermă 10
tone. Raba, tel 770951, 
sau 231736 (2290)

• Vând Audi 80, sport, 
nun.ere germane, stare 
excepțională. Ocl. 728454.

(5572)
• Vând apartament 2 

camere, parter, posibilități 
privatizare. Tel. 721051.

(5574)
• Vând casă satul Plopi, 

nr. 97, 
Română. 
713491.

• SC
doara vinde la 
fiecare vineri, 
fixe și obiecte 
tar. Informații 
717575.

• Vând Lada
1300, fabricație 
matriculată, carte de iden
titate, stare foarte bună. 
Tel. 717105. (5580)

• S-a furat matrița dc
sigilat contori nr. 58/97, 
aparținând Filialei de Re_ 
țele Electrice Deva. Se 
declară nulă. (5578)

• Vând spray contra eja
culării rapide, medicamente 
potența, frigiditate, zahăr 
afrodisiac. 01 — 6376273.

(7241)
DIVERSE

• SC. PYGMALION 
cu sediul în Brad; 
Hunedoara, anunță
dc autorizare din 
dc vedere al pro- 

mediului a S.G. 
si-

Tel. 660185. (6287)
o Cumpăr apartament

ciu garsoniera in Deva.
Tel. 232813. sau 622420.

(6627)
o Vând Mercedes 240,

Cobra (2750 DM) inmatri- 
țjculat pe cetățean străin 
if Șl Volvo 760, Turbo Die- 
• sol, tamponat, pentru piese 

do schimb (1000 DM). Re
lații tel. 648105. (7270)

• Vând apartament 2 
. camere, zonă centrală, po. 
isibilități privatizare. Orăș- 
, tie, 642427. (7271)

fr • Vând apartament 2 
1 camere, decomandate, Goj- 

du, Zamfirescu. Tel. 613782, 
’după ora 19. (6298)

S.R.L., , 
județul 
intenția 
punctul 
tectiei 
PYGMALION S.R.L., 
tuată în Brad, str. Prunu
lui, nr. 6. Eventualele su
gestii și reclamații 
pun la Agenția de 
tecțîa Mediului 
str. Aurel Vlaicu, 
în termen de 15 zile de 
la publicarea anunțului.

(097315)
• SC Refractara SA Ba_ 

ru anunță depunerea do
cumentației în vederea ob
ținerii acordului dc mediu 
pentru societatea mai sus 
amintită, cu sediul în co
muna Baru, str. Principală, 
nr. 314, județul Hunedoara.

Eventualele reclamații și 
sesizări vor fi depuse ta 
APM — Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 25, în termen 
de 20 zile de la data pu
blicării anunțului. (66289)

• SG Sevcom Central 
SRL Deva anunță intenția 
de majorare a 
comercial până 
sută, începând 
bruarie 1997.

• SC Calote
SRL Orăștie anunță 
tenția dc modificare 
scumpire a prețurilor, pro
duselor dc panificație, pa
tiserie, în funcție dc creș
terea inflației, fără a mo
difica valorile dc adaos 
comercial. (7269)

• SC Tehnico Medical 
SRL Brad anunță majo
rarea Manoperei. (6597)

• SG Mercur SA 
Brad organizează în 
data dc 23 ianuarie 
1997, ora 10, licitație 
pentru închirierea ur. 
mătoarelor spații co
merciale: magazin a_ 
limentar, nr. 3, situat 
în Brad, str. A. Iancu, 
bloc 43 parter, în 
prafață dc 178 
magazin confecții 
53 Gurabarza, în 
Drafață de 97 mp. 
formații la sediul 
cietății, tel. 650958.

(6598)

se de_
Pro-

Dcva; 
nr. 25

adaosului
Ia 200 la 

cu 10 fo_

Italy pan 
in-

su
mp.
nr. 
su
in- 
so-

• SG Fan — Beni Pro-
dex Hațeg anunță inten
ția majorării prețurilor în. 
cepând cu data de t fe
bruarie 1997. (2929)
• SC Loretex SRL Ha

țeg anunță majorarea pre
țurilor cu 200 la sută, în
cepând cu 10 ianuarie 1997.

(2293)
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• SC „Marmosim" SA 
meria anunță intenția 
majorare a prețurilor 
50 la sută, urmare a i 
valorizării leului și 
scumpirii carburanților.

• Cu autorizație elibe
rată de Consiliul Județean 
Hunedoara a luat ființă 
Societatea „Alim L 8 C- 
Lucomex“ SRL cu sediul 
în Certeju de Sus, repre. 
zentată prin Condurachc 
Lucia, cu obiect de acti
vitate alimentație publică, 
în regim de bar. (6281)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• Schimb apartament 2 
camere Gojdu, cu trei 
camere, tel. 229700. (5456)

OFERTE 
DE SERVICII

• Societate comercială
angajează contabil de ges. 
tiune cu normă întreagă 
și agenți de vânzări cu 
mașină proprie. Relații 
Ia tel. 223400. (6255)

• SC Melkart Prodin»- 
pex SRL Deva angajează 
gestionar magazin, cu ve
chime minim 3 ani, pre. 
fcrabil cunoștințe operare 
calculator. Tel. 216900.

(5446)
• SC Elvila Itnpex SRL 

Deva, Depozitelor, nr. 2, 
angajează: brutari califi
cați, fete și băieți pentru 
calificare brutari, paznic. 
Informații tel. 230491.

(5449)
• Angajez șofer cate

goria D. Deva, str. Grigo. 
rescu, 21, tel. 611618.

(6272) 
lecții cu c- 
1—4. Tel.

(5448) 
particulară 
angajează

• Pregătesc 
levii claselor 
614077.

• Societate
de construcții 
urgent faianțari. Informații 
la tel. 616795, între orele 
7—15. (6290)

LICITAȚII
• Consiliul local al co. 

munei Dobra organizează 
licitație publică în vede
rea concesionării unui te
ren, situat în satul Roș- 
câni, comuna Dobra (zona 
fostului CAP), în suprafață 
de 10 000 mp, pentru rea. 
lizarca unui gater.

Taxa anuală minimă de 
concesionare este de 250 
lei/mp.

Taxa de participare la 
licitație este de 200 000 lei.

Garanția 
la licitație 
lei.

Ofertele 
la data de 
10, la sediul 
local al comunei Dobra.

Durata do concesionare 
este de 25 ani.

Documentele se pot ri
dica, contra cost, de Ia Con. 
siliul local al comunei Do. 
bra. începând cu data dc 
10. 01. 1997.

Informații suplimentare 
și consultarea planșelor se 
pot obține zilnic, între 
orele 10—14, Ia Consiliul 
local al comunei Dobra, 
începând cu data de 10, 
01. 1997.

Licitația va avea loc în 
data de 31. 01. 1997. ora 
10, ta sediul Consiliului 
local al comunei Dobra.

(66281)
COMEMORĂRI

• In 10 ianuarie sc îm. 
plinesc 3 ani de marc du- 
Tcre sufletească do Ia 
despărțirea dc scumpa 
noastră fiica, soră și cum. 
nată

CORINA NEDELGU 
Dormi în pace! Parasta. 
sul dc pomenire în data 
de 11 ianuarie 
mormântul din 
Bejan, ora 12,

de participare 
este de 250 000

sc depun până
29. 01. 1997. ora

Consiliului

• Lacrimi ți 
împlinirea a 6

1997, la 
cimitirul 

Familia.
(6295) 

durere, Ia 
luni de fa

—

plecarea in eternitate 
scumpului nostru soț 
tată

VASILE IȘTOC 
Parastasul de pomenire, 

sâmbătă, la Catedrala Or. 
todoxă Deva, ora 8,30.

Veșnică lui pomenire. 
(6310)

I 
I
o

I
«I

I

CREDIT BANK DEVA

Vinde la

j

• Aveam 9 ani și 
din neglijența unor 
medici am 3 ani și 8 
luni în mormânt.

începând cu data de 20. 01. 1907.

— camion auto IFA;

— distileria Orăștie, str. Unirii, nr. 1;

COOPERATIVA „MOȚUL" BRADSIMONA ELENA 
ȘORTAN 
Simeria 

(6264)

• Soțul Gheorghc, 
fiica Dorica, ginerele 
Petru, nepotul Cristi, 
frații Aurel. Eleonora, 
Valeria, cuscra Mări- 
oara anunțăm că au 
trecut 6 săptămâni de 
lacrimi și dor după 
scumpa noastră soție, 
mamă 
a fost

și bunică, care

JURCA VIORICA 
Plecând pe drumul 
fără întoarcere, la 51 
de ani. Parastasul dc 
pomenire, duminică. 
12 ianuarie, 1997. la 
Biserica ortodoxă Vă. 
lișoara, comuna Balșa. 
Mulțumim rudelor care 
au fost la greaua ei 
suferință. Dumnezeu 
S-o odihnească. (6282)

DECESE
• Colectivul SG 

nexfor SA Deva este 
turl de colegul 
Popa Iulian la greaua pier
dere suferită prin decesul 
tatălui său

VASILE POPA 
și-i transmite sincere con. 
doleanțe.

aid
ing.

ce va avea loc în data de 10. 01. 1997, la Tri
bunalul Județean Hunedoara, birou executor 
judecătoresc.

— mașini de tricotat, bobinat, încheiat 
tricot, cusut — surfilat.

Informații suplimentare la telefon 054/ 
011853. (5)

Intenționează să majoreze prețurile și 
rifele

ta-
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ICOOPERATIVA „MOȚUL" BRAD 
Cu sediul in municipiul Brad, 

str. Cuza Vodă, nr. 3, jud. Hunedoara. I
*

I
*

I
«I

Iintenția dc autorizare din punct de vedere * 
protecției mediului, pentru activitatea pro- j 

prie și secțiile din subordine.

Eventualele sugestii și reclamații se depun j 
la Agenția de Protecție a Mediului Deva, str. I 
Aurel Vlaicu, nr. 25, în termen de 15 zile de , 
la publicarea anunțului. (1)1

S.C. CRIȘBUS S.A. BRAD

intenția de majorare a tarifelor pentru 
serviciile prestate publicului călător și celor
lalți beneficiari, începând cu data de 1 februa
rie 1997.I Notificarea este motivată de majorarea 

. prețurilor la diferite produse și servicii, com- 
I bustibil, anvelope, piese, materiale și alte ele- 
î mente componente ale costurilor

I
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COMPANIA DE DISTRIBUȚIE

i

I

AGENTI VANZARi

B;

un salariu deosebit de atractiv și posi

DEVA 22DECEMBRIE 182
TEL.054 22 1 059

ANGAJAZA:

Condiții: 
minim studii medii; 
carnet de conducere cat. 
autoturism propriu; 
Vârsta maximă 30 ani.

Societatea noastră vă oferă 
bilitatea de a vă desfășura activitatea într-o echipă dc profesioniști.

Pentru informații suplimentare contactați firma noastră până în 
data de 15. 01. 1997, între orele 9—-17.

........■XvXvX’XyX:
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