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| Armistițiu cu Puterea?!

LA BOHOLT

Credincioșii cer transnarență
preotului satului

prove- 
mate-

cestora este considerată 
inoportună, întrucât nu 

început construcția 
banii deva- 

de la o zi la

Cunoscută pentru opi
niile și criticile ei cu
rajoase, din interior, la 
adresa regimului Ceau- 

. ișescu și a camarilei 
sale, profesoara Doina 
Cornea, din Cluj, a fost 

i și a rămas o luptătoa
re pentru cauza demo
crației și a schimbării 
în bine a țării. Sub im
pulsul de mult 
al atașamentului 
fost< opoziție — 
Putere —, dna
Cornea ou» îcă în ,,Eve
nimentul zilei" un articol 
refuzat de amicii săi mai 
vechi de la „România li
beră”, prin care îi 
deamnă pe ziariști 
facă un armistițiu 
puterea, de cel puțin 
an, ajutându-1 pe

afirmat 
față de 
și noua 
Doina

ră — să se cârtească îm
potriva reprezentanților 
noștri, abia aleși”.

Asemenea majorității 
confraților din presa 
independentă, credem că 
acest așa-zis 
nu ar fi 
benefic 
structuri 
la toate 
tralc și

armistițiu 
câtuși de puțin 
pentru noile 
ale Puterii, dc 
nivelurile, cen- 

locale, ci mai

gilor, actele antisociale, 
militând, prin mijloacele 
sale specifice, pentru 
cinste, corectitudine 
adevăr, presa îi este 
real folos Puterii, o 
jută în demersurile 
Nu puține cazuri de 
rupție și ilegalitate, 
abuzuri și rea credință, 
de incompetență și frau
dă, consemnate în presă.

Și 
de 
a- 
ei. 

co
de

în- 
să 
cu 
un

pre
ședintele țării și pe pri
mul ministru în „imensa, 
ingrata muncă ce le stă 
In față” și apărând ast
fel „șansele României 
de a ieși din criză” Este 
prematur și nesăbuit — 
consideră dna profesoa- i

degrabă ar fi păgubitor. 
Deoarece presa are, între 
multe alte atribuții., și 
pe aceea de a veghea 
permanent și responsabil 
la modul în care orga
nismele puterii își în
făptuiesc programele, își 
respectă promisiunile cu 
care și-au asigurat func
țiile și fotoliile, pun în 
operă speranțele popu
lației. Tocmai arătându-i 
cu sinceritate greșelile, 
aducând la lumina zilei 
abuzurile, încălcarea lc-

au pus organismele pu
terii pe piste sigure, a- 
doptând uneori și măsu
rile ce se impuneau.

De ce doar uneori ? 
Deoarece destule ase
menea stări de lucruri 
s-au întâmplat' chiar în 
structurile de sus ale 
Puteri, au fost comise 
chiar de oameni cu func
ții înalte și -cu imuni
tate, ceea ce a condus 
mai degrabă la apli
carea proverbului „o 
mână spală pe alta și

amândouă fața”, decât la 
măsuri ferme radicale 
d_- recunoaștere a adevă
rului șl de stârpire a 
răului.

Așa ciim am afirmat 
întotdeauna, așa cilm 
ne-am autodefinit sta
tutul — de ziariști liberi 
și neutri — nu vom 
obosi să spunem adevă
rul, chiar dacă uneori 
supără sau este dureros, 
să susținem interesele 
oamenilor cinstiți, să pu
nem sub reflector 
ceea ce nu concordă 
prevederile legii, 
atributele adevărului, 
normele moralei, cu spi
ritul binelui. Nu facem 
armistițiu cu nimeni, de
oarece nu suntem în 
război cu nimeni, vrem să 
trăim în armonie cu toa
tă lumea, sub cupola 
celor mai nobile senti
mente care-i animă pe 
oamerfl. Iar când apar 
dereglări, abateri, pro
bleme, condeiul nostru... 
Ie spune.

DUMITRU GIIEONEA

tot 
cu 
cu 
cu

După slujba de dumi
nică, 12 ianuarie a.c., de 
la Biserica Ortodoxă din 
satul Boliolt mai mu] ți
credincioși, împreună cu 
membrii consiliului paro
hial din localitate, au par
ticipat la ședința acestuia. 
O parte dintre cei prezenți 
au cerut explicații preo
tului Petru Căta privind 
utilizarea bani’ r 
niți din vânzarea
rialelor rezultate din demo
larea saivanului, precum 
și din colectele făcute în 
sat.

în opinia dlui Remus 
Moga, membru în consi
liul parohial, divergențele 
dintre acest consiliu și 
preotul satului trenează de 
mai multă vreme, fondul 
acestora derivând din fap
tul că „părintele nu co
laborează pentru soluțio
narea problemelor curen
te. Saivanul din locali
tate, la propunerea săte
nilor, a fost trecut în 
patrimoniul Consiliului pa
rohial, pentru construcția 
Casei Parohiale. Mate
rialele din saivan însă au 
început să se vândă fără 
să fie consultați membrii 
consiliului. O parte din 
bani nu s-au recuperat, iar 
pentru cei care s-au în
casat nu există o situație 
clară. De la începutul a- 
cestei acțiuni am insistat 
să se întocmească un 
proces verbal din care să 
rezulte toate materialele 
provenite din demolare, 
apoi să fie vândute pe 
bază de acte, lucru care 
nu s-a făcut până în pre
zent. Nu s-a stabilit, 
asemenea, nici modul 
vânzare al plăcilor 
azbociment provenite 
demolare iar vânzarea

de 
de 
de 

din
a-

s-a 
propriu-zisă, 
l'orizându-se 
alta”.

Demolarea 
făcut cu doi țigani, 
a se încheia vreun act — 
s-a mai precizat de către 
consilieri —, cărora li 
s-au plătit circa 250 00# 
de lei. in același scop 
(pentru demolare) s-au mai 
strâns bani 
riași, prin 
dividuală. 
epitropului 
dublă plată, situație ce ri
dică semne de întrebare 
asupra administrării bani
lor,

întrebat de săteni și de 
consilieri despre sumele 
strânse prin colectă pen
tru Catedrala 
pentru 
Central 
trați, preotul salului 
a fost în stare pe moment 
să dea un răspuns 
cludent, 
dențele 
casă, și

Problema utilizării 
clarificării fondurilor 
nești pentru 
Casă Parohială a rămas 
deschisă, ea urmând a fi 
reluată peste- două săptă
mâni, pe 26 ianuarie, preo
tului Petru Căta cerân- 
du-i-șe ca atunci să 
informeze consiliul și pe 
enoriașii bisericii despre 
utilizarea tuturor banilor, 
să convoace adunarea pa
rohială și să fie analizată 
activitatea consiliului; iar 
dacă situația o impune să 

aleagă un nou consi- 
pnrohiid.
GEORGEl'A uiKLA, 

CORNEL l’OENAR

saivanuiui s-a 
fără

și de la eno- 
contribulie în-

Din raportul 
apare astfel o

din Arad, 
Fondul Misionar 
și pentru sinis- 

nu

con- 
motivând că evi- 

rcspective sunt a- 
nu la parohie.

Și 
ba- 

viitoarca 
a
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Vremea va fi. caldă pen
tru această perioadă.

VREMEA

/ 1 A/V ■<,/£ ------\

0 Huiduieli — aclamații la icȘirca din ■
SCcna a unor parlamentari.

L —JCURSUL VALUTARPUNR ESTE PENTRU 
0 OPOZIȚIE 

al
luni
con- 

un

Stafful județean 
PUNR i-a invitat 
pe ziariști, la o 
ferință de presă — 
mod mai la îndemână de

a comunica cu mass-media 
pe care PUNR nu I-a 
prea folosit în ultimul 
timp în județ. Tocmai 
de aceea, expozeul pre
zentat de deputatul Petru 
Șteolca — președintele 
organizației județene a 
partidului — dens și bine 
organizat — ne face să 
promitem că vom reveni 
la el, din motive do spațiu 
tipografic. Ei a cuprins 
clarificări în toate direc
țiile în care acționează 
acum și o va face în 
perspectivă partidul con
dus dc dl Ghcorghe Fu- 
nar.

Reținem pentru azi a- 
firmația că în parlament 
PUNR intenționează să 
exercite o opoziție obiec
tivă, parlamentarii săi 
susținând inițiativele le- 
gislath-c care corespund 
programului partidului și 
făcând opoziție la cele 
al căror conținut ar putea 
aduce prejudicii semnifi- 
cative nivelului de trai 
al populației sau sigu
ranței naționale.

Cele două întrebări a- 
djesatc de ziarul nostru 
au fost:

1. Prin programul afir-

OBIECTIVĂ
I*
I

mat, prin situația și oo- |
ziția sa în parlament în « 
ultimii doi ani și juma- I 
♦nlr» /ir» ’

i
I

tate (în opoziție) PUNR 
s-ar anunța ca un ele
ment de echilibru 
arbitraj 
tiv al 
mentațl 
litate ?

2. Liderul PUNR a 
excelat prin intransigen- 

de elementul 
In intențiile

Și dc 
în forul legisla
turii. Cum co- 
această evc.ntua-

I 

I 
% 
I 

ue u niuuuru ucvustu a- > 
titudine, în sensul de a I 
o face mai tolerantă ? »

Răspunsurile au fost: | 
t. Da. PUNR a asi-' 

gurat în parlament acest 
echilibru, iar poziția 
noastră • ca partid de o- 
poziție a contat. Actu
ala majoritate parlamen
tară nu mai face posibilă 
exercitarea la aceleași di
mensiuni a rolului res
pectiv.

2. Declarațiile liderului 
PUNR n-au fost de con- , 
damnare globală a ele- | 
mentuluî maghiar, ci față ’ 
de exagerările forma- | 
țiunii politice care îl re-

ță față 
maghiar, 
partidului există și aceea 
de a modera această a-

I 
I
I
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I
I
*

îementul maghiar în an
samblul poporului șl na
țiunii române, cu respec
tarea afirmării trăsături- J 
lor sale etnice

1 
t
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t 
t 
I

(00

15 IANUARIE 1997
dolar SUA — 4513 Ici
marcă germană — 2815 lei
yeni japonezi — 3882 lei
liră sterlina — 7536 Iei
franc elvețian — 3279 lei
franc francez — 813 lei
lire Italiene — 292 lei

> Cursuri de referi/tfâ ale tîdiicii Rationale 
Ja României.
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Problemele societăților
Ger
• •

variabil. Local în zonele 
joase ceața va persista. 
Vânt în general slab. Tem
peraturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și 
plus 2 grade C; maximele 
— 3-9 grade C.

comerciale pe masa
de lucru a parlamentarilor hunedoreni

Din inițiativa noii con
duceri a Prefecturii * o 
parte a parlamentarilor hu
nedoreni 
sâmbătă, 
directorii unor importante 
societăți comerciale din 
județ, ba discuții a fost 
prezent directorul general 
al Camerei de Comerț șl 
Industrie Hunedoara, 
Gheorghe Grun, și pre
ședintele Consiliului Ju
dețean Hunedoara, Gheor
ghe Barbu.

în cadrul întâlnirii, di
rectorii S.G. Siderurgica 
S.A. Hunedoara (Pavcl 
Răscolean) și R.A.H. Pe
troșani (Benone Costinaș) 
au cerut dat fiind inte« 
rimatul în care se află, 
rezolvarea problemei le
gate de concursul pentru

s-au întâlnit,
11 ianuarie, su

de manager ge- 
acești agenți eco-

funcția 
aerai la 
nomicl.

Arătând că în orașul 
Galan rata șomajului este 
eea mal marț.- din jude
țul Hunedoara directorul 
„Sidermet” i.A. @ălan. 
Virgil Moroșanu, a rugat 
parlamentarii să facă ceva 
pentru urgentarea promo
vării Investiției centru 
producția de tuburi din 
fontă ductilă pentru a- 
ducțiunile de apă, aceasta 
putând practic salva com
binatul siderurgic. Gu 
toate că „Sidermet” a în
cheiat, pentru prima dată 
după 1989, anul financiar 
1996 cu profit, directorul 
Moroșanu a cerut parla
mentarilor să prezinte Gu
vernului situația reală

din Gălan și nu cea dată 
dc cifre, mai ales că aici 
nu s-a primit nici un 
dolar de la stat pentru 
importul de materii pri
me necesare procesului do 
fabricație.

în Intervenția saL 
rectorul 
centrale 
Vaida a prezentat câteva 
din prioritățile ce trebuie 
avute în vedere pe linia 
dezvoltării ți sprijinirii 
tenergefîcli hunedoreni 
Pentru ea parlamentarii să 
poată lua cele mai bune 
decizii, Ir. cazul dezba
terii unor rroiecte de legi 
care iau ir discuț’e pro
blem? sp® "lice, domnia 
sa și-a of» it serviciile de 
consiliere pe temu ener
geticii, tuturor aleșilor

di- 
Filialci Electro- 
Mintia. Victor

î nitul fo-

pariamen 
(senatorii

hunedoract dm
1 zgislativ.

Absolut toți 
tarii prezenți 
Doru Gaița, loan Rău, Con
stantin Blejan și depută
ții: Petru Șteolca, Gheorgh.; 
Ana, Liviu Pctreu, Du
mitru Ifrim) s-au declarat 
deschiși într-o viitoare 
colaborare. Ba mai mult . 
di Ifrim a^ăta că n« va 
aștepta o ccuă întâlnire 
cu cond’-cfltorh de agenți 
economici, ci îi va căuta 
chiar domnia sa, spre a 
se • informa la fața locu
lui

Interesantă a fost in
tervenția senatorului Dor

SORIN ULADA

(Continuare în pag. a 2-a
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LICEENII Șl POEZIA

a IX-a 
debutau

Am revăzut-o in va
canța de iarnă pe Co
rina Vasile (studentă in 
primul an la pictură), in 
preajma foștilor ei das
căli de liceu și a bobo
cilor din clasa 
plastică, care
într-o manifestare lite
rar — muzicală. Robocii 
— Mihai Mărgineanu, 
Dan Truică, Oaiia v oiea, 
Mihacla Radu, Carmen 
Luncan, Flavia Voi'-a, 
răriri Cazan, Dana Man 
Diana Roșea, Sânziana 
Omota — și-au i.grant 
emoția debutului, împo
dobind climatul cu 
măreția stihului desprins 
din creația marilor noș
tri poeți.

In urmă cu un an, ea, 
Corina, și colegii ei se 
aflau aici, potențând cu 
fiorul poeziei o întâlnire 
în care artele si-au dat, 
emoționant, mâna, 
pentru prima oară, 
la un vernisaj de 
plastică, privitorul
îmbogățea sufletește și 
eu un moment poetic. 
Și, după cum se vede, 
el n-a rămas unicat. 1st 
continuă 
tice, așa 
tâmplă 
momente artistice inedi
te cu care dascăli de 
Za Liceul de artă din 
Deva ne-au întâmpinat 
in ultimul an. A început 
cu „Iarna’*, într-un decor 
imaculat, și 
cu „Vara", 
în aer liber,

Era 
cân 
artă 

se

valorile este- 
cum se in

și eu acele

a continuat 
pe o scenă 

având ca

fundal natura. Sondajul 
de opinie făcut, atunci, 
de inițiatoarea acestui gen 
de spectacole — prof. Mia 
Miertoiu — a confirmat 
necesitatea unor aseme
nea manifestări pentru 
revigorarea at
mosferei culturate a ora
șului, pentru nevoia de 
frumos, de nou, și n-au 
lipsit nici observațiile, 

■ care nu descurajau, dim
potrivă, Din sutele de 
opinii am reținut una, 
care, după ce aprecia 
ideea, decorul, scenogra
fia spectacolului — re
marca: „Ne-ați purtat din 
„Iarnă’’ în „Vară" prin- 
tr-o primăvară perpetuă.
Am simțit in repre
zentațiile Dv aerul, apa, 
pământul, lumina. Vă 
așteptăm in celelalte a- 
notimpuri”.

„Celelalte anotimpuri" 
au urmat, nu cu specta
cole, ci cu alt mod de 
afirmare a creației 
tistice.

„Serbările Cetății*, 
mică a Fondului 
și-a deschis 
pentru vizitatori, 
pe simeze lucrări 
Uzate de elevi în 
rul textil, 
săptămâni 
trimestru școlar. La prima 
lor expoziție, elevele cla
sei a X-a plastică au ve
nit cu păpuși decorative, 
obiecte spațiale. Prin ele, 
Edith Râpos, Cristina Hel- 
joni, Adina Szthrarszky,

Elena Blăguiescu, M. Ma-\

CUVÂNTUL liber s
^V.W.W/AVZMVAV/.V.WMWW^ftVW^'' '•

ar
iatn toamnă,

Galeria 
Plastic 
porțile 
având 

rea- 
atelie- 

primele 
noului

în 
ale

t-iena Blăguiescu, M. Ma-\ b 
cavei au demonstrat cum>!

. . Ț I ”primele',9
cro-j!

și-au 
cunoștințe 
matologie, 
spațială și 
rând cum 
noțiunea de obiect 
coratlv. Colegele lor mai',» 
mari, din clasa a XI-a‘‘, 
plastică, cu experiența bJ 
unui an de muncă £nj» 
atelierul textil al școlii,•! 
au expus imprimcurilcî' 
(prezentate în spectaco- J b 
Iul „Vara”) sub formai', 
obiectelor vestimentare, a''

exersat
despre 

formă plată și> 
nu în ultimul', 
și-au însușit' 

de-‘

șalurilor, ca și bijuterii,'• 
păpuși decorative, pictu-’l 
ră pe lemn. Marta GaZ,,'j

■Erzsi Kalman, Delia',
Ciorobea, Lavinia Bră-i 
tescu, Luminița Lai, î
Daniela Iacob, Claudia' 
Suciu și-au demonstrați
preocuparea pentru corn-, 
poziția decorativă,
lizare, interpretare, 
șl pentru o cromatică 
rafinată.

De la luminozitatea im- 
primeurilor la liniștea 
cromatică a picturilor pe 
lemn, de la imaginația 
păpușilor decorative sau 
a obiectelor spațiale 
harul 
zici — 
pas pe

IC cu
frumusețea vârstei. Ei fac 
poezie cu penelul șt tși\ 
caută culorile în vers,\ 
în muzică, căci ele daw 
vigoare, profunzime artei.',

I
I
I»» 

im-? 
sti-‘! 
ca.’

la 
interpretării poe- 
nu e decât un 
care liceenii îl 
exuberanța și ‘

LUCIA LICIU
. - .-w-. . ■ V «W^WW.AW.V/.V.’.WAVA-.WAV.'.W

ABSEN1E PARLAMENTARE
Directorii unor agenți economici 

importanți din județ (Siderurgica Hu
nedoara, Sidermet Călan, Electrocen- 
trale Mintia și R.A H. Petroșani), îm
preună cu directorul Camerei de Co
merț și Industrie Hunedoara, s-au 
întâlnit sâmbătă, 11 ianuarie, cu o 
parte a parlamentarilor hunedoreni la 
inițiativa noii conduceri a Prefecturii 
Hunedoara.

Ziariștii prezenți, și numai ei, au 
putut observa cu ușurință, deși mas
cată, în spatele unor scuze de proto
col, absența celor patru parlamentari 
de Hunedoara cu domiciliul stabil în 
București. Poate că nu au fost anun
țați.

Departe de gândul că nu ar fi in
teresați de Județul pe care-1 reprezintă 
în Parlament, considerăm că, măcar la 
prima întâlnire de acest gen, ar fi fost

bine să fie prezenți eu toții. Pentru , 
că situația nu este defel nouă. t

După cum se știe, și în legislatura • 
trecută, parlamentarii bucureșteni sau J 
de aiurea, dar cu fotoliul rezervat pen- | 
tru județul Hunedoara, au procedat cam ‘ 
la fel. Cel puțin unul dintre ei | 
a bătut tristul record ca in patru ani . 
să fie doar o dată în județul pe care I 
cu cinste îl reprezenta. !

Rândurile de față nu au o pre- | 
țenție moralizatoare. După părerea au- ■ 
torului ea ar fi chiar deplasată. Dar î 
parcă prea repede se uită cine pe cine | 
reprezintă. Iar electoratul român se ' 
pare că a depășit puțin faza de „stu- | 
pid people” cu care îl eticheta un cu- « 
noscut comentator politic imediat după | 
decembrie 1989. Și până la alegerile . 
viitoare, privind prin prisma politicu- i 
lui, a mai rămas puțin timp. 1

SORIN BLADA I
I

Problemele societăților 
comerc ale pe masa de lucru 
a parlamentarilor hunedoreni

(Urmare din pag. 1)

Gaița, care aprecia că dacă 
politicul va fi separat de 
economie, atunci probleme
le vor fi . mult mai ușor 
de rezolvat. „Directorii de 
societăți comerciale tre
buie ajutați și nu încur
cați. iar dacă nu, cel pu
țin să fie lăsați în pace", 
declara dl. Gaița.

Prezent la discuții, 
președintele Consiliului 
Județean Hunedoara, 
Gheorghe Barbu, preciza 
că dacă se dorește să se 
facă ceva și în adminis
trația locală, din calcul nu 
pot fi excluși agenții 
economici.

„Primăriile din Valea 
Jiului, Călan, Hunedoara

nu-și realizează veniturile 
proprii din buget pentru 
că societățile comerciale 
nu-și plătesc datoriile”, 
spunea dl Barbu, care a 
insistat mai apoi ca par
lamentarii să susțină ideile 
de descentralizare a ad
ministrației publice locale 
pentru ca fiecare județ 
să-și poată constitui bu
getul propriu din surse 
financiare din teritoriu 
și să nu mai depindă de 
centru.

Reușita întâlnirii de 
sâmbătă se va vedea în 
timp, atunci când la vot 
par.amentarij vor subscrie 
pentru binele județului 
care i-a ales și vor lăsa 
deoparte diferendele de 
natură politică.

MIERCURI,
15 IANUARIE

C TVR 1 )
7,00 TVM • Telcmați- 

nal; 8,30 La prima oră;
9.20 Serial • Sania Bar
bara; 10,05 Videolcxicon; 
11,05 Melodiile iubirii ;
11.20 Andrea Celeste (s/
r); 12,10 Desene ani
mate; 14,00 Actualități ; 
14,10 TVR Iași si Cluj- 
N.; 16,10 Magazin inter
national; 17.15 Ecclesia.st 
’97; 18,00 Telediscul mu
zicii populare; 18,30 De
sene animate; 19,30 Se
rial • California visează; 
20,00 Actualități; 20,50 
Serial • Măsada; 21.40 
Simpozion; 22,30 Serial 
• Frumoasa și Bestia; 
23,35 Confluențe; 0,05 
întâlnirea de la miezul 
nopții; 1,00 Tenis •
Australian Open (rez.).

„&il ut llșcl

șl țtaLt&ati.e.Le pj> vt&c
Domnul Dumitru Rotaru din Deva ne 

sesizează, în data de 3 ianuarie a.c., că 
de la jumătatea lunii decembrie în apar
tamentul pe care-1 ocupă familia dumnea
lui — nr. 82 din blocul C, scara C (bu
levardul Decebal) — este frig, caloriferele 
sunt abia călduțe, „stăm îmbrăcați cu hai
ne groase și suferim de frig . Am sesizat 
Asociația de locatari nr. 121, de care a- 
parținem, și am fost îndrumat la Dispe
ceratul de termoficare".

In urma mai multor telefoane, depla
sări șl încercări de a afla care este cau
za, semnatarul scrisorii adresate redac
ției noastre spune că „Dispeceratul mă 
informează că nici ei nu primesc agentul 
termic corespunzător de la Filiala Elec- 
trocentrale Mintia. Am întrebat acolo ctț 
ce temperatură pleacă agentul termic din 
centrală și mi s-a răspuns că are 94—96 
de grade C și se întoarce cu 50—55 de 
grade C".

In această situație — continuă dl Rota
ru — „mă întreb cine spune adevărul?

semnătura dumnealui cum că are căldu
ră".

— Care ar fi totuși cauza frigului din 
unele apartamente?

— Lucrul cu oameni neautorizați în in
stalațiile interioare. Revizuirea instala
țiilor interioare este obligația locatarilor, 
însă adesea o fac persoane neautorisate 
care nu fac aerisirea completă.

La fața locului, unde ne-am depiesaț 
cu dna Cărmăzan și un reprezentant al 
dispeceratului termic, constatăm că, m 
intrare, conductele din casa scării, prin 
care trece agentul termic spre locuințe, 
sunt calde, dar și că — din păcate — •• 
șile intrării au geamurile sparte, iar ca
drele din lemn sun-t distruse.

Dna Rotaru (ap. 82) susține că de săr» 
bători a fost foarte frig, că au stat In 
casă îmbrăcați cu paltoane și cu ușile a* 
coperite cu pături. Și aici, ea și în aparta* 
mentul nr. 79, unele încăperi sunt puțin 
încălzite, altele sunt însă reci.

Care ar putea fi cauza? Din relatările

PORNIND DE LA O SCRISOARE

Mintia sau punctul termic de care apar
ținem? Toate caloriferele sunt călduțe la 
partea superioară și reci la partea infe
rioară, deoarece returul nu-și face cir
cuitul din cauza pompelor de recirculare 
a agentului termic, ce funcționează defec
tuos".

Expeditorul sesizării încheie cu câteva 
întrebări, și anume: a) „De ce nu se vrea 
să se mărească capacitatea diafragmei de 
preluare a agentului termic?; b) De ce 
trebuie să plătim căldura, dacă nu bene
ficiem de ea?; c) De ce la alte blocuri, 
racordate la alte puncte termice, este în
călzire corespunzătoare?" Dar și cu ru
gămintea și speranța că, prin interme
diul cotidianului județean, se va rezol
va această problemă și vor beneficia și 
locatarii de aici de încălzire corespunză
toare „cum a mai fost și în anii trecuți

Mergând pe urmele acestei reclamații, 
invităm mai întâi pe dna Cărmăzan, ad
ministrator al Asociației 121, să ne spu
nă ce știe despre situația relatată. „Dl 
Rctaru s-a prezentat cu o adresă scrisă 
în data de 8 ianuarie — ne spune. Ne-a 
sesizat, verbal, în 28 decembrie '96, și 
în 30 am sunat la Dispecerat... Dar abia 
acum am aflat că un locatar de pe scară 
a făcut anumite lucrări în apartamentul 
propriu și a oprit căldura. Tot de atunci 
nu are căldură nici locatarul de la apar
tamentul 72 (aceeași scară)".

Dl Vasile Petruse, șeful Secției termo
ficare, spunea: „In urma sesizării Aso
ciației de locatari cu privire la proble
ma din blocul C, instalatorul de servi
ciu a mers la fața locului și a făcut ae
risire locală. în 30 decembrie am primit

unor cetățeni. Ce veniseră la dispecerat 
tot cu asemenea probleme (din blocul HI, 
cartier Gojdu, spre exemplu), am ded’-i 
că temperatura depinde și de tura care 
intră de serviciu Ia punctul termic, de
oarece adesea aceasta scade la puți» timp 
după ce tura se schimbă. Diferența de 
temperatură de Ia o cameră la aha — 
cum afirma domnul care ne-a însoțit — 
poate fi cauzată de defecțiunile apărute 
local și de calitatea slabă a instalațiilor 
termice interioare. Parametrii se asigură 
în funcție de temperatura exterioară și 
agentul care se primește de la Mintia. Daț, 
potrivit legislației în domeniu, RAGCL 
are obligativitatea să asigure funcționarea 
optimă a instalațiilor până la intrarea în 
bloc. Defecțiunile la corpurile interioare 
de încălzire cad în sarcina locatarilor.

Cu aceeași ocazie, am văzut băi „Încăl
zite" doar cu conducte subdimensionate, 
care oricât de fierbinți ar fi nu încăl
zesc atmosfera încăperii. Deci, ar trebui 
probabil făcute înlocuiri totale ale unor 
astfel de conducte, ca și a celor colma- 
tate de-a lungul anilor. Dar asemenea 
lucrări sunt mult prea costisitoare pen
tru portmoneele subțiri ale celor mai mulți 
locatari.

ESTERA ȘINA

P.S. Cazul de față comportă mult maj 
multe cercetări. Problema in discuție nu 
poate fi expediată într-un articol. Aștep
tăm deci răspunsuri întrebărilor puse de 
expeditorul scrisorii de la cei care se o- 
cupă efectiv de gospodăria comunală șî 
locativă. Spre a le face publice și a lă
muri asemenea situații.

C TVR 2 )
7,00 La prima oră ;

8.30 TVR Timișoara; 9,20 
Ora de muzică; 10,05 Ca
leidoscop; 11,20 Film •
Vulturul (r); 13,15 Serial 
de călătorii (do); 14,10
Gong! (r); 14,40 Tenis •

' Australian Open (rez.); 
‘ 16,10 Serial • Alejandra; 
17,00 Zodia Balanței; 17,40 
Serial Andrea Celeste;
18.30 Emisiune în limba 
maghiară; 20,00 Pro Me
moria; 21,00 TVM • Me
sager; 21,30 Căsuța cu 
povești; 22,05 Serial •

1 Cei din Mogador; 23,00 
Un secol de cinema; 23,55 
Orizonturi culturale.

tPRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 9,45 Spor
la minut; 10,00 Serial • 
Grace (r); 11,00 Film •
Americanul urât (SUA); 
12,55 Știri; 13,00 Film • 
Hoțul (co.. Franța — Ita
lia); 15,00 Serial • Ver
dict : crimă!; 16,45 Se
rial • înrobită de iubi
re ; 18,05 Sport la mi
nut; 18,15 Serial ■ Robo-» 
cop; 19,00 Știi și câștigi!; 
19,30 Știri; 20,00 Film
• Danielle Steel’s; 22,00 
Serial • Familia Btmdy; 
23,00 Lege și ordine (s); 
0,00 Știri ; 0,20 Sport la 
minut.

( ANTENA 1 |
7,15 O iubire de neuitat 

(r); 8,00 In vizită la An
tena 1; 10,00 Desene a- 
nimate; 11,10 Lumină că-

lăuzitoare (r); 12.00 Se
rial • Văduva (r); 13,00 
Lumină călăuzitoare (s’; 
11,00 Știri ; 14,10 Drumul 
spre casă (f/r); 16,00 Me
dalion ; 17,10 Serial •
Văduva; 18,00 Picătura de 
amar; 19,00 Desene ani
mate; 19,30 O iubire de 
neuitat (s); 20,30 Ob
servator; 21,30 Film • 
Obiceiuri necurate (co„ 
Spania); 1,30 Observator; 
2,30 Ritmuri nocturne»

j)EVASAT+)
10,00 — 12,30 Reluări 3 

14,00 Videotext; 19,00 O- 
biectiv ; 19,15 ,,100 de 
ani de cinema”; 20,00 Ac
tualități TVR; 21,00 Ac
tualitatea în direct; 22,00 
Film • Legenda Indră- 
gostițiHr; 23.45 Obiectiv; 
0,00 Vfteotext.
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„Expresia integrală 
a sufletului 
românesc44

„Fără 'Eminescu am fi
''mai altfel și mai săraci", 

spunea Tudor Vianu. O- 
pera sa a produs o im
presie adâncă asupra con
temporanilor săi și, deo
potrivă, a generațiilor ca
re l au urmat.. „Șt ei au 
sirrit in țelul lor ceea 
ce ă simțit Eminescu, măr. 
turisea Tițu Maiorcscu, în 
emoțiunea lui își regă
sesc emoțiunea lor; nu
mai că el îi rezumă pe 
foți și are mai ales darul 
de a deschide mișcării su
fletești cea mai clară ex
presie, așa încât glasul 
lui, deșteptând răsunetul 
in inima lor, le dă tot
deodată cuvântul ce sin
guri nu l-ar fi găsit. A- 
ceastă scăpare a suferin- 

l ței mute prin farmecul 
exprimării este bineface
rea ce o revărsa poetul 

1 de geniu asupra oameni. 
I lor ce-l ascultă, poezia lui 
J devine o parte integrantă 
1 a sufletului lor, și el tră- 
l iește de acum înainte în 
i viața poporului său".

Remarcabilă a fost la 
marele Eminescu stăruin
ța de a cumula, de a cu
noaște. A studiat creații
le remarcabile ale litera- 

i furii antice și moderne, 
i filosofia, în special pe 
’ Platon, Kant, Schopen 
ț hauer, credințele reliqioa- 
i se, creștine și budhiste. A 
■ fost un marc admirator 
) al „Vedelor", pasionat

pentru operele poetice din 
toate timpurile, românești 
și străine. A simțit și re
marcat geniul folclorului 
românesc. El lua astfel 
contact direct cu acestea, 
aduna „Materialul con
cret de unde Să-și forme, 
ze înalta abstracțiune că. 
re în poeziile lui ne des
chide așa de des orizon
tul fără margini al gân
dirii omenești... Tocmai 
ele (cunoștințele) dau lui 
Eminescu cuprinsul pre
cis în acele versuri ca
racteristice în care se în
trupează profunda lui e- 
moțiune asupra începutu
rilor lumii, asupra vieții 
omenești, asupra soartei 
poporului român".

Prin creația sa, Emi
nescu se înalță în univer
salitate, stăpânește uni 
versul cuvântului româ
nesc. Când amintești nu
mele lui te gândești la 
scriitorul cel mai cult al 
literaturii noastre, la poe
tul național țrin excelen
ță.

„Ape vor seca în albie, 
spunea George Călinescu, 
și peste locul îngropării 
sale va răsări pădure sau 
cetate, și câte o stea va 
veșteji pe cer în depăr
tări. până când acest pă
mânt să-și strângă toate 
sevele și să le ridice în 
țeava subțire a altui crin 
de tăria parfumurilor sa
le".

147 de ani de la nașterea
f

poetului național Mihai Eminescu
Dacă Tu...

Dacă Tu n-ai fi fost, 
cum aș fi privit eu Ia 
stele și flori albastre, cum 
le-aș fi iubit?

(CLEPSIDRA)

Meridiane lirice
Acum, când se împli

nesc 147 de ani de la naș
terea lui MIHAI EMI
NESCU, propun cititorilor 
poemul „Eterna pace". El 
a fost publicat pentru 
prima oară la împlinirea 
a 99 de ani de la moar
tea Poetului. Acest poem 
a fost reconstituit de Pe-

tru Creția după „Caietele 
Eminescu", dăruindu-ne 
un cântec foarte pur și 
foarte dens despre pute
rile, focurile, veșnicele tre. 
ceri și întoarceri din ca
re e făcută lumea, despre 
tot ce se petrece în uni
vers între nașterea din 
haos și anihilarea finală.

„Viața noastră c viața spumei
Și totuși, de-ar seca din fundu-i marca, 
O altă mare-ar face lacrimile lumii.

Precum uitarea-1 a durerii moarte 
Astfel și moartea c uitarea vieții 
Spre-a răsări din nou la altă soartc.

Da, e-o dorință mare, fără nume. 
Pe care-n tot adâncul o cuprinde 
Bătrânul haos, născător de lume.

Atâtea lumi care rotesc în haos 
Cu zborul lor măsurător de vreme, 
în veci pe cale, neaflând repaos.

Astfel tot trec, ca și un roi ce trece, 
Și-n a lor fugă fierb și se-nfierbântă, 
Plutind în veci prin universul rece.

Astfel e timpul, care lung străbate 
Prin mii de Veacuri, stăpânind în silă. 
Născând și ucigând în lume toate.

Astfel e spațiul fără fund și fine, 
Iar din încrucișarea — amândurora-, 
Născând mișcare, s-au născut lumine.

V

A

J
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Dacă Tu nu-mj spuneai 
că vântul îmi șoptește și 
codrii mă-ndcamnă. spu
ne-mi cum aș mai fi co
pilărit ? Mi-al spus po
vești despre strămoși, de
spre păduri și despre ste
le. M-ai învățat ce este 
drept, cum e să sper și 
cum să lupt. Alături Tu 
mi-ai fost, te-ai întristat, 
te-ai bucurat și ai plâns

Dacă Tu n-ai fi fost, 
cum m-aș fi întâlnit cu 
mine?

Dacă Tu n-aj fi fost, 
sufletul meu, cum știa ce 
e dorul, inima mea cum 
ar fi iubit?

Dacă Tu n-ai fi fost, ci
ne mă-nvăța să cred în 
iubire?

Dar Tu ai fost și ești 
și vei mai fi, Tu blânde 
domn, Tu prima mea iu
bire și primul meu sfânt 
vis.

INA DELEANU

Căci timpu-i tatăl, iar genunea-i muma, 
Iar fiul e mișcarea, c amorul,
E foc aprins ce arde pân-acuma.

Astfel rotind se-nvârt în jur de soare, 
Pe când el însuși cu-elc împreună 
O altă clină-n veci o să coboare.

Din trei mișcări mișcarea lor se-adună, 
Cu toți în jos, toți împrejur de sine, 
Toți împrejurul altor fac cunună.

Și-astfel din noapte s-a-nchegat lumine, 
Căci prin mișcare s-au aprins cu toate. 
Prin neodihnă ceru-întreg se ține.

Și cine știi când ceasul lor va bate 
Șl cele trei inele s-or desface 
Din a mișcării sfântă trinitate.

Și peste ttft s-o-ntînde — eterna

Prezentare
ILIE

pace".

șl selecție de 
LEAHII

„Deși activitatea publi
cistică a lui Eminescu s-a 
asociat mereu cu creația 
lui poetică, bogata colec
ție de articole, departe 
de a fi identificată în în
tregime, este mult mai 
puțin cunoscută decât me
rită".

De bună scamă că pen
tru o asemenea stare de 
lucruri (semnalată de 
Gh. Bulgăr și de Al. Me. 
Ilan) „de vină" o fi șî 
„Luceafărul”, ca simbol 
ai poeziei eminesciene, 
care a strâns în jurul său 
întreaga strălucire ce-i e- 
ra hărăzită poetului, lă
sând astfel oarecum în 
umbră o Importantă par
te a creației literare emi
nesciene — proza publi
cistică. Eminescu a fost u- 
nul dintre cei care a în

nobilat meseria de gaze
tar, ridicând-o la nivelul 
unei veritabile arte. Și 
nu întâmplător anii cel 
mai buni ai poetului 
(1877—1883), anii marilor 
sale creații lirice, coincid 
cu cei In care, ca redac
tor la publicația „Timpul", 
reușește să dea glas idei
lor „ce vor lumina vre
me îndelungată căile 
noastre spre idealul u- 
nel culturi naționale". (T. 
Scurtu),

Debutul publicistic al 
poetului are loc în anul 
1870. când începe colabo
rarea la cunoscuta revis
tă „Convorbiri literare"! 
o perioadă de câțiva ani 
Eminescu nu mai publică 
articolele, notele și co
mentariile sale, acestea 
rămânând în stadiul de 
manuscris. în 1876 devi

Eminescu — 
gazetarul

ne redactor, pentru scurt 
timp, la „Curierul de 
Iași", în care publică nu
meroase articole, comen
tarii, polemici și foiletoa
ne din care răzbat prin
cipiile și mai cu seamă 
preocuparea sa, aproape 
dramatică, pentru soarta 
poporului român, pentru 
omul de rând și idealurile 
sale de dreptate și ade
văr.

Miile de pagini de pu
blicistică însă au fost scri
se în" timpul celor șase 
ani petrecuți la „Timpul" 
(ziar al partidului con
servator). De la o aseme
nea tribună a putut rosti 

Eminescu și a putut apă
ra, prin iscusința, cute
zanța și uneori agresivi
tatea condeiului său. tot 
ceea ce el considera a 
fi mai de preț pentru 
„națiunea română", pen
tru destinul istoric al po
porului său: virtuțile mi
lenare de care acesta nu 
trebuie să se despartă — 
adevărul, dreptatea, ome
nia, cinstea, condamnând 
ignoranța, parvenitismul, 
impostura și lenea. „Nici 
un alt aspect al creației 
poetului nu este mai e- 
locvent în privința capa
cității lui de a lupta și 
de a sprijini viitorul ță

rii sale, puterea sufleteas
că a compatrioților săi, ca 
ziaristica —‘ de fapt o 
formă de luptă pentru 
triumful celor mai nobile 
aspirații ale societății, a- 
le momentului istoric în 
care el scria”. (Gh. Bul
găr).

Creația publicistică ce 
l-a impus pe Eminescu 
ca cea dintâi „pană jur
nalistică în România" se 
concentrează în cuprinsul 
celor șase articole, alcă
tuind ciclul intitulat „I- 
coano vechi și icoane noi", 
scris la începuturile ac
tivității sale jurnalistice 
(decembrie 1877), articole 
în care denunță constitui
rea unei noi clase domi
nante și infiltrarea a nu
meroase elemente străine 
în posturi-cheie din ad
ministrația și în conduce

rea instituțiilor, confir
mând astfel nonconfor- 
mismul politic ce a deve
nit specific gazetarului E- 
minescu.

Cât despre alăturarea 
în același suflet și sub 
semnnul aceluiași har a 
conținutului artistic din 
opera sa poetică, pe de o 
parte, și a celui Ideologic 
din creația publicistică, 
pe de altă parte, revela
toare sunt cuvintele lui 
Perpessicius: „între poe
zia lui Eminescu și scri
sul de ziar era o neîntre
ruptă circulație și de foar
te multe ori imaginile și 
expresiile poeziilor ve
neau să înnobileze arti
colele de gazetă și invers: 
vigoarea și inițiativa le
xicală a ziaristicei își îm
prumutau poemelor cuce
ririle". (G.B).

o ■.y.y
—— ———....... .................
---:--
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DURA LEX, DURA LEX, SED LEX

Medici corupți și bolnavi închipuiți (III)
Vom continua astăzi cu 

câteva chestiuni care dau 
intr-o anumită măsură di
mensiunile ilegalităților să
vârșite de cei menționați 
la Spitalul Municipal Pe
troșani.

Așadar, prin același Cea- 
tranu, Vasile Andrei a dat 

cir. Daroczi 300 000 pentru 
eliberarea unui certificat 
medical De o perioadă de 
30 de zile. Primește desi
gur hârtia dorită, dar me- 
licul nu se oprește aici, 
'ntocmește în fals o foaie 
te observație prin care îl 
nternează în spital timp 
le o lună pe Vasile. îi fa- 
e chiar și unele analize, 
z>oi prescrie tratament. în- 
•elegeți desigur că nu a 
fost nici vorbă de așa ce- 

t. Oricum, treburile merg 
nainte.

Ei, să vă spunem una de 
omină, inspirată parcă din 
tarele nostru Caragiale.

La un moment dat, Ma
ia Muntean, angajată la 

E.M. Lupeni, dorea și ea 
in certificat medical. Nu 

prea știe însă cum se pro
cedează, așa că apelează la 
un anume Emil Moldovan, 
pe care îl cunoaște. Ea 
rându-i, acesta o cunoaște 
pe Voichița Tîrnovean, an
gajată a spitalului, iar Voi- 
iiiță îl cunoaște pe Vasi
le Ceauran, cel cu interme
dierile.

Și. uite așa, prin mijlo

cirea celor trei, Maria Mun
tean dă medicului Daroczi 
260 000 de lei și o pereche 
de cercei de aur. Primește 
în fals un certificat medi
cal pe o perioadă de 19 zi
le.

Atenție, poanta de aici 
urmează. Datorită numă
rului mare de certificate 
false eliberate, dr Ianoș 
Daroczi nu mai știe cine-i 
bărbat, cine-i femeie sau 
ce boli să mai găsească. A- 
șa că, dacă ne luăm după

se eliberate de cei doi me
dici. Cu siguranță că sunt 
însă mai multe.

Să rămânem însă la a- 
ceastă cifră, dar să ne gân
dim că au fost eliberate 
certificate și pe durata a 
3o de zile, că după socote
lile noastre au fost indi
vizi care au primit 18 cer
tificate medicale. Tot du
pă socoteala noastră, cel 
mai mare număr de zile 
primite în acest fel de per
soană este de 841

STOP CORUPȚIEI
certificatul medical, Maria 
Muntean suferă de „orhită 
acută dreaptă". Or, afec
țiunea este specifică doar 
bărbaților. Cu alte cuvin
te, doamnei i s-a umflat 
testiculul drepți Cu toate 
că nu-i deloc de râs, nu 
poți să treci nepăsător pe 
lângă o asemenea gogomă
nie.

Desigur, ceea ce am a- 
dus în atenția cititorilor 
noștri este doar o părtici
că din ceea ce practic s-a 
petrecut. Au fost doar câ
teva cazuri pe care le-am 
considerat relevante.

De altfel, am avut răb
darea să facem o sumară 
socoteală. Iar când am tras 
linie s-au adunat peste 360 
de certificate medicale fal-

Oricum, aproximativ pe 
durata unui an, cei doi 
medici au eliberat în fals 
certificate medicale al că
ror număr de zile acoperă 
mai mulți ani! Majoritatea 
zilelor au fost plătite de 
unitățile miniere unde „bol
navii" lucrau. în timp ce 
adevărații bolnavi...

Trebuie remarcat în a- 
cest context că cei doi 
medici au fost atenționați 
să înceteze această activi
tate infracțională. Degeaba 
însă, ei aveau socotelile 
lor. în zadar la dispoziția 
personalului medical din 
spital, Stația Centrală de 
Salvare Minieră a pus un 
studiu din care rezultau 
mai multe nereguli consta
tate în legătură cu elibe

rarea certificatelor medica
le de către medicii spita
lului.

Din evidențele Parchetu
lui de pe lângă Judecăto
ria Petroșani a rezultat că, 
față de dr. Ștefan Brâtilă 
și Vasile Ceauranu, în 1991 
au fost efectuate cercetări 
pentru infracțiuni similare. 
Atunci, doctorul a fost scos 
de sub urmărire penală și 
a scăpat cu o amendă de 
1000 de lei. Acum însă...

Deocamdată — urmează 
a se dispune confiscarea 
sumelor de bani primite 
drept mită. De la Ianoș 
Daroczi — 5 080 000 de lei 
și 100 de mărci; de la Ște
fan Brătilă 4 231 000 lei, 
iar de la cei doi complici, 
respectiv Vasile Ceauranu 
— 1171 OOo lei și Constan
tin Acatrinei' 827 000 lei.

Prejudiciul total cauzat 
E.M. Petrila și E.M. Lonea 
este de 17 168 446 de lei, 
sumă pentru care cele două 
unități s-au constituit părți 
civile în cauză.

Să mai spunem în înche
iere că, în cursul urmăririi 
penale, dr. Ianoș Daroczi 
a încercat să-1 determine 
pe Ceauranu să nu mai 
recunoască faptele comise. 
Nu a reușit acest lucru.

VALENTIN NEAGU, 
IOV IȚA BACEAN, 

procuror

Gestiunea 
frauduloasă

Persoana care administrează ori gestionează bunuri 
ale unei societăți are calitatea de gestionar. Potrivit ve
chii concepții juridice, orice însușire din gestiune con
stituia infracțiunea de delapidare, considerându-se că 
totul reprezintă avut obștesc. Ca urmare, se aplicau pe-; 
depse nejustificat de mari cu motivarea că avutul obșteso 
trebuie apărat ca fiind al întregului popor.

Noua Constituție a țării noastre face o serie de pre
cizări printre care și aceea că patrimoniul public este 
mult mai redus, și este și firesc, pentru că noi suntem 
martorii procesului de trecere a unui mare număr de 
întreprinderi din proprietatea de stat la particulari, pe 
diferite căi.

Sigur, așa fiind, cel care administrează ori gestio
nează bunuri ale unei societăți comerciale, dacă își În
sușește din ele, este infractor, el trebuie să fie pedepsit, 
dar proporțional cu gravitatea faptei lui, care constituie 
infracțiunea de gestiune frauduloasă.

Articolul 214 din codul penal arată că pricinuirea 
de pagube unei persoane (juridice), cu rea credință, cu 
ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, 
de către cel care trebuie să aibă grija administrării sau 
conservării acelor bunuri, constituie infracțiunea de 
gestiune frauduloasă.

Pentru preîntâmpinarea unor asemenea fapte, admi
nistratorii societăților comerciale trebuie să acorde toa
tă atenția persoanelor cărora li se încredințează funcții 
cu atribuții gestionare: la depozit, magazin, tonetă ș.a.

Procedând la cererea de relații de la cei la care a 
lucrat cel pe care vrei să-l angajezi, te asiguri că afli 
ce fel de om este, ce vicii are, dacă are slăbiciuni la... 
femei, la băutură, la jocuri. Este bine și firesc să cu
noști pe cel căruia îi încredințezi averea societății pe 
care o conduci.

COMPLETĂRI ȘI MODIFICĂRI

ADUSE CODULUI PENAL

Șantajul

Au vândut cioara 
de pe gard!

Nu, nu este nici o exa- 
.erare. Chiar așa au fă
cut Ștefan Gheoancă, șe
ful Fermei nr. 5 Călan, ce 
aparține de S.C.C.L.C. A- 
gricola SA Bretea, și Ro
mulus Marina, contabil șef 
la respectiva fermă.

Toată tărășenia s-a pe
trecut prin decembrie ’92, 
dar abia recent s-a consta
tat dispariția... ciorii. Ches
tiunea are o anume latură 
comică, dar în spatele co
micului se ascunde un a- 
devăr de necontestat. A- 
cela că asemenea lucruri 
s-au petrecut la o scară 
mult mai mare prin alte 
locuri. Tocmai de aceea 
il și aducem în atenția ci
titorilor noștri

Așadar, într-o zi, la cei 
doi șefi se prezintă un ce
tățean. Este .vorba de Mi
ron Dăncescu din Răchi- 
tova. Omul fusese după 
ceva lemne prin zona pă
șunii Titiana Purcăreț, de 
pe raza comunei Lunca 
Cernii. Cu acel prilej a 
observat o construcție din 
BCA, cam de 6/5 m, ne
folosită. S-a gândit că este 
abandonată și s-a intere
sat cui aparține pentru a 
o cumpăra, întrucât avea 
nevoie de material de con
strucție. Pădurarul i-a spus 
că ar aparține SCCLC A- 
gricola Bretea SA, Ferma 
5 Călan. Așa a ajuns Dăn
cescu la șeful de fermă 
și contabilul șef.

Deși cunoșteau faptul

că respectiva construcție 
nu mai aparține fermei, 
ea fiind predată încă din 
1992 primăriei din Lun
ca Cernii, la întrebările 
omului au răspuns că es
te proprietatea societății, 
și că este de vânzare. Cât 
costă ? Nu mare lucru : 
acolo câte 50 de 1 de țui
că pentru fiecare.

Afacerea este încheiată, 
dar Dăncescu vrea un do
cument, o hârtie prin ca
re să se justifice vreoda
tă că a cumpărat legal 
construcția,

Nu-i o problemă. Cei 
doi întocmesc în fals o 
adeverință, cu ștampilă și 
semnături din care rezul
tă că a avut loc o licitație 
și că a fost adjudecată lui 
Dăncescu la valoarea de 
18 000 de lei.

Și iată că, după patru 
ani, în septembrie ’96 mai 
exact la o verificare a pa
trimoniului primăriei din 
Lunca Cernii se constată 
că respectiva construcție a 
dispărut I

încet dar sigur s-a dat 
de capătul afacerii, iar cu 
ocazia audierii la Parche
tul de pe lângă Tribuna
lul Hunedoara cei doi au 
recunoscut că au vândut 
cioara de pe gard.

Treaba este că urmează 
să fie trimiși în judecată 
pentru acest lucru, iar va
loarea actuală a „ciorii" 
evaluată la 1 000 000 de lei 
trebuie recuperată. (V.N.)

Codul penal modificat in
criminează și pedepsește 
drastic șantajul. în acest 
scop, articolul 193, alinea
tul 1, are prin îmbunătă
țirile aduse Codului ur
mătorul enunț:

„Fapta de a amenința 
o persoană cu săvârșirea 
unei infracțiuni sau a u- 
nei fapte păgubitoare în
dreptate împotriva ei, a 
soțului ori a unei rude a- 
propiate, dacă este de na
tură să alarmeze, se pe
depsește cu închisoare de 
la 3 luni Ia 3 ani sau cu 
amendă, fără ca pedeap
sa aplicată să poată depă
și sancțiunea prevăzută de 
lege pentru infracțiunea 
care a format obiectul a- 
menințării".

Atenție, prin urmare, la 
amenințări de genul „îți 
dau foc la casă”, „îți iau 
gâtul" sau altele din a- 
celași arsenal lingvistic.

Articolul 194 modificat 
este și mai drastic. El 
are următorul cuprins :

„Constrângerea unei per
soane prin violență sau 
amenințare, să dea, să fa
că sau să nu facă, să su
fere ceva, dacă fapta este 
săvârșită spre a dobândi

în mod nejustificat un fo
los pentru sine sau pentru 
altul, se pedepsește cu în
chisoare de la 6 luni la 
5 ani.

Când constrângerea con
stă in amenințarea cu da
rea în vileag a unei fapte 
reale sau imaginare, com
promițătoare pentru per
soana amenințată, pentru 
soțul acesteia sau pentru 
o rudă apropiată, pedeap
sa este închisoare de la 2 
la 7 ani".

în sfârșit, este sancțio
nată drastic și o altă fap
tă care ar putea genera 
șantaj prin pătrunderea 
prin infracțiune în secre
tele altei persoane. Astfel, 
articolului 195, alineatul 1 
1 s-a dat următorul con
ținut : „Deschiderea unei 
corespondențe adresate al
tuia, ori interceptarea U- 
nei convorbiri sau comu
nicări efectuate prin tele
fon. telegraf sau prin alte 
mijloace de transmitere de 
la distanță, fără drept, se 
pedepsește cu închisoare 
de la 6 luni la 3 ani".

Cazurile în care acest 
lucru este îndreptățit sunt 
prevăzute în lege.

Patron neautorizat
Cu toate că denu

mirea firmei parcă vi
ne de pe alte meleaguri, 
cu pretenții într-ale comer
țului, polițiștii din Uricani 
nu s-au lăsat impresio
nați.

SG Barbu Internațional 
Impex Import Export își 
are însă sediul în Orăș- 
tie, iar patron aici este Ro
mulus Barbu. La Uricani,

dl patron a fost sancțio-; 
nat pentru încălcarea Le-; 
gii 12/1990 și Legii 87/’94. 
Mai exact, el a fost de-, 
pistat în timp ce desfășu
ra acte de comerț fără a 
fi autorizat. De fapt, a- 
chiziționa fier vechi.

„Afacerea" l-a costat 
3 000 000 de lei. La atât 
s-a ridicat amenda primi
tă. (V.N.)
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Iubire răsplătită
Intre mesajele ce ne-au 

parvenit la sfârșitul anului 
trecut se numără și cel al 
dlui Vasile Ciunganu din 
Deva. Scrisoarea are in fapt 
mai multe părți. Mulțu- 
mindu-i pentru urări îl 
asigurăm că nu vom „ab
dica de la deviza... liber
tatea cuvântului prin „Cu
vântul liber". Dar cu tot 
regretul nu putem da curs, 
integral, solicitării dumnea
lui : „vă rog să publicați 
poezia țchiar dacă e stân-> 
’’ace) în semn de omagiu, 
_spect și admirație pentru 

o mamă care a luptat cu 
abnegație aproape 8 luni 
să-și salveze copilul din 
ghearele morții, după un 
tragic accident". Motivul 
pentru care nu vă putem 
îndeplini dorința, stimate 
cititor, îl constituie în pri
mul rând dimensiunea po
eziei. Dar pentru că gestul 
mamei merită admirația 
tuturor vom transcrie pri
ma „strofă", mai scurtă 
decât următoarea. Și pen
tru că „numele mamei e 
strecurat în inițialele ver

surilor" (cu număr impar 
— n.n.) l-am descifrat, spe
răm corect, și-l comunicăm 
cititorilor noștri: ANGELA 
MOLDOVAN. Omagiul a- 
dus iubirii materne, cre
dinței și sacrificiului se 
poate vedea și din această 
primă parte a poeziei: 
„Adevărata bucurie îți face 

iar ochii senini 
Căci ai lăsat în urmă 

timpul de durere. 
Nu-ți mai aduci aminte 

nenumărații spini 
Ce-ți prefăceau nădejdile-n 

himere. 
Grăbind in fața morții 

revolta ta de mamă.
Credința și iubirea ți-au 

readus copilul la viață, 
„Exilul" neștiut de el, 

aproape de neființă, 
A fost o existență ca un 

fir de ață, 
Lâng-o speranță, o rugă 

și-o dorință. 
Cu care-ai reușit, plătind 

din greu o vamă. 
Astăzi e rândul tău să-i 

dat copile 
Mamei pace în gânduri, 

mai fericite zile".
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Scriitorii 
și... 

femeile 
o „Și între DA-ul și 

NL-ul femeii nu m-aș în
cumeta eu să pun nici mă
car un vârf de ac, deoa
rece n-ar încăpea".

CERVANTES

Q „O femeie născoceș
te totdeauna mii de moti
ve ca să scuze prostia ce
lui pe carc-1 iubește**.

FIELDING

0 „La vicleșuguri nu 
recurg decât femeile* mai 
mult sau mai puțin măr
ginite. Din lipsă de inteli
gență adevărată, ele a- 
jung să miște pârghiile 
vieții mărunte, de toate 
zilele, cu ajutorul vicle
șugurilor".

GONCEAROV j

0 „Când ești frumoasă
> și pe deasupra cinstită, e 

ca și cum ai turna miere 
peste zahăr".

i
SHAKESPEARE

0 „Bărbații nu înțeleg 
niciodată oboseala teribilă 
a femeilor**.

MAUROIS

Selecție de 
ILIE LE AI IU

„Dați-mi 50 de grame de salam" — e solicitarea de ultimă
Foto :

oră din mezelarii. 
PAVEL LAZA
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închinat 
lui Dumnezeu

In ultima duminică a 
anului ’96 am urmărit 
cu emoție un film bio
grafic închinat memoriei 
marelui George Enescu. 
Bucuria ,mi-a trezit din 
nou dorința de a ajun
ge într-o zi în Toscanii 
lui Enescu. Dar ceea ce

cum a fost: in prezența 
lui Dumnezeu, in credin
ță. Anul ’89 ne-a întors 
iar cu fața către Dum
nezeu. Ni se permite să 
credem, să ne închinăm... 
Cu toate acestea mă în
treb câte din mamele de 
azi își văd copilul ca un

V«Muir; j
m-a emoționat până la 
lacrimi a fost momentul 
când Mama și-a închinat 
copilul lui Dumnezeu și 
l-a crescut in credință 
și a trăit el, marele E- 
nescu, toată viața în cre
dința față de Dumnezeu. 
Iar Dumnezeu intr-ade
văr l-a umplut de har 
pe cel care i-a fost în
chinat. Bucuria mi-a fost 
și pentru că televiziunea 
noastră poate azi să pre
zinte un astfel de film, 
al vieții unui geniu, așa

dar divin și câte îl cresc 
în credință ? A fi cre
dincios nu mai e o ru
șine, nu-i de ascuns. Ma
rile genii ale lumii au 
fost oameni cu credință 
și nu le-a fost rușine să 
o spună. Dar oare câte 
mame spun :

—„Doamne, iată și co
pilul Tău, dăruiește-i ha
rul tău, ajută-mă să-l iu
besc șt să-l cresc in cre
dință și în iubire față 
de Tine și aproapele său".
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Bobotează ne-a adus în 

loc de ger ghiocei, ;

INA DELEANU

Binemeritata prețuire
Când a terminat liceul, 

la Blaj, în urmă cu peste 
două decenii, nu știa că 
se va stabili în Orăștie. 
Așa a fost, căci soarta i-a 
hărăzit căsătoria cu un 
tânăr din acest oraș.

Privind peste timp, dna 
Armeana Hanciu își a- 
mintește cu nostalgie de 
acel început. Anii au tre
cut și uneori nu-i vine să 
creadă că a realizat atâ
tea pe plan material, dar 
și spiritual. Cu ce efor
turi însă I

A dus alături de soțul 
dumneaei o viață demnă, 
în înțelegere, și-au înte
meiat o gospodărie fru
moasă pe strada Morii. Sa
tisfacția împlinirilor este 
sporită și de aceea de a 
fi născut și crescut patru 
copii — trei fete și un 
băiat. Cornelia și Angeli
ca sunt acum căsătorite, 
au familiile și rosturile

lor. Cea mică, Mihaela, 
este elevă în clasa a Xl-a, 
iar băiatul. Sorin, lucrează 
ca merceolog. Cea mai ma
re bucurie pentru familia 
Hanciu este aceea de a fi 
crescut copii buni și as
cultători. Ginerii sunt și 
ei așa cum și i-ar dori 
orice părinte.

Cum să-și împartă tim
pul între percepția rura
lă, unde lucrează cu cifre, 
fiind contabilă, și propria 
casă a învățat de-a lun
gul anilor. In sezon, în
tre orele 4 și 8 dimineața, 
face agricultură, apoi plea
că spre biroul percepției, 
unde, cum afirma, este o 
muncă stresantă, față in 
față cu oamenii, o muncă 
slab plătită. După-amiezi- 
le din nou acasă, la tre
burile din gospodărie. Și 
câte nu sunt de făcut I Dar 
o ajută și ceilalți, fiecare 
preluând o parte din răs

punderi. Cusutul la mași
nă a fost și este una din
tre îndeletnicirile de mare 
folos, scutind o parte din 
bugetul familiei. Mândria 
mamei este și aceea de 
a-și fi învățat toate, trei 
fetele să lucreze la mași
nă.

...Ca pe orice mamă bu
nă o încearcă uneori nos
talgia despărțirii de fete
le care s-au măritat și-și 
simte adesea sufletul pus
tiu. Atunci migala și răb
darea cu care creează dan
tele și mileuri o scot 
din starea depresivă, o 
delectează.

Pentru tot ce a realizat 
peste ani cu hărnicie Și 
pentru copiii buni și fru
moși pe care i-a crescut, 
familia Hanciu este prețuită 
și respectată de către con- 
citadini.

ESTER A SÎNA

Cu calm și vorbă bună

1997 — Anul Boului
După zodiacul chinezesc, 

1997 este Anul Boului. Deci 
în acest an vom simți „ju
gul" responsabilităților și 
nu vom avea nici un suc
ces fără eforturi serioase. 
Încercările grele și sufe
rințele se vor referi în 
principal la familie — e 
anul socotelilor familiale 
și al stabilirii ordinii în 
casă. Dacă politica și di
plomația vor fi tratate cu 
indiferență, în schimb pen
tru lucrurile de rutină a- 
nul egte ideal.

Moto-ul anului este „Nu 
muncești, nu câștigi" și 
mai ales bărbații nu tre
buie să piardă vremea, 
căci lenea îi va împiedica 
să... culeagă roade. Este 
timpul, pentru toată lu
mea, să fim sârguincioși, 
să nu ne pierdem vremea 
certându-ne cu autorități
le. Acestea vor câștiga 
pentru că este anul dis
ciplinei, al obedienței.

Conflictele se vor naș
te mai ales din lipsa co
municării și refuzului de 

a ceda unor mărunte for
malități. Totul e să avem 
răbdare și ne vom primi 
răsplata efortului susținut, 
atâta vreme cât știm să 
facem lucrurile așa cum, 
trebuie. în acest an nu 
trebuie să umblăm cu pă
căleli sau șmecherii. Necon- 
formiștii ar trebui să știe 
că, deși stoicul Bou este 
blând, el poartă un „băț" 
mare Și acesta e anul lui I

Cum va fi 1997 pentru 
fiecare semn din zodiacul 
chinezesc (Șobolan, Bou, 
Tigru, Iepure, Dragon, Șar
pe, Cal, Oaie, Maimuță, 
Cocoș, Câine, Mistreț) veți 
putea citi în numărul viitor 
al paginii „Femina".

Pentru fiecare client o 
vorbă bună, un zâmbet, 
multă răbdare, pentru 
fiecare nedecis o idee, o 
recomandare, iar pentru 

i cei care nu au găsit în 
magazin ce-și doreau, 
promisiunea că va încer- 

ț ca să aducă de la furni- 
i zori articolul dorit. In a- 
! cest mod procedează co- 
1 merciantele cu experien- 

ță, cele care s-au dedicat 
1 acestei meserii de la bun 
J început, nu doar în goa- 
î na după îmbogățire, ci au 
ț făcut din meserie un 
i crez.
■ Dna Angela Șerb .căci 
î despre dumneaei este 
l vorba, a lucrat și înain- 
l te de revoluție în dome- 
; niul comercial. Experien

ța acumulată, înclinația 
spre lucrurile practice 
i-au fost de mare ajutor, 
spre a-și constitui și le
galiza o societate in nu
me colectiv și anume 
S.N.C. Șerb Deva, a că
rei patroană este. In a- 
ceastă utilă activitate, pe 
care a extins-o in timp, 
este ajutată de soțul dum
neaei, un om cu multă 
inițiativă și simț gospo
dăresc, de alți membri 
ai familiei, societatea re- 
marcându-se in oraș prin 
diversitatea activităților, 
dar și prin calitatea arti
colelor și produselor ex
puse spre vânzare.

Salariatelor angajate pe 
parcurs, dna Angela le-a 
împărtășit din experien
ța acumulată în timp în 

această meserie, pretin- 
zându-le amabilitate, ți
nută profesională demnă, 
solicitudine față de po
tențialii Cumpărători.

Ce presupune această 
activitate ? „O perma
nentă implicare — ne 
spunea. Dar și ore de 
nesomn, drumuri lungi și i 
obositoare la București, j 
Timișoara, Sibiu, in alte 
orașe din țară". Numai 
astfel poate menține so- 
cietatea pe un drum as- , 
cendent. Energia o re
găsește mereu și mereu 
în mijlocul frumoasei fa
milii tare doi copii și o 
nepoțică), în atmosfera 
de calm și iubire cu ca
re s-a înconjurat.

ESTERA SÎNA
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SEMNE BUNE ANU’ARE

I
De când finanțarea în
treținerii școlilor, a bi- 
bliotecilor și a căminelor 
culturale (plus o parte 
din dotarea lor) se rea
lizează prin intermediul 
consiliilor locale, fieca
re dintre acestea se gos
podărește în privința as
ta cum găsește de cuviin
ță, In generat ținându-sc 
seama de priorități și. e- 
vident, de sumele limi
tate ale bugetelor respec
tive.

în consecință, unele 
dintre instituțiile în cau
ză au rămas pe... lista 
de așteptare. Cel puțin 
așa păreau îndreptățite 

| să creadă dnele bibliote- 
| care de la Biblioțeca Mu- 
“ nicipală din Brad anul 
(trecut, când, după mai 

bine de o jumătate de an, 
I nu se primise nici un leu 
! pentru achiziția de car- 
Ite, pentru alte necesitați.

Acum însă, la început de 
B an, pe chipul dnele bi- 
I bliotecare Dorina Nisto- 
Ira și Rodica Cristea se 

putea deslusi mulțumirea 
j • Călători 

in vreme de iarnă
„Am călătorit recent pe 

ruta Deva — Șibot — Cu- 
gir — relata dna Daniela 
Ptlpescu Fiind iarnă și 
știind’ cât e de frig de O- 
blcei în compartimente, 
m-am îmbrăcat cu haine 
adecvate. Am avut însă 
plăcuta surpriză ca în 
trenuri să fie cald și plă
cut, curat, nu ca altăda
tă. Oamenii nu mai e- 
rau zgribuliți și supărați, 
aveau chiar dispoziție 
pentru glume. Aș dor? să 
scrieți și despre acest 
fapt, mărunt la prima ve
dere, dar atât de impor
tant pentru cei care tre
buie să se deplaseze. Am 
citit în presă și am văzut 

și chiar entuziasmul cu 
care încă mai lucrau lă 
înregistrarea volumelor 
reprezentând ultima in
trare de carte pe anul 
trecut. O asemenea sta
re de spirit pare pe de
plin justificată, aruncând 
fie și doar o privire pes-

LA BIBLIOTECA 
MUNICIPALA BRAD

te cele 599 de volume a- 
chiziționate în cursul ul
timelor patru luni ale a- 
nului trecut (în vajoare 
de aproximativ 4.5 milioa
ne de lei), titluri acope
rind aproape toate dome
niile literaturii, cerute și 
așteptate de cititori. „Am 
încercat să aducem in 
rafturile bibliotecii car
tea care la ora actuală 
este cea mai solicitată: 
de limbi străine, cărțile 
de drept, dicționare, car-? 
tea de psihologie, filoso- 
fie, istorie, religie", pre

și h TV c.tf pri.-cfili 
— frig, întârzieri — au J 
.avut de suportat cei' care 1 
s-au aflat în gări și în l 
trenuri acum 3—4 șăptă- / 
mâni. Vă rog stă scrieți și 1 
despre reversul situației. \ 
Aș dori să se mențină tot t 
așa, mai cu seamă că pre- J 
țul biletelor se va mări". ț

N.R. Am inserat cu bu- i 
curie aceste impresii. Fap- J 
tul relatat „vorbește" de I 
la sine că ne aflăm la l 
începutul unor schimbări l 
șl în sfera socialului, și J 
la noi poate fi mai bine, ț 
să existe respect intre i 
semeni. Și asta chiar cu J 
prețul „detronării" celor ț 
care nu-și fac datoria, i 
(E.S.) 

cizau interlocutoarele I 
noastre. La acestea se a- ! 
daugă și generoasa ofer- | 
tă a publicațiilor cotidie- J 
ne sau periodice la care ■ 
biblioteca este în prezent I 
abonată („Cuvântul liber", J 
„Adevărul", „Curierul Na- I 
țional", „Capital", „For- J 
mula AS", „Biblioteca"), | 
după ce în primele opt - 
luni ale lui ’96 nu exista | 
nici o sursă de informare * 
de acest gen. In schimb, I 
scaune existau, atâta doar ’ I 
că deveniseră aproape ne- | I 
funcționale, dar cu cele ’ 
două milioane de lei s-au i 
cumpărat altele noi. Deci I 
„n-ar fi rău să fie bine" i 
și-n continuare; cu alte I 
Cuvinte, să se poată gă- j 
si încă bani, mai ales că | 
acoperișul clădirii biblio- j 
tecii suportă tot mai greu | 
intemperiile vremii, iar * 
cartea, și în special car- | 
tea bună (pe care n-o gă- » 
sfești oriunde), e tot mai | 
citită și mai căutată. ,

<5. BtRLA I

Pentru 
prevenirea 

îmbolnăvirilor
în această perioadă. 

Direcția Sanitară a jude
țului urmărește aplicarea 
dispozițiilor Ministerului 
Sănătății de prevenire și 
combatere a îmbolnăvirilor 
in sezonul rece. Este, de 
asemenea, antrenată în 
asigurarea asistenței me
dicale de urgență In uni- | 
tățile aparținătoare și 
sprijină desfășurarea ac- ' 
țiunilor din Programul 
național de imunizare a 
populației, urmărește a- 
plicarea măsurilor de pre
venire și limitare a hepa
titei B și a IIIV-SIDA. 
(E. S.).

Despre masonerie, la noi 
în țară s-a scris puțin. De 
vorbit s-a vorbit în schimb 
aproape 50 de ani mai mult 
în șoaptă, dovadă că miș
carea sau curentul — nu
miți-o cum doriți — a fost 
percepută mai degrabă ca 
ceva ocult, subversiv, ca 
o conjurație a unor inițiati 
împotriva ordinii de drept 
mondiale. Acesta să fie a- 
devărul?

AVem la îndemână o car
te care în nici un caz nu 
poate fi socotită o exegeză 
a masoneriei. A fost scri
să de italianul Tommaso 
Ventura si încredințată e- 
diturii ATANOR SRL din 
Roma. Se intitulează „La 
massoneria alia Sbarra", cu 
precizările „sua vera origi
ne, sua vera essenza", ceea 
ce se traduce prin „maso
neria la bară (în sensul ju
ridic al cuvântului — a- 
devărata ei origine, adevă
rata ei esență". .

Sub genericul cu care am 
titrat aceste rânduri, în- 
tr-un serial, vom încerca 
să aruncăm pentru cititorii 
noștri o lumină asupra ma
soneriei, folosind ca izvor 
documentar lucrarea mai 
sus citată.

I. IZVOARE ȘI IZVOARE DOCUMENTARE
Nici pe plan mondial a- 

ceastă informație nu a fost 
folosită de așa natură în
cât să edifice marele pu
blic asupra masoneriei. 
Faptul se datorează, în pri
mul rând, discreției abso
lute pe care o păstrează 
orice adevărat mason. Și 
„examenele" prin care-ți 
dovedești adeziunea la a- 
devăratele idei masonice

Reproducerea dedicației 
făcută de auter definește 
din capul locului „punctele 
cardinale" ale MASONE
RIEI. Iată:

„în memoria lui Giovan
ni Bovio care prin integri
tatea vieții sale și prin 
virtutea gândului a încar
nat tipul ideal al umanis
tului mason perfect, me
nit să dovedească adevă
rul. să facă totul și să su
porte totul, pentru elevarea 
morală totală a omului și 
pentru realizarea unei con
viețuiri civile. într-o liber
tate și egalitate adecvate 
în spiritul adevăratei fra
ternități".

Evident, asemenea pre
cepte — adevărat program 
pentru un curent sau o miș
care umaniste — nu puteau 
fi pe placul nici unui re
gim totalitar. Ca dovadă, 
și la noi. orice informație 
despre masonerie a rămas 
un mister sau în cel mai 
bun caz, o nebuloasă. Că 
nu toti masoni' au întruchi
pat idealul reprezentat de 
Giovanni Bovio, asta este 
altceva. Nici unul dintre 
cele cinci degete ale mâi
nii nu seamănă unul cu 
celălalt.

nu sunt puține și nici u- 
șoare.

Am intitulat acest epi
sod „Izvoare și izvoare do
cumentare". Vom inversa, 
de dragul „dezordinei" da
că termenul vă satisface, 
această ordonare.

Din literatura masonică, 
șl contradictorie și contro
versată, un izvor este re-

i

velator. îi aparține Iul Lu
dovic Kelltx și se intitulea
ză „Bazele spirituale ale 
masoneriei și viața publi
că". Ea a condus la replici 
cum este cea intitulată „U- 
niunea masonilor germani".

In cartea de căpătâi, ca
re îi aparține, după cum 
am afirmat mai sus. lui 
Ludovic Keller este speci
ficată esența intimă uma
nistă a masoneriei, un u- 
manism caracterizat prin 
ideile sale fundamentale.

în ce privește originea 
masoneriei, locul său de 
naștere, potrivit izvorului 
documentar citat, ea se a- 
flă în Roma secolului II, 
înainte de Cristos.'

Cercetările asupra exis
tenței și deven.rii noțiunij 
de umanism dovedesc c* 
în lumea romană, la cur. 
pana de la care epocile S£ 
definesc, „înainte de Cris
tos", și „după Cristos", cu
vântul de împrumut uma
nism își cucerise o mațe 
importanță, prin valorile 
pe care el le semnifica.

In aceste condiții, s-au 
format în sec. II (î.Ch.) u- 
niunile culturale din câ- 
re-și revendică masoneria 
originile.

Potrivit lui Keller, uma
nismul și masoneria sunt 
un tot unitar, neavând ni
mic comun cu nici un tip 
de religie, situând pe pă
mânt și nu în afara lui fe
lurile vieții umane.

Așa stând lucrurile, este 
ușor de explicat și de ce 
masoneria se situează în 
afara oricărei religii, ceea 
ce nu înseamnă ateism.

— va urma —

ION CIOCLE1

II. De la democrație 
la ohlocrație

Indiscutabil că democra
ția este forma optimă de 
organizare a unei societăți, 
dat fiind căci conducerea 
^politică provine din voin
țe poporului și este meni- 
'ta împlinirii aspirațiilor sa
lte. Teoretic, ca de altfel 
orice ideologie, pare a se 
apropia d? ideal. Din ne
fericire, suo aspect prac- 
tic. democrația înregis
trează grave deficiențe, ce 
e compromit.

Regretabil, dar din mo
dul cum s-a organizat și 
s-a desfășurat campania e- 
iectorală de la ultimele a- 

I iegeri, se impune a lua în 
i considerare acțiuni și ma
nifestări ce afectează pres
tigiul și autoritatea demo- 

; cratiel ca concepție poli
tică.

Nu e un caz de excep- 
■ țle, dat fiind că străbunii 
i originari ai democrației au 
< întrevăzut latura ei nega

tivă, denumind-o ohlocra- 
|ia. adică o falsă democra

ție, în care apar simptome 
demagogice ce subminează 
și pun în umbră mărețele 
aspirații ale lăudatului po
por.

Din categoria manifestă
rilor nedemne, sesizate de 
opinia publică, mă opreso 
preferențial la cea care a 
luat proporții înspăimântă
toare. Este vorba de: risi
pa financiară, la proporții 
de miliarde de lei.

S-a sfidat pur și simplu, 
suferința majorității pop i 
rului român, ce-și duce via
ța în modestie, lipsit de 
condițiile elementare ale ci
vilizației contemporane, în
cât suntem clasați printre 
cele mai sărace țări.

Se știe Șl s-a recunoscut 
în campania electorală că: 
„Avem o țară bogată și 
trăim In sărăcie". Drept 
dovadă, bătrânii, copiii și 
handicapații suferă, sal
varea lor fiind în ajutoa
rele străine. Școlile sunt 
slab dotate, căminele stu

dențești sunt deplorabile șl 
ceea ce este foarte grav, 
chiar și alimentația solda- 
ților lasă de dorit. Sunt 
puține cazuri, dar totuși de 
netrecut cu vederea. că 
mor oameni de foame și 
unii în disnctare s-au si
nucis. Foamea, bolile și

REFLECȚII POSTELECTORALE
decesele premature sunt la 
ordinea zilei.

în condițiile acestor gra
ve șl dureroase stări de 
fapt, campania electorală 
s-a desfășurat cu un fast 
ce lasă impresia unui bel
șug demn de invidiat, deși 
viața majorității populației 
era de compătimit.

Banii pentru reparații, a- 
meliorări, aprovizionări și 
subvenții pentru atâtea in
stituții culturale șl pentru 
categoriile de oameni 4n 
suferință nu erau, dar pen
tru serbări, mese, banchete, 
afișe Inutile, manifeste ne
citite, caravane și zboruri 

lansând fluturași erau bani.
Toate instituțiile de stat 

au întreținut mașini și per
sonal la dispoziție, timp de 
luni de zile, cu cheltuieli 
imposibil de evaluat, dar 
incontestabil la nivel de 
zeci, sute de milioane și 
chiar miliarde.

Sume de atari proporții 
s-au risipit și cu broșuri, 
reclame la radio-TV și la 
organe de presă, abuzând 
de toate cotele de sponso
rizare ale societăților par
ticulare.

De acest fapt am luat 
cunoștință personal, întru
cât, solicitând sprijin pen
tru editarea unei cărți 
științifice, atât în județ cât 
și în București, mi s-a spus 
că toate disponibilitățile au 
fost obligatoriu predate 
pentru propaganda electo
rală. Să reținem că aceste 
fonduri au fost folosite îm
potriva voinței dominante 

de „schimbare" a stării de 
fapt. Poporul a subvențio
nat, prin bugetele unor in
stituții provenite din im
pozite, ca și din realizările 
întreprinderilor particula
re, o propagandă contrară 
aspirațiilor sale, ceea ce 
constituie realmente o ne
gare a democrației.

Se mai cuvine a lua în 
considerare că s-a proce
dat la cumpărarea voturi
lor cu bani lichizi, fapt 
semnificativ ce descoperă 
două amănunte ale campa
niei electorale compromiță
toare pentru democrație: 
1. Nu se poate ști cât a- 
nume s-a cheltuit în toată 
campania și de unde au 
provenit fondurile. 2 S-au 
cumpărat și pervertit con
științe, îrtcât alegerile — 
evident în parte — n-au 
mai reprezentat opinia po
porului.

Consecințele s-au văzut 
și în trecutele alegeri și în 
cele ultime, tn parlament, 
au intrat, de fiecare dată: 
protejați, nepoți, impostori 
și alte specii asemănătoare, 
ce nu au nimic comun cu 
destinul parlamentar. De 
obicei, lipsesc de la ședin
țe, sau dormitează ți își 
văd de afaceri.

Normal și imperios ar fi 
ca parlamentul ales demo
cratic să fie reprezentativ 
poporului. Este el oare? Șă 
luăm țărănimea, respectiv 
lumea satelor ce încă mal 
reprezintă o mică majori
tate demografică. Des’ e- 
xistă trei partide țărănis
te: PNȚCD, PNȚ și PDAR. 
în parlament- nu e nici un 
țăran. Marii boieri nu s-au 
putut reuni fără un țăran. 
Moș loan Roată, dar marii 
democrați, ce asigură re
prezentanți și ai unor mi
nuscule minorități, nu gă
sesc cu cale să propună șl 
un țăran sau un intelectual 
rural, după cum nu există 
nici un muncitor autentic, 
luat direct de la locul de 
muncă, deși sunt 4—5 par
tide socialiste.

Involuția democrației ro
mânești spre ohlocrație es
te evidentă, conturându-Se 
slmptomeie unei posibile o- 
ligarhii, care de formă e 
democratică, dar în fond e 
tiranică. Viața politică a 
țării e normal să alunece 
pe această pantă, după e- 
xemplul partidelor în caro 
conducerile oligarhice pre
domină.

VICTOR ISAC

,«
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S.C. COMAT S.A. DEVA

NOTIFICARE

I

privind intenția de majorare a
DATA NOTIFICĂRII: 14. I. 1997 
AGENTUL ECONOMIC

CARE NOTIFICA: S.C. COMAT DEVA S.A. 
Forma de proprietate privată 
Forma juridică S.A.
Adresa — persoana juridică

Deva, str. Depozitelor, nr. 5
Nr. Registrul Comerțului J/20/54/1991 
Codul Fiscal (1) 2111927.

prețurilor și adaosurilor

BENEFICIAR (2): TOTI AGENȚII ECO
NOMICI ȘI POPULAȚIA DIN JUDEȚ ȘI 
ȚARA.

Destinația produsului:
(3) Consum productiv, consum populație 

și alte destinații.

creșterea salariilor.

Denumirea produsului 
sau serviciului U/M

Preț 
tarif, 
(adaos) 
actual 
lei/UM 

(%)

Preț 
tarif, 
(adaos) 
NOTIFICAT 
lei/UM

(%)

motivația 
MAJORĂRII

TOATE MATERIALELE 12% până la 50% pentru Majorarea preț si ta-
ȘI PRODUSELE relații nesistemati- rifelor la energie.

ce. combustibili, transp.

l
I

I

I

SOCIETATEA COMERCIALA

METALUL SJL

PEȘTIȘU MARE—HUNEDOARA

NOTIFICARE

privind intenția de majorare a 
Agentul economic care notifică
— Forma de proprietate: de stat
— Sediul: Peștișu Mare, nr. 363
— Forma juridică : Soc. Corn.
— Nr. din Reg. Com.: J/20/82/1991
— Cod fiscal R 2125442/92

prețurilor și tarifelor 
Beneficiarii :

Societăți comerciale și populația 
din jud. Hunedoara.

In lei —

Denumirea produsului 
sau serviciului

U/M Preț 
actual

Preț 
fără TVA

TVA
18%

Preț cu TVA 
notificat

— Descărcat laminate fără
agrafe de prindere

— Descărcat sau încărcat
lei/t. 5272 8936 1608 10544

laminate
— Taxă depozitare ptr.

lei/t. 3089 5236 942 6178

depozit descoperit 
— Taxă de cântărire CFR

lei/to/zi 2360 4000 720 4720

pe cântar 100 t
— Taxa de cântărire pe

un vagon 4484 7600 1368 8968

cântar auto 50 t o mașină 1180 2000 360 2360
— Producție cuie kg- 2670 4526 815 5341
— Plasă sârmă zincată kg. 3634 6160 1109 7269
— Tăiat laminate cu foarfecă
— Transport SIDERURGICA

24000 40678 7322 48000

METALUL Peștiș
— Transport METALUL

un vagon 88093 149310 26876 176186

CFR Peștiș
— Transport de mărfuri 

și persoane cu :

un vagon 72322 122580 22064 144644

Autotractor lei/km 1176 2671 481 3152
ARO lei/km 756 1281 231 1512
Autobuz lei/km 1184 2007 361 2368

Motivația majorării: Majorarea prețurilor la materii prime, combustibil și energie.
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VINDE £N GROS
Uleiuri de motor

CASTROL 
import CANADA, 

produse și îmbuteliate de 
renumita firmă

CASTROL CANADA INC. TORONTO
• CASTROL RX SUPER, SAE 15 W—40. 
ulei universal pentru motoare DIESEL.

• Bere SILVA 
REGUN

PRODUSE LA CUNOSCUTA 
FABRICA DE BERE IMN

REGHIN *
Produsele pot fi cumpărate de la depozitul | 

’— magazin situat în Deva, str. 22 Decern- •

J

!•

!

Aplicarea noilor prețuri se va face după 30 de zile de la apariția notificării in ziar. ;
(W.w.w.v/aw>vav.v.wawav<v.-.v.v.v.ta\ .v.w.v.v/av.w.v.w.’.vav.-awav.w.v.'.v. .
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BANC POSTS.A. I 
Sucursala Județeană.Hunșctoara j 
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SUCURSALA DEVA
Vinde prin licitație publică imobilul situai 

, in str. Vulcan, nr. 50, compus din cașă, curte 
și grădină, pentru acoperirea creditului S.C. 
Palko-SNC Deva.

Preț de pornire: 50 mii. lei.
Licitația are loc la sediul Judecătoriei 

Deva, biroul executori judecătorești, la ora 10, 
în data de 17. I. 1997.

S.C. „SCORPION COMPANY" SRL

Importator de citrice din Grecia, cu uepo- | 
zitele situate în Hunedoara, str. C-tin Bursan, * 
nr. 1, și în Sântuhalm, Complex Eurovenus | 
(stand 1), vă oferă la prețuri fără concu- * 
rență:

• PORTOCALE naveline, „PROTO', 
calibrate 3—7.

• LĂMÂI „PROTO"
• KIWI „PROTO"
• MANDARINE
• BANANE
LEGUME:
— roșii
— castraveți
— ardei
CALITATE EXCEPȚIONALA!
Relații la tel. 717439, sau 718293. zilnic

I 
I
I
I*

*
I*
Ito
Ito
I to
I to
IFirma angajează contabilă cu experiență, 

minim 3 ani. %
Relații la sediul societății, str. Constantin I 

Bursan, nr. 1 (centrul vechi).
• •
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lansarea celui mai recent 
volum de versuri, avân- 
du-1 ca' autor pe loan 
Evu, intitulat „Poet de 
bunăvoie" și apărut la 
editura purtând numele 
marelui poet român ani
versat astăzi; tot eu a- 
cest prilej are loc și 
vernisajul expoziției da 
pictură ce cuprinde lu
crări ale, artistului plastic 
Dan Vitor Pichiu. (G.B.).

• EDIȚIE ANIVERSA

■ ■■ «
I>

jyWWZZ MRMAMAMAV/’JViW.W.W -

FLASH!
-

■ „SUB SEMNUL EMI- 
NESCULUl". Acesta este 
genericul sub care sala 
„Concordia” a Casei de 
Cultură din Hunedoara 
găzduiește miercuri, 15 

■ ianuarie. Ia ora 17, un 
dublu eveniment literar- 
artistic. Este vorba despre

RA A „AMFITEA
TRULUI ARTELOR". In 
cadrul manifestărilor o- 
magiale dedicate aniver
sării a 147 de ani de la 
nașterea „Luceafărului'' 
poeziei românești, la Casa 
de Cultură din Deva se 
desfășoară astăzi o edi
ție aniversară a „Amfi
teatrului artelor”, intitu
lată „Trecut-au ariîi”. 

Manifestarea debutează in 
fapt la statuia lui Mihai

Eminescu aflată în par j 
cui de la poalele Cetății Ș 
(la ora 15) —, unde vor S 
fi depuse coroane și j 
jerbe de flori — și va 5 
continua (la ora 17,00) în < 
sala mică a Casei de Cui- ț 
tură. (G.B.). 5

,vMV/WAWAr.w.w..W.V/Z.W<VA'ZAYAV1TA-.WAV.VZ.VZi W-WVWH.

FELICITĂRI Diesel (5 viteze), 70.000 km, 
1990, înmatriculat. Tel.

< • Cele mai bune urări
1 eu ocazia celei de a 29-a 
aniversări a zilei de naș
tere. „Ea multi ani!**. 
Manii. Dumnezeu să-ți 
ajute!

(5586)

vânzări —
• CUMPĂRĂRI

/ • Vând apartament 2 
camere, multiple îmbună- 

I lățiri. Simcria (zonă cen
trală). Tel. 227929.

(GRT)
• Vând apartament 2 

■camere. mobilat, etaj IV, 
Mărăști — Gojdu, 223389.

(5467)
• Vând apartament trei 

camere parter, ideal pri- 
/atizare; camion 5 tone.

’ Wel. 621544. orele 7—15. 
(6328)

• Vând autocamion 22
.. tone, 265 CP și teren intra- 
J vilan (îngrădit și cu pn-

_ ■aj). Relații la tel. 715942, 
după ora 20.

(6338)
• Vând VW Transporter 

. marfă 1,5 tone, 1800 cmc, 
?fconzină, înmatriculat. Tel.

541608.
(5592)

• Vând Dacia break nouă 
și Dacia berlină (1988). 
Tel. 718145.

(5593)
• Vând convenabil casă 

avariată, gospodărie, ane
xă 1000 mp, grădină sau 
schimb cu autoturism. Tel. 
713241.

(5588)

ÎNCHIRIERI

• Primesc fete în gazdă 
și închiriez garaj. Telefon 
616603.

(5469)
• închiriez vilă roșu cu 

garaj pentru depozit, 250 
mp, Deva, Grigorescu. In
formații tel. 620370: 615972.

(GRT)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• Schimb apartament 2 
camere Hunedoara cu si
milar Deva. Tel. 625681.

(9395)

PIERDERI
«18577. (6337)

• Vând mobilă combi- 
rită. 1.800.000 lei, negocia
bil. Tel. 613018.

(6336)
• Vând moară cu casă, 

magazie și teren. Infor
mații kt tel. 212487, 214485.

(GRT)
• Vând banzic pentru 

iâmplărie tip Roman, Min
tia, nr. 79.

(GRT)
• Vămi spray contra e- 

^âaculării rapide, mcdica-
■•nente potentă, frigiditate; 
zahăr afrodisiac, 01 —
6376273.

(7241)
• Vând frigider, ladă fri

gorifică, rafturi, cuier pen- 
’ tru mezeluri (inox), vi
trină frigorifică, cântar 
electric (15 kg), casă de 
marcat, masă biliard. Tel. 
818487, 213931, între orele 
8—17.

( • Vând
j^Dore, talia 
•r convenabil.
t 
I

I
• Vând 

«nan. 
<9.

re

(6301) 
haină Monton 

48—50, preț 
Tel. 612662.

(GRT) 
pui de Dobcr-

Tel. 211490, după ora 
(6326) 

Vând armă vanătoa- 
ZB calibru 16 mm. 

informații, Chișcădaga,
por. 89, familia Mihăeș.
> • ASOCIAȚIA AGRI-
taCOLĂ AMLACHER ORÂȘ- 
ITIE oferă mazăre furaje- 
Lră, preț negociabil.
F612891, 641079.

(7277) 
i e Vând teren 30 ari. Brad 
pstr. Frunză Verde, telefon 
KG50958.

Tel.

(332351)
• Vindem garsonieră 

confort I. Relații Bar —
1 Expres, str. Liceului, Brad.

(2352)
• Vând Ford Tranzit

• Pierdut carnet ajutor 
șomaj, pe numele Brîndu- 
șesc Beniamin. Se declară 
nul.

(6331)

OFERTE 
DE SERVICII

• SOCIETATE COMER
CIALA deva, cu profil 
tehnic, angajează bărbat, 
maximum 35 ani, bun con
ducător auto, minim B. pre
ferabil cu pregătire teh
nică. Tel. 211011.

(5166)
• Meditez engleza. Tel. 

621609, apel numai între 
orele 9—14.

(5452)
• S.C. PUBLIROM SRL 

angajează agenți publici
tari pentru județele din 
Transilvania. Condiții de
alarizaro deosebite ! ! ! 

Salariu fix plus comision. 
Informații la telefon 061/ 
192205.

<F)
• Căutăm dulgheri și 

fierar-betoniști pentru lu
crări construcții ISRAEL. 
ÎNCHIRIEZ spațiu pen
tru en gros sau mică pro
ducție, 60 mp. 054/620915.

(097320)

DIVERSE

• S.C. ZENIT SRL 
DEVA anunță intenția de 
majorare a prețurilor, în
cepând cu 1 februarie 1997.

(6327)
• S.C. FLOVIO PRESȚ 

SRL DEVA anunță întcn-# 
ția de majorare a pre
țurilor și tarifelor, începând 
cu data de 15 februarie 
1997.

(CMl)

• S.C. AGROSERVICE 
SRL DEVA anunță inten
ția de majorare a prețuri
lor la reparații motoare, 
subansambjc și la școala 
de șoferi, începând cu 
data de 3 februarie 1997.

(6331)

• S.C. FABSS SRL 
ORĂȘTIE anunță intenția 
de majorare a prețurilor 
începând cu data de 1 fe
bruarie 1997.

(7275)

• S.C. ELOR SRL ORAȘ- 
TIE anunță majorarea 
preturilor începând cu data 
de 15. 02. 1997.

(7276)

• S.C. DIANA RETE- 
GAN SNC anunță intenția 
de autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului a magazinului nr. 
1, str. Grădinilor, nr. 3, și 
magazinului nr. 2, bdul Da
cia, nr. 7 B. din Hune
doara. Toate reclamațiilc și 
sesizările se primesc la 
adresa A.P.M, Deva, str. 
A. Vlaicu, nr. 21, în ter
men de 15 zile de la data 
publicării.

(5591)

• ASOCIAȚIA FAMI
LIALA CRISTAL HUNE
DOARA anunță intenția 
de majorare a adaosului 
comercial de la zero la 
50 la sută.

(5590)

• S.C. MASE PLASTICE 
SRL HUNEDOARA soli
cită autorizația de mediu 
pentru producție folie polie
tilenă, articole folie și poli- 
propilenă, in str. Voinii, 
nr. 20 A. Tel. 711557. Re- 
clamațiî se fae la APM 
Deva. (5579)

COMEMORĂRI

• Azi, 15 ianuarie, se 
împlinește un an de când 
soarta nemiloasă a răpit, 
la numai 50 ani, pe cea 
mai dragă soție și mamă

LAGER MARIA
Chipul tău va rămâne 

veșnic în amintirea noas
tră. Fiica Irina și soțul 
Will. (6323)

DECESE

• Familia Valea Cornel, 
cu nemărginită durere, a- 
nuntă încetarea din viață 
a tatălui, socrului și bu
nicului

VALEA ANGIIEL
înmormântarea azi, 15 

ianuarie 1997, Ora 13. din 
str. E. Văcărescu, 32.

(6347)

• Familia * îndure
rată Visirin, din Bar. 
cea Mare, mulțumeș
te rudelor, prietenilor 
și cunoscuților care au 
fost alături de ca și au 
condus-o pe ultimul 
drum pe draga lor 

AURELIA
Dumnezeu s-o ierte 

și s-o odihnească !
(6332)

■■■■■ ■ —

• In firea vieții este 
ca fiul sau fiica să-ș> 
înmormânteze părin 
ții, noi avem greaua 
menire de a ne în
mormânta fiica mult 
iubită

OANA LIVIA
42 ani.

Neîmpăcati părinții 
Artenie și Aurelia.

(097325)

• Boala necruță
toare ne-a cuprins pe 
amândouă, tu nu ai 
mai rezistai iubita mea 
soră,

OANA LIVIA
Eu mai am mult de 

luptat cu boala. Dori
na și Nicu.

(097325)

• Regretul nostru 
este că nu am pierdut 
o noră, ci o iubită 
fiică

OANA LIVIA
Socrii Romulus și 

Maria.
(097325)

• Nu putem expri
ma în cuvinte sufe
rința noastră pentru 
pierderea iubitei cum
nate și mătuși 

OANA LIVIA
Nu te vom uita nici

odată. Doru, Luci, Iza 
și Mara.

(097325)

• Regrete eterne 
pentru cea care a fost 
draga și buna noastră 
nepoată și verișoară 

OANA LIVIA
Nu te vom uita nici

odată. Dumitru, Gra- 
tiela, copiii și nepotul.

(097325)

• Colectivul S.C. de 
I'AZA SRL Deva re
gretă trecerea prema
tură în neființă a celei 
caro a fost contabil 
șef

LIVIA OANA
Sincere condolean

țe familiei îndoliate. 
Dumnezeu s-o odih
nească în pace !

(6341)

• Suntem alături de 
Făncl, Laura și Alina în 
greaua încercare suferită 
prin trecerea în eternitate 
a dragei lor

LIVIA OANA
Dumnezeu să-i odihnească 

sufletul bun și blând. 
(5470)

• Colectivul turci I de 
la F.E. Deva, secția com
bustibil — aduce un ultim 
omagiu celui care a fost 
un bun coleg și prieten 

BOTA PETRU 
și transmite sincere con
doleanțe familiei.

(097323)
• Familiile Crișovan și 

Mcrian deplâng dispariția 
fulgerătoare a prietenului

PETRU
Condoleanțe familiei în

durerate.
(097324)
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S.C. FRESH ALIMCARN S.R.L. DEVA 
ABATORUL FORNADIA

Achiziționează la cele mai avantajoase 
țuri tineret bovin și bovine :
• bovine adulte.

pre-

I
8

I
8

I
8

I
categoria 
categoria

I 
a II-a

— 2800 lei
— 2700 lei

8

1
categoria a IlI-a — 2500 lei %

1

boi, 1
categoria I — 3200 iei 1
categoria a 11 a — 3000 lei 1

8

tineret bovin, 
categoria 
categoria 
categoria 
categoria 
Relații Ia 

230692.

220—300 
301—350 
351—400 
peste 400 kg.
telefoanele î

kg 
kg 
kg.

— 2600
— 2800
— 3000
— 3200

lei 
lei 
lei 
lei

232475 ; 231109:
(8)

S.C. FRESH ALIMCARN S.R.L. DEVA

ANGAJEAZĂ
în condiții avantajoase:
• Conducător auto
• Operator PC
Relații la sediul societății sau la tel. 231109; 

| 230692. (8|
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MQDEX
Cel mai mare distribuitor en gros din țară 

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA IMPORT 
VEST
de

sortată 
parenți

couri

din

vă oferă:

peste
de 
de 5—10 kg): 
cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, tri-

50 de sortimente de îmbrăcăminte 
cea mai bună calitate (în saci trans-

— pulovere, gcci
— sacouri, baloane, paltoane
Toate sortimentele de sezon disponibile 
stoc !
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• baloți mari, nesortaț', presați între 350— | 
400 kg.

NOI GARANTAM PENTRU CALITATE!

ALEGEȚI CALITATEA ! 
Bi rouri:

luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
Cluj-Napoca 
str. Iuliu Maniu, nr. G 
tel.: 064 — 194030, 193493. 
Sunați-nc! Dacă sună ocupat reveniți!

Depozit: 
luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
jud. Cluj, sat Vlaha.
Vizitați-ne si vă veți convinge că a meri- 

(T)
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| Anglia, 
; Austria.

• .Asigurări medicale pentru străinătate.
• Închirieri de autocare pentru excursii 

grup, interne si internaționale.
Telefon 230690.

tat !

„CONSIM DEVA
Pța Victoriei, 2/1 (I.P.II.)

V A OFERĂ:
• Curse regulate cu autocare moderne 

pentru: Germania, Franța, Olanda, Belgia,
Danemarca, Suedia, Spania, Italia,

bn
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