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De ce i-au schim-

viață, au clamat
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Buitui lui Cri șan, unul dintre conducătorii 
răscoalei de la 1784, aflat în curtea Casei memoriale 
din satul ce-i poartă numele.
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Ar trebui să decurgă 
de la sine, firesc, ca un 
fenomen natural, cum Ș| 
este. De obicei, însă, 
oamenii îl perturbă. Ac
ceptăm schimbul 
generații cel mult la mo
dul teoretic și când 
vorba de alții. Când e 
vorba de noi și de „ai 
noștri”, suntem contra- 
riați, „ne manifestăm”, 
protestăm, cerem expli
cații, socoteală, căutăm 
motive oculte. Azi, mo
tivele politice consti
tuie explicația predilectă. 
De ce l-au scliimbat ? 
E un profesionist, avea 
o vechime de o viață... 
într-un recent număr al 
„Dilemei”, Andrei Pleșu 
avertiza asupra tendinței 
de a echivala vechimea 
cu profesionismul. E o 
tendință nu tocmai ino
centă, cum bine s-a văzut 
și cu prilejul schimbă-

La sfârșitul lunii ia
nuarie, Monica va împli
ni 12 ani de viață. O fe
tiță — am spune — afla, 
tă la vârsta preadolescen
tei. Zglobie, jucăușă, cu 
ochi de mură și chip fru
mos, Monica știe să de
vină foarte serioasă a. 
tund când se așază în 
fața pianului, tar degete- 
le-i prind să alerge cu a- 
gilitate pe claviatură. „Pu.

țini copii, de vârsta Mo- 
nicăl, pot și știu Să re
nunțe la joacă, pentru a 
studia — mărturisește, cu 
admirație dna prof. Lî- 
gia Răgălie, care o 
îndrumă, din acest 

an școlar, la orele de pian. 
Copilul muncește, acordă 
foarte mult interes stu
diului la instrument, îi 
plac piesele dinamice, ca
re pun în valoare tempe
ramentul ei. Când lucram 
la pian, nu ne uitam la 
ceas... uitam de noi! Și 
cum ar fi altfel când o 
simți sârguincioasă, dor
nică să învețe, să cunoas
că, să se afirme?! Stu
diul din școală îl conti
nuă acasă, unde Monica 
lucrează mult, unde fa
milia îi acordă tot spri
jinul, moral și material

Schimbul de generații
rilor 
TVR. 
bat? Erau profesioniști 
de o 
conservatorii. Păi tocmai 
de aceea, pentru că erau

„de-o viață", plafonați, 
rutinați, formați în era 
cenzurii, profesioniști ai 

escamotării adevărului sau 
ai jumătăților de adevăr, 
mai abjecte, acestea, de
cât minciuna însăși. „O 
fetișcană 1“ exclama stre
pezit un comentator, nu
mind-o astfel pe noua 
șefă a Direcției Emisiu
nilor Informative. Fetiș
cană, da, dacă vreți, dar 
reprezentantă a noii ge
nerații căreia trebuie să 
i se deblocheze drumul

care s-o stimuleze, 
mențină interesul, 
gostea pentru muzică".

în vitrina bibliotecii din 
biroul direcțiunii Liceu
lui de Artă Deva, dl prof. 
Simion Molnar, directorul 
prestigioasei unități de 
învățământ hunedorene, a 
mai pus o diplomă. Ci
tesc: „Concursul interju- 
dețean do interpretară mu
zicală „Paul Constantines.

cu" — Ploiești — organi
zat de Ministerul Cultu
rii, Inspectoratul jude
țean de cultură... “Premiul 
II — Monica Daniela Dă- 
ian, clasa a Vl-a Liceul 
de Artă Deva. „La această 
categorie de clasă — preci
zează dl director, nu s.a 
acordat premiul I. Moni
ca a obținut premiul al 
U-lea, împreună cu o co. 
legă de clasă din Bucu
rești, de la Liceul Geor
ge Enescu".

în palmaresul roadelor 
muncii sale, Monica a 
mai așezat un premiu — 
alături de cele cucerite 
la întrecerile naționale de 
gen de la Sighetul Mar- 
matiei, Deva, — ca și de 

LUCIA LICIU 

spre afirmare. Și apoi, 
fetișcana aceasta, pe 
nume Alina Mungiu, e 
una din cele mai promi
țătoare minți pe care le 
are cultura română în 

clipa de față. Gu Pleșu, 
cu Liiceanu, cu Pata- 
pievici, cu Gabriel An- 
dreescu, cu atâția alții 
de aceeași statură, alcă
tuiește o generație în 
plină afirmare, cu ni
mic mai puțin prestigi
oasă decât celebra gene
rație interbelică. Ba 
încă scutită de aderența 
la o ideologie extremistă, 
cum 1 s-a întâmplat ace
leia. Că noua echipă de 
la TVR are încă ezitări, 
că poate să și gafeze, e

VREMEA
Vremea se menține 

rece, mai ales noaptea 
și dimineața. Cerul va 
fi variabil și izolat va 
ninge slab, 
sufla în general slab, 
din sectorul 
Temperaturile 
vor fi cuprinse 
minus 11 la minus 
grade G; maximele 
minus 4 la plus 1, ușor 
mai ridicate în zona de 
deal. Local, în zonele 
joase, ceată.

«
în ordinea firească a lu
crurilor. „Bătrânii" n-au 
ezitat Ia vremea lor ? 
Fapt este că In TVR se 
simte o adiere proaspătă, 
vedem chipuri telege
nice, inteligente, au dis
părut câlțoasele „re
portaje de producție", 
„vizitele de lucru", lim
ba de lemn, care ne-au 
acrit sufletele patruzeci 
de ani. Și de mult se 
simțea nevoia acestei 
schimbări, lipsea însă vo
ința de o face.

Aceeași schimbare tre
buie să se producă pre
tutindeni, In ciuda tom 
baterelor vrednice de 
pensia cea obștească, dar 
care se cramponează de 
fotoliile lor de șefi sau 
șefuleți, blocând afir
marea celor tineri și de- 

RADU CIOBANU

29 IANUARIE
dolar SB A — 5738 lui
marcă germană * — 3504 lei
yeni japonez] — 4806 lei
liră sterlină — 9316 Ici
franc elvețian — 4056 Ici
franc francez — 1039 lei
lire italiene — 360 lei

Traficanți
A existat în scurta is

torie a tranziției. noastre 
o perioadă pe care pu
tem să o denumim a 
„balurilor de cristal”. 
Proaspăt îmbogățiții post
revoluționari au hotărât 
că nu mai este cazul să 
fie chiar atât de „dis- 
creți" privind averea lor 
și că au dreptul să se 
manifeste public ca 
oameni din înalta socie
tate. Astfel, s-au reu
nit de câteva ori la cele 
mai elegante restaurante 

de iluzii
țiuni de binefacere, 
care celor mtilți și 
raci li se crea iluzia 
cei bogațî sunt altruiști^ 
și darnici 
jinul lor tot 
trăi bine.

Lucrurile 
subtile prin 
ficanților de iluzii. „„ . 
versiunea constă aici în 1 
distragerea atenției de 
la situația grea a marii | 
majorități a populației și*  
insinuarea iluziei că ț 
,,nu-i chiar așa", că sunt»

• Un copil (Ic nimcr 
i.și întreabă tatăl :

— Tăticule, tu cu ce 
medie ai intrat la Uni
versitate ?!

__________________ •

TRANZIȚIA
• » l------ ...

și lucruri bune, nu tre-1 
buie văzut totul în ne-ț 
gru. *

Păi, chiar așa, nu c-1 
xistă români fericiți? JVuJ, 
există posibilitatea să tel 
uiți și să câștigi un mi-*  
lion, un miliard, even- f 
tual o vilă de aur 
Mai sunt și greutăți în» 
tranziție, dar nu uitați J. 
ce bine ne simțim la ț 
ceaiul de la ora cinci, | 
când discutăm despre * 
cazuri și necazuri în » 
dragoste! *

Mal uitați de greutăți-^ 
le vieții, nu mai fiți I 
amărâți și nefericiți — ț 
par a ne spune trafl- ț 
canții de iluzii. Dacă » 
nu ați făcut-o până a- j 
cum, participați la con-l 
cursurile televiziunilor, * 
aproape toate dau pre- * 
mii de milioane la ro- • 
bingo-urile lor.

Și în acest fel 
pare atât de simplu. 

Pentru cine crede

din București, în rochii 
și costume stil „Dallas", 
care de care mai stră
lucitoare, sub povara ki
logramelor de bijuterii 
„la vedere", demonstrând 
românilor că avem cu 
cine și cu ce intra în 
Eureka. Ca tacâmul să 
fie complet, s-a recurs 
și la o intensă media- 
tizare, televiziunea -acor
dând mari spații de emi
sie acestor evenimente 
mondene.

Numai că balurile de 
cristal ne-au creat ima
ginea unui diamant 
sclipitor în vârful unui 
morman de gunoi, 
trucât marea majoritate 
ta oamenilor 
trăiau ca val de ei; 
frica în sân că ziua de 
mâine o să-i găsească 
fără o para în buzunar, 
că nu-și vor putea pro
cura cele necesare tra
iului la limita sărăciei.

Manifestarea publică a 
opulenței inavuțiților a 
continuat cu așa-ziselc ac-

in-

obișnuiti
cu

Pe când o „ofertă" 
culturală reală și la 

Călan ?
evenimen- 

decembrie ’89. 
Cultură a Sin- 
din Călan s-a- 
fi menținută pe

ca 
mă- 

a

Pe parcursul ultimilor 
șapte ani de zile, câți au 
trecut de la 
tele din 
Casa de 
dicatclor 
ncercat a 
linia de plutire, cum s-ar 
spune, dacă nu atât 
activitate culturală, 
car ca funcționalitate 
instituției. în sine.

Că soluțiile alese n-au 
fost prea fericite, nici
dintre cele mai eficiente, 
o dovedește în primul 
rând imaginea pe care 
locuitori ai orașului și-au 
făcut-o în privința acestei 
instituții: „La ce să
mergem la Gasa de Cul
tură. la birturi, că alt
ceva nu prea se întâm
plă pe-acolo... ?“. E-ade- 
vărat că la ora actuală 
sunt vreo trei baruri, la 
unul dintre ele băutura 
revărsându-se în pahare 
taman pe locul, mai bina, 
zis în spațiul destine*  
până nu demult vestia
rului (garderobei). Totuși, 
pentru completarea ima-

I
♦I » I * 

în | 
să-1 
căț 

'.ii ț 
și cu sprî- ♦ 

românul va 1
I

devin maiT 
apariția tra- ț

Di- *

i

l

totul I
I 

I
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de masă și
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ginii mai trebuie mențio
nat că tot în cadrul in
stituției se desfășoară 
cursurile Școlii Postlicca- 
le Sanitare „Carol Da- 
villa", că la parter mai 
funcționează o sală pentru 
discotecă (la sfârșit de 
săptămână), respectiv pen
tru tenis 
biliard (în cursul săptă
mânii); că, începând din 
luna noiembrie a anului 
trecut, este deschisă bi
blioteca Casei de Cultură, 
după ce vreme de atâția 
ani cititorii din Călan 
n-au avut practic acces 
la rafturile acesteia (sin
gura bibliotecă publică din 
oraș), și — fapt mai greu 
de explicat — la o mare 
parte din cărțile existente 
nu-1 au nici astăzi... Deo
camdată, ceea ce ar putea 
împrumuta sunt cărți din 
rândul celor patru mii de 
volume care nu „zao“ blo
cate în depozit, dar care

GEORGETA HIRI.A

CURSUL VALUTAR

Cursuri de referință ale Băncii Naționale 
a României.

(Continuare în pag. a 2-ui
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i Schimbul cfe generații!
* (Urmare din pag 1)
♦
J terminându-i nu o dată 
J să-și ia lumea-n cap 

lată, cel puțin în lite-
ț ratură, schimbarea se
♦ produce firesc. chiar
* dacă celor vârstnici nu 
j le e ușor s-o recu

noască. Vorbesc din ex-
* periență. Aparțin unei
• generații adaptată ’a cea 
« mai ticăloasă epocă a 
J istoriei noastre. Edu ■

I .’câți în comunism, dar 
ț — prin familie și lec- 
■ț turi — sub in'luența
• benefică, 'salvatoare și 
J încă puternică a cultu- 
j rii interbelice. Am avut 
I rostul nostru în totali- 
ț țarism, acela de a men-
• ține în viață frumosul, 
4 adevărul (cât se putea) 
.1 și făclia speranței. O 

I dată epoca sfârșită. ni
* s-a încheiat și rostul.
♦ Vine, a și venit, gene-
* rația aceasta nouă, tobă 
1 de carte, școlită prin

In preajma lui Decebal.
Foto: ANTON SOCACI

S
M O N

(Urmare din pag. 1) 

Medalia de Argint adusă, 
în primăvară, de la Stres 
sa (Italia).
La cel ÎS ani al săi, Monica sețea vârstei, la atitudinea-?' 
Daniela Dăian se joacă se
rios. Partenerii săi, în a- 
ceastă joacă matură, sunt 
Franz Schubert — cel ne 
murit de melomani, 
cu ale cărui Si Bemol Ma- 
jor-uri (dar și cu „sonate" 
și „tocate*  de Scarlatti,

lume, poliglotă, cu ac-" 
ces la toate marile bi- ț 
blioteci ale lumii și, în» 
vremea din urmă, și la [ 
Internet, scriitoare la l 
computer și trăitoare de * 

™ acum cu dezinvoltură 7 
în „ciberspațiu", rațio- » 
nalistă și riguros prag-J. 
roatică. E generația că-^ 
reia, fără nici un dubiu, | 
îi aparține viitorul. Vom*  
mai face și noi, „bătrâ-| 
nii“. câte ceva, vom mai» 
scrie câte o carte, poate 
chiar o carte mare, dar | 
destinul nostru e de a-| 
cum încheiat. Viitorul ♦ 
e al acestor tineri plinii 
de strălucite virtualități, l 
care vor trăi și vor crea I 
intr-o cu totul altă lume*  
decât aceea cenușie, mi-f 
zeră, polițienească, în» 
care am supraviețuit noi. I 
In a recunoaște acest ade I 
vâr ,cu FAIR PLAY și i 
senină luciditate, îmi 7 
place să văd un semn » 
al tinereții spirituale. »

i»
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Haciaturian, P. Constan-' 
tinescu) a cucerit recen-1 
tul premiu — Bach, Mo-' 
zart, Chopin, Bartok...

La puritatea și frumu.\

zglobie și jucăușă, Monica, 
Daniela Dăian a adăugat' 
o admirabilă seriozitate și» 
sârguința, pentru desci-! 
frarea tainelor muzicii. ] 
Drum bun, copil ce.ți ui(i‘

■
■

LSI U.IIL UUIlt VU/J41 J

copilăria, când ești aZd-J». . - ... . ituri de și cu MUZICA!
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Bolnavii noștri comuti
S-o spunem de la înce

put pe cea dreaptă: țara 
întreagă urmărește cu 
foarte multă atenție Cru
ciada declanșată de dl 
Emil Constantinescu, pre 
ședințele României, împo
triva corupției și a cri
mei organizate. Iar presa
— scrisă și audio-vizuală
— puternic angrenată șl 
ea în bătălia pentru com
baterea celor două feno
mene ce au cuprins toate 
nivelele, devenind — așa 
■cum aprecia inițiatorul 
acesteia — atentate la 
siguranța națională — ne 
face cunoscut noi și noi 
nume de oameni pe care 
poliția și parchetul îi 
cheamă să dea în fața lor 
texte ce încep cu „Sub
semnatul ...“. Nu credem 
că exagerăm dacă afir
măm că omul de rând se 
bucură când află cum că 
marii mafioți — alde 
Iskandarani, Gigi Kent, 
Sever Mureșan, Dragodan 
Mircea Hosu și mulți al
ții care în perioada de 
tranziție tulbure ce o stră
bate țara au dus la fa
liment bănci, unități e- 
conomice pentru a le pri
vatiza în interesul lor, mai 
apoi, au scos dolari peste 
graniță, au delapidat sub 
protecția, în special, a 
guvernului Văcăroiu ș.a.

Dar bucuria lor este de 
scurtă durată. Și iată de 
ce. Imediat ce domni de 
genul celor de mai sus a- 
jung după gratii se decla
ră foarte suferinzi de 
una de alta care — spun 
avocații dumnealor — nu 
le permite să stea acolo 
unde au fost depuși. Ast
fel, de pildă ur. Iskanda
rani care învârtea afaceri 
de miliarde și organiza 
orgii de mare răsunet, 
un Dragodan sau Gigi 
Kent și alții ca ei au că
zut brusc la pat și cer să 
fie judecați în libertate 
întrucât claustrofobia nu 
le priește. Asta în ciu
da faptului că, până a nu 
fi înhățați, n-au avut

MIERCURI, 
29 IANUARIE

C TVR 1 )
7,00 TVM. Telematinal;

8,30 La prima oră ; 9,20 Se
rial. Santa Barbara (r); 
11,20 Andrea Celeste (r);
12.10 Desene animate; 12,40 
Reflector (r); 13,10 Muzica 
pentru toți; 14,00 Jurnal;
14.10 TVR lași și Cluj-N.;
16,00 Jurnal; 16,45 Desene 
animate; 17,15 Telediscul 
muzicii populare; 17,45 
In fața Dvs.; 18,45 Baschet 
masculin. ■ Preliminariile 
C.E. România - Olanda 
(rep. II); 19,30 California 
visează (s); 20,00 Jurnal;
20,45 Ediție specială; 20,50 
Serial. Masada; 21,40 Noi 
frontiere ; 22,20 Serial ■ 
Frumoasa și Bestia; 23,10 
Muzică populară; 23,30 
Jurnal; 23,45 Confluențe; 
0,15 întâlnirea de la mie
zul nop)ii. 

nici pe dracu și au zbur
dat prin afaceri murdare 
și întunecate — în dauna 
și paguba avuției țării și 
a siguranței ei —, precum 
mieii pe pajiște, primă
vara. Un caz mai recent 
este apropiat de noi și ne 
vom opri asupra lui. Este 
cel al diui Miron Cozma.

Liderul Ligii sindica
telor miniere din Valea 
Jiului se face vinovat de 
una din mineriade — 
cea de a Il-a care a pro
vocat mari distrugeri în 
drumul spre București și 
în Capitala României — 
a sărvârșit un omor din 
.ulpă pentru care a pri
mit doi ani închisoare cu 
suspendare, a provocat 
scandal pe stadionul Jiul, 
a lovit un polițist și a 
făcut ravagii Intr-un lo
cal public și cine știe 
ce alte alea a mai să
vârșit. Cu toate cele de 
mai sus, dl M.C. zburda 
prin Jale, prin țară și 
străinătate fără să se 
plângă de cât de mică at 
fecțiune. Când, în sfâr
șit — după plecarea 
PDSR și a Guvernului 
Văcăroiu de la putere — 
a fost arestat cel mai 
mare miner al țării s-a 
îmbolnăvit brusc. A acu
zat afecțiuni la stomac, 
dureri de cap și alte su
ferințe, cerând, prin avo
cații domniei sale, lăsa
rea în libertate ca să se 
poată trata. Oameni fiind, 
nu punem la îndoială că 
cel în cauză ar suferi. 
Dar înainte de a ajunge 
după gratii cum de nu 
l-a durut nimic ? Zice 
că-1 doare capul, dar ne 
aducem aminte că exact 
cu acea parte a corpului 
l-a lovit în față pe un 
fotbalist al unei echipe 
din București, pe sta
dionul din Petroșani. Sus
ține că suferă cu stoma
cul, dar stomacul lui di
gera mâncărurile și bău
turile scumpe cu care se 
înfrupta pe la cele mai 
simandicoase și scumpe

7,00 La prima oră; 8,30 
TVR Timișoara; 9,20 Ora 
de muzică; 10,05 Calei
doscop satelit; 11,35 De
sene animate; 12,00 Zilele 
Comisarului Ambrosio (1/ 
r); 14,40 Gong! (r); 15,40 
Desene animate; 16,10 Se
rial ■ Alejandra; 17,00 Zo
dia Balanței; 17,40 Serial. 
Andrea Celeste; 18,30 E- 
misiune în limba maghiară; 
20,00 Clio; 21,00 TVM. Me
sager; 21,30 Căsuța cu 
povești; 21,35 Orizonturi 
culturale; 22,05 Serial ■ 
Santa Barbara; 22,50 Un 
secol de cinema; 0,15 Ma
gazin satelit.

(PRO-TV)
7,00 O 7," bună dimi

neața; 9,00 Tânăr și ne

localuri din țară șl străi
nătate.

Bieții noștri corupți I 
Cât de suferinzi devin 
dumnealor când sunt che
mați să dea socoteală pen
tru matrapazlâcurile ce 
le-au săvârșit. Ne este, 
realmente, milă de dom

I
» Tn ultima vreme am vă- I zut că, poate, datorită 
»' și luării în considerare a 

ultimei note publicate de 
• ziarul nostru, ceva se în- 
| tâmplă cu de acum cu- 
* noscuta groapă de lângă I blocul 15 de pe str., îm- J pârâtul Traian din Deva. 
JCeea ce s-a petrecut, deo

camdată, este faptul că I perimetrul respectiv a fost

CEVA SE ÎNTÂMPLĂ TOTUȘI

Pe când o „oferta" 
culturalâ reala și la 

Câlan ?...
(Donare din pag. t)

nu acoperă ca tematică 
cerințele cititorilor, după 
cum preciza dna biblio
tecară Rodica Moldovan.

Dar „tot răul spre bine", 
cum e vorba românului; 
fiindcă așa pare să se 
întâmple și în cazul Casei 
de Cultură a Sindicatelor 
din Călan, în urma pre
conizatei încheieri a unui 
protocol între Filiala ju
dețeană a CNSRL „Fră
ția" (în patrimoniul că
reia se află instituția) și 
Asociația Națională a ca
selor de cultură, pe de 

■ parte, și Sindicatul li
ber „Victoria” din Călan, 
ce ar urma să se ocupe 
îp exclusivitate de activi- 
tea propriu-zisă, pe de 
altă parte. Pentru că 
(păstrând ordinea opinii
lor), dl Gheorghe Pîs 
(președintele Filialei ju
dețene a CNSRL) invocă 
lipsa hanilor (fără de 
care, e adevărat, nu se 
poate face nici măcar cul

liniștit (s); 9,45 Sport Ia
minut; 10,00 Grace (r);
10.30 Serial. MASH (r);
11,00 Martor fantomă (f„ 
SUA ’44); 12,55 Știri;
13,00 Alegerea lui Solo
mon (f., SUA, 1992); 15,00 
Verdict: crimă! (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
înrobită de iubire (s); 17,30 
Grace (s); 18,05 Sport la
minut; 18,15 Robocop (s); 
19,00 Știi și câștigi! (cs);
19.30 Știrile Pro TV; 20,00 
Film ■ Danielle Steel’s. 
„Fine Things" (SUA); 22,30 
Știri; 22,40 Serial. Fami
lia Bundy; 23,40 Lege și 
ordine (s); 0,30 Știri; 0,50 
Sport la minut.

[ANTENA I)
7,15 O iubire de neuitat 

(r); 8,00 In vizită la Ante
na 1 ; 10,00 Desene ani- 

niile lor, dar nimeni nu fa» 
poate veni în ajutor șl 
altă cale nu au decât să 
răspundă pentru rău] care 
l-au făcut acestui popor 
demn și bun, dar care nu-4 
Iartă pe cei ce atentează 
la viața lui și a țării.

TRAIAN BONDOR

I fa 
împrejmuit, pe trei laturi, | 
cu gard din fier. întrucât > 
cei ce răspund de lucrare I 
nu ne-au dat încă nici un > 
semnal asupra intențiilor I 
ce le au, nu putem ști > 
încă ce turnură vor lua I 
lucrurile. Conside. ăm însă | 
că dacă ceva s-a mișcat, I 
lucrurile nu se vor opri * 
aici. (N.T.). I

tură...), dar și a unor oa- 
meni pricepuți și apropiați 
unor astfel de activități, 
în timp ce dl Ioan Belea 
(vicepreședintele Sindica
tului- „Victoria") declară 
că. relativ recent, condu
cerea sindicatului a ho
tărât să se implice direct 
în activitatea culturală, 
spre revigorarea acesteia. 
De ultfel, anul trecut 
sindicatul a investit cca 
40 de milioane de lei 1n 
lucrările de reparații în 
interiorul și exteriorul 
Casei de Cultură, unde-și 
desfășoară repetițiile și 
formațiile proprii (de gim
nastică, uans modern, ka
rate, grupul de satiră și 
umor „Activ").

Rămâne de văzut dacă 
speranțele și bunele in
tenții exprimate de am
bele părți, întru bunul 
mers al activității Casei 
de Cultură a Sindicatelor 
din Călan și spre mulțu
mirea locuitorilor orașu
lui, vor fi cu-adevărat 
împlinite.

mate; 11,10 Lumină că
lăuzitoare (r); 12,00 Vădu
va (r); 13,00 Lumină că
lăuzitoare (s); 14,00 Știri;
14.10 Viu sau mort (film 
- reluare); 16,00 Medalion;
17.10 O iubire de neuitat
(s); 18,30 Model Academy
(sj; 19,30 Serial. Văduva;
20,30 Observator; 21,15 Din 
lumea afacerilor; 21,30 
Taina inimii mele (dramă. 
Spania); 23,10 Milionarii 
de la miezul nopții.

Cdevasat+3
y—

10,00 - 12,15 Reluări;
13,45 Videotex!; 19,00 O- 
bicctiv„- 19,15 Serial. Trei 
destine (ep. 87); 20,00 Jur
nal TVR; 21,00 Top Dance;
22,15 Film. Percepții de
formate (SUA); 23,45 O- 
biectiv.
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< Nostalgie
î 
î

. i
i

Am întâlnit pe strada mea — 
Copacul.

Cu ramuri negre și sfârșite. 
Doar inima-i de sevă clocotindă 
Bătea in pieptul său pietrificat...

>•••

Cu ramuri negre șl sfârșite 
Copacul meu stătea pietrificat 
Cum pe Columnă-au împietrit 

toți dacii 
Și stau acolo, pavăză in veac...

Reîntâlnesc pe strada mea —
Copacul...

Mult mai bătrân,
De somn pietrificat...
I-am sărutat coroana veștejită, 
Iar el, murind.
Din seva Lui mi-a dat

VIORICA BIRTA,
Cenaclul „Dan Constantinescu"

Hunedoara

►

i ■

• >

|:
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I 
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Fără violentă!
*

I
*

I
I
I
*

I

I

Cugetări
• Nașterea înseamnă

mult, dar creșterea și mai 
mult. * *

• Cartofii — felii de car
tofi cruzi aplicate pe frun
te alină durerea de cap; 
rași sunt buni la arsuri; 
pentru reumatism sUnt in
dicați cartofii fierți și ter- 
ciuiți subțire, aplicați pe 
părțile dureroase;
• Hreanul — dulceața 

de hrean luată câte o lin
guriță dimineața și seara 
e bună contra tusei mă- 
gărești; rădăcina rasă și 
Stropită cu apă se pune 
cataplasmă la junghiuri și 
nevralgii;

S Morcovul — dulceața 
e recomandată la tuse mă- 
gărească; ras crud e bun 
la rănile cu viermi; copt 
șl sfărâmai — la bvbs dulci.

• Nu există templu mai 
frumos ca o mamă.
• Odihnește-te ca să 

muncești și muncește ca 
să te odihnești.
• Pentru a învăța nu e 

nimeni prea tânăr sau prea 
bătrân.
• Prețul omului nu se 

socotește în argint și aur, 
prețul omului e pe măsura 
instruirii sale.
• Sfat de la bătrân șl 

ajutor de la tânăr.

I
i
I
I
I
«

I
*

I

• Sărăcia e compensată 
prin inteligență, îmbrăcă
mintea proastă prin cură
țenie, urâțenia prin virtute.

—■ „Vă rog foarte frumos un kg de mere. Dacă 
se poate să fie mai frumoase, le duc cuiva la spital”.

— „Da’ ce credeți că aici le alegem ? Și cu cele 
urâte ce să fac, să le mănânc eu ? Dacă nu vă con
vine mergeți la piață să vi le aleagă țăranii, că ei 
le vând și mai scumpe!“.

Și intr-adevăr am renunțat, și cu același preț o » 
bunicuță mi-a ales cele mai frumoase mere dintre I 
cele pe care le vindea și la despărțire mi-a spus ; *

— „Dumnezeu să-i dea sănătate cui le duceți l“. | 
Nu e prima oară când întâlneso violența verba- • 

lă. De la tonul cu care, intrând într-un magazin, sunt |

I* 
I * 
I

„<Se poftiți ?l”. 6a și când aș fi intrat g 
i șl când aș conturba liniștea și pacea I 

nu mă pot - 
mai multe |

«

I
I 
I 
1

întrebată :
să fur ceva, ea 
locului. Sau, aceeași violență atunci când nu mă pot 
hotărî să cumpăr un anumit obiect și cer i 
exemplare, mai multe modele, mi se spune pe un 
ton poruncitor și sătul de pretențiile mele : — „Ho-

| tărâți-vă odată !“.
■> Și cred că naă doare această violență mai mult I pentru că ea vine din partea femeilor. înțeleg că fe- J meia are mai multe probleme — cele de la serviciu 
| și cele de acasă — că obosește mai ușor, că își pierde 
’ răbdarea mai ușor. înțeleg că nu e ușor să fii an

gajat, mamă, soție, gospodină, să ai câte și mai câte * 
„slujbe”, multe dintre ele neplâtite. Dar mai cred | 
că așa cum femeia învață să coase, să facă mâncare, « 
să . spele și să-și exercite o anumită meserie, la fej | 
ar trebui să învețe să vorbească. «

Există a artă a vorbirii. Același cuvânt poate fi | 
spus în multe feluri, de la rezonanțe calde, blânde « 
și înțelegătoare, până la violență, 
poate alina sau răni.

I
*

I
*

I
*

I
I
I
*

I
*

I

același cuvânt |
*

Ar fi bine cu toții să învățăm din nou să vor- | 
dar pctn imnprinc nprmnr ra tnti Cpî raw nrin J 

cât mai t
w
I*
I

bim, dar este imperios 
natura muncii lor au 
urgent să învețe arta de a vorbi.

necesar ca toți cei care prin 
relații cu publicul,

t a —— • • — 9

INA DELEANU

La primii pași in 
reconstituirea imagini
lor din bucăți este ne
voie de sprijinul edu
catoarei.

Foto PAVEL LAZA

Dafinul — frunzele și 
bqabele pisate și fierte în 
ulei dau o alifie bună pen
tru răni greu de vindecat;
• Castravetele — zeama 

de castraveți murați e bu
nă pentru stomac, luată pe 
nemâncate;
• Ceapa — rasă și cu 

petrol amestecată, pusă pe 
o cârpă și aplicată pe gât 
ajută la retragerea gâlci- 
lor (amigdalită);

Din
farmacia... 

bunicii

i „Greutățile nu ne ocolesc nici pe noi“
(Din luna august a anu

lui 1995, Centrul de Să- 
inătate din Ilia este con

dus de dna dr. Veronica 
Mihuț. 1 s-a încredințat 

ț această importantă res- 
i ponsabilitate pornind de 
î la calitățile pe care le în- 
Îtrunește. O femeie ener

gică, hotărâtă, receptivă 
la problemele celor care 
trec pragul cabinetului 

1 sau biroului directorial.
} Lucrează în Ilia, în a. 
1 ceeași unitate sanitară, de 
1 20 de ani, fiind medic
i stomatolog. Acum, de pes- 
• te un an și jumătate, răs- 
\ punderile care-i revin 
1 sunt mult mai mari, Cen. 
, irului de sănătate fiindu-i 1 arondate șapte dispensare 

comunale și anume cele 
din Zam, Burjuc, Gura- 

Isada, llia, Vorța, Dobra 
și Lăpugiu, având în evi
dență 16 089 de persoane.

I — Stimată dnă doctor, 
! ce s-ar putea enumera la 
1 capitolul „realizări", re-

Ideea acestui articol a 
apărut în timpul documen
tării la o primărie comu
nală, unde am aflat poves
tea unei tinere mutate la 
oraș. Trăiește cu copilul 
său într-un cămin de ne- 
familiști doar dintr-un a- 
jutor de șomaj. Satul pe 
care l-a părăsit nu demult 
este destul de aproape, dar 
nu este văzută în gospodă
ria părinților la muncă. Și 
ar avea ce face, mai ales 
că părinții sunt bătrâni.

Din păcate nu este un 
caz singular. In timp ce 
persoane cu o stare mate- 

' rială relativ bună și cu di

feritoare la unitatea pe 
care o conduceți?

— Anul trecut s-a fina
lizat camera de stabili
zare a filialei din Ilia a- 
parținând „Ambulanței" 
Deva, care se află în in

De vorbă cu dna dr. VERONICA MIHUȚ, 
directoarea Centrului de Sănătate Ilia

cinta centrului nostru. In 
acest an ne-am propus să 
facem unele lucrări gos
podărești la împrejmuiri 
cât și reparații la acope
riș.

In decembrie ’96 s.au 
primit ajutoare din Ger
mania, respectiv 15 pa. 
turi și 7 noptiere, cu ca
re am utilat „internele"! 
de asemenea, s-au adus și 
materiale sanitare, care 
ne-au fost de mare folos.

— Acum câțiva ani, 

Povești adevărate
plome universitare nu se 
jenează să pună mâna pe 
sapă, altele, deși sunt de
parte de situația celor din
tâi, consideră înjositor să 
facă agricultură dacă s-au 
mutat la oraș. Cred că pos
tura de... doamnă nu se 
potrivește cu mulsul vacii 
ci cu țigara și cafeluța 
(Dumnezeu mai știe din ce 
le cumpără la prețurile ac
tualei).

O asemenea mentalitate 
e păguboasă. Se întâlnește 

când spitalul din Ilia a 
devenit centru de sănăta
te, era vorba și despre 
înființarea unei mici sec
ții pentru nou-născuți, a 
unei camere de nașteri

— Ideea a fost frumoa

să însă practic greu de 
realizat pentru că naște, 
rile implică riscuri. Naș
terile nu au loc aici, ci 
sunt dirijate prin stația 
de salvare spre Deva.

— Despre greutăți în 
sectorul sănătate se vor
bește de-acum ca despre 
ceva obișnuit. La dv. ca
re ar fi acestea?

— Nici pe noi nu ne o- 
colesc greutățile. Sunt 
medici puțini în Ilia. Se 
simte lipsa unui pediatru 

la cei plecați din sat, care, 
fără să se fi acomodat com
plet la viața de oraș, au 
fost prinși în vârtejul tran
ziției. Respingând valorile 
tradiționale din vatra sa
tului — între care respec
tul pentru muncă e pe pri
mul loc — au propria pă
rere despre statutul lor de... 
domni. In virtutea acestui 
statut, existent mai ales în 
mintea lor, multe femei (In
clusiv dintre cele născute 

la dispensarul comunal. 
Apoi, aparatură nu s-a i 
primit de foarte mulți ani. 
Cu toate că nu-i ușor, am 
încercat să facem în așa 
fel încât să nu rămână 
nici un bolnav cu medi
camentele nescrise (mă 
refer la rețetele compen
sate și la gratuități). Co
piii au primit toți gratui
tățile.

— Care sunt cele mai 
răspândite afecțiuni în a. 
ceastă zonă? Re feriți-vă 
și la indicele demografic.

— Bolile cardiovascula. 
re, diabetul zaharat și ce
le ale aparatului respira, 
tor. Anual, mortalitatea 
este foarte mare față de 
natalitate. Pe întreaga zo
nă s-au înregistrat 117 
nou-născuți, față de 358 
de persoane decedate.

— Vă mulțumim și 
s-auzim de mai bine.

ESTERA ȘINA

Domnia
și crescute la oraș) visează 
doar munci „intelectuale", 
de multe ori peste pregă
tirea lor, evitându-le pe ce
le care presupun efort fi
zic, catalogate drept umi
litoare. Ar putea fi date 
zeci de exemple în care 
protagonistele cred că e 
mai onorantă sărăcia decât 
să câștigi bani prin mun
că cinstită.

Probabil va mai trece ce
va timp.până se va schim
ba această mentalitate. In-

Pentru 
a dormi bine
• Luați ultima masă d« 

seară cu 4 ore înainte de 
culcare-
• Plimbați-vă o jumăta

te de oră înainte de cul
care;
• Aerisiți camera și na 

o supraîncălziți;
• Nu beți și nu consu

mați alimente excitante;
• Beți un pahar de lapte 

călduț înainte de culcare!
• Nu citiți cărți și nu 

vizionați filme cu acțiuni 
stresante;
• Faceți seara un duș 

rapid și .călduț;
• Încercați să vă culcați 

seara aproximativ la ace
eași oră;
• Ultimele gânduri !- 

nainte de somn să fie plă
cute, relaxante și mai a- 
les să nu vă certați seara!
• Dacă picioarele vă 

sunt reci. încălziți-le cu o 
sticlă cu apă caldă, o per
nă electrică sau puneți-vă 
o pereche de șosete.

tr-o lume in care cei mal 
bogați și-au făcut averile 
nu transpirând ci prin tot 
felul de învârteli, pentru 
foarte mulți oameni e greu 
să accepte că o pot duce 
mai bine muncind serios 
și ducând o viață cinstită. 
Mai trebuie să se schimbe 
multe în societatea noastră 
ca asemenea alternativă să 
fie credibilă pentru oata 
lumea. Și poate ar mal 
trebui să ne amintim că 
dintotdeauna domnia și 
prostia s-au plătit în Ro
mânia.

VIORICA ROMAN

r.v.v f •’Xv * _ » • »»
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Alegătorii
trebuie să știe

Bine ar fi, 
domnule

Imobilitatea financiară
a coloșilor economici

„Consider, stimați locui
tori ai Devei, că trebuie să 
cunoașteți ceea ce se în
tâmplă în cadrul Consiliu
lui local, deoarece prin vo
tul dv ați ales cei 23 de 
consilieri care-1 compun.

Un fapt pe care-1 con- 
aider cel puțin straniu es
te acela că în funcția de 
președinte al comisiei de 
urbanism a fost desemnat 
Un medic. Dumneavoastră 
cum apreciați acest lucru? 
Nu tot la fei de bizar v-ar 
părea ca în fruntea comi
siei de sănătate să fie de
semnat un inginer?
. Decizia mea de a demi
siona din comisia de ur- 

i banism a fost luată tocmai 
datorită faptului că aceas
tă comisie nu este condu
să pe principiul competen
ței. Nu am nimic cu per- 
soana-medic. președinte al 
respectivei comisii, și nici 
nu-mi doresc funcția res
pectivă. Nu pot însă să-i 
înțeleg pe o parte dintre 
colegii consilieri care al
cătuiesc această comisie, 
Căci ședința de constituire

și alegerea președintelui a 
fost statutară11. (Ing. VIR
GIL BOCA, consilier mu
nicipal).

★

N.R. Die consilier, nimia 
nu ne-ar fi obligat să pu

• •*
l'

primar!
„Am rămas plăcut impre

sionat de cele declarate de 
tânărul primar al comunei 
Peștișu Mic ziariștilor 
la „Cuvântul liber", în

de 
le-

CUVAHWLU8 LIBER
blicăm textul prin care do
reați să vă adresați alegă
torilor din Deva, așa cum 
lăsați să șe înțeleagă în 
post-scriptumul scrisorii 
dumneavoastră. Am făcut-o 
pentru că ne 
principiile. întfe 
la de a media 
permanent între
Cu aceeași încredere vom 
pune și în alte împrejurări 
coloanele ziarului Ia dis
poziția celor care au ceva 
de spus.

respectăm 
care ace- 
un dialog 

oameni

gătură cu cele 120 de mi
lioane de lei obținute de la 
Consiliul județean, pentru 
Introducerea gazului metan 
în comuna noastră. Numai 
să nu fie vorbe In vânt, 
cum au fost cele spuse i- 
mediat după alegeri, că din

două în două săptămâni 
primarul se va întâlni cu 
cetățenii să-i informeze a- 
supra mersului acestor lu
crări. Până la 31 decem
brie 1996, eu am predat 
comisiei locale de inițiati
vă pentru introducerea ga
zului metan — n.n. 500 000 
lei dar din cele două în
tâlniri pe care le-am a- 
vut cu primarul de la ale
geri, nu am aflat nimic,, 
dacă această problemă a 
mișcat din loc”. (Un cetă
țean al satului Peștiș).

★
N.R. Mulțumim pentru u- 

rări, dar era mai bine să 
știm cu cine dialogăm.

Poșta rubricii

La Circumscripția fisca
lă Călan avem o scurtă dis
cuție cu dna ec. Irina Du- 
mitrache, inspector specia
litate. Tema discuției a fost 
legată de unele aspecte pri
vind activitatea circum
scripției. Unul din fenome
nele care se relevă este 
legat de faptul că multi din 
cei care își înscriu firme
le nu își încep activitatea. 
Imediat sau amână acest 
moment foarte mult.

Din totalul celor care so
licită înființarea unei fir
me, 15 la sută fac parte 
din această categorie. Multi 
din aceștia sunt foști sa- 
lariați ai combinatului ca
re fiind lăsațl în șomaj 
au beneficiat de plata a 
șase salarii în conformita
te cu Ordonanța nr. 13 a 
guvernului. Până la găsi
rea unei oportunități de a- 
facere. oamenii își fac fir
mă ca la momentul opor
tun să aibă suportul legal 
de a acționa.

Pe de altă parte, ne spu
ne dna Dumitrache, multe 
firme au fost nevoite să-ți 
închidă porțile. Este vorba, 
în special, de activități de 
service-auto care au dat, 
rând pe rând, faliment din 
cauza lipsei unul personal 
calificat sau a concurenței 
la negru. Interlocutoarea a 
făcut apoi comparația în
tre modul de lucru cu fir
mele din sectorul privat 
și cel cu firmele de stat, 
in cazul firmelor de sta1, 
organele de control nu își 
prea pot exercita preroga. 
tivele ce vizează Încasarea 
taxelor și impozitelor Ia 
bugetul de stat. Nu există 
pârghii eficiente de a for
ța încasarea acestor taxe, 
în primul rând datorită 
lipsei acute de lichidități. 
Cât despre executarea si
lită, în prezent, aceasta es
te mai mult o fata mor
gana.

ADRIAN SALĂGEAN

I

«

I
w

f
I

(aflăm de la politie f
I A POFTIT LA 15 MII

I Pentru un tânăr de 22 
de anî fără altă ocupație 
decât cea de recidivist, 
întâlnirea cu o persoană 
aflată în stare de ebrie
tate poate fi „sursă” de 
câștig. în acest mod a 
gândit și Daniel Creț din 
localitatea Dobra. El l-a 
acostat pe o stradă din 
localitate pe loan Dorea, 
consătean cu el, pe care 
l-a condus la o casă pă
răsită. Prin violență, el 

luat omului. în vâr- 
de 62 de ani, o plasă 
diferite obiecte și su- 
de 15 000 de Ici.

Pentru că a săvârșit in
fracțiunea de tâlhărie, va 
răspunde penal.

INFRACȚIUNI 
LA LEGEA 

CIRCULAȚIEI

l-a 
stă 
cu 
ma

FALSE 5 SUBOFIȚER 
DE POMPIERI

Poliția Municipiului De
va cercetează îr» stare de 
reținere pe George Co- 
man. de 48 de anî, din lo
calitate. fost condamnat. 
El și-a atribuit calitatea 
de subofițer de pompieri 
în perioada decembrie 
1996 — ianuarie 1997 șl 
a încasat de la șase so
cietăți comerciale suma 
de 342 000 lei pentru în
tocmirea unor acte de a- 
vizare.

I
I 
b 

I
b 

I 
% 

I
• Poliția municipiului | 

Deva cercetează în stare » 
de reținere pe Iosif Au- I 
relian, de 28 de ani, din . 
localitate, fost condamnat, | 
care a condus autoturis- • 
mul personal având per- > 
misul de conducere anulat I 
din anul 1994.
• Lugojan Mircea, de 

37 de ani, tehnician la 
întreprinderea „Mecani
că" Orăștie, a condus un 
autovehicul neînscris în 
circulație șl cu număr 
fals.
• Martin Boroș, de 39

ani, din Hunedoara, fă- ; 
ră ocupație, fost condam- | 
nat, a condus pe raza ora- « 
șului Hațeg un autoturism I 
neînscris în circulație, cu 
număr fals. La efectua
rea unui viraj spre stân
ga, datorită faptului că . 
nu s-a asigurat, a acroșat I 
alt autoturism aflat în • 
depășire. în urma împac- I 
tulul, un pasager din au- . 
toturlsmu! care efectua | 
depășirea a suferit leziuni J 
corporale ușoare. ■

Lugojan Mircea și Mar- I ♦ in elint zmnonlnli *

Sima-Potin- 
dosare 

au fost 
1609/ 

Dimuț 
Chiriță v-a reclamat Ia 
parchet pentru violare de 
domiciliu, a fost soluționat 
prin neînceperea urmăririi 
penale, soluție comunicată 
reclamantului.

în dosarul 1182 în care 
dv îl acuzați pe dl Chî- 
riță de sustragere de bu
nuri personale în timpul 
executării silite, soluția v-a 
fost comunicată dv, la da-

• Nicolae 
gani : Cele două 
la care vă referiți 
soluționate astfel: 
P/1993, în care

ta de 14. 11. 1994.
Dacă doriți o copie după 

procesul verbal de execu
tare silită, vă puteți adre
sa cu cerere în acest sens 
Judecătoriei Deva.

• loan Grohotean-Ciun- 
ganl, Vața : Nu mai pu
tem da curs completărilor 
aduse de dv la articolul 
„întoarcerea în timp", cu 
atât mai mult cu cât a- 
semenea precizări trebuie 
să facă clerici autoritari 
în probleme de doctrina 
religioasă și izvoare do
cumentare.

Arborii din parcul Devei 
vor purta nume

Un specialist agricol, a- 
cum pensionar, împreună 
cu alți specialiști de la 
Stațiunea de Cercetări Sil
vice din Simeria, a avut 
lăudabila inițiativă susți
nută și de administrația lo
cală a Devei de a inventa-

ria și cataloga pe specii ar. 
borii din 
piului. La 
găsit peste 
din 43 de
ca fiecare să poarte o tă
bliță indicatoare cu denu
mirea populară și cu cea 
în limba latină. (N.T.)

parcul munici- 
inventar s-au 
140 de arbori 

specii, urmând

pf A-n PETICI

țin Boroș sunt cercetați 
în stare de libertate.

Rubrică realizată pe ba
za informațiilor primite 
de la Inspectoratul de Po
liție al județului Hune
doara.

I 
I 
I
*

I
b

Curățenia lasă de dorit
Chiar dacă e iarnă, curățenia orașului este o pro

blemă de prim ordin de caro trebuie să se țină sea
ma. Din păcate, unii (și sunt destui !) aruncă la în
tâmplare resturile menajere (lângă container sau lân- 
«ă bloc!) „murdărind" urbea noastră. Constatări de 
acest fel se pot face mai ales în cartierele mărginașe, 
dar sunt destule locuri murdare și în centru. Când 
ne vom trezi la realitate ?!... (V.B.)

După modelul ierarhiilor 
în corporațiile de construc
tori, loja masonici ;i-a for
mat propria ierarhie. Gra. 
dele acestei ierarhii erau: U- 
CENIC, TOVARAȘ, MAES
TRU.

Fiecărui grad îi este a- 
tribuită emblemă, o stare 
simbolică și un cuvânt sa
cru care nu putea fi pro
nunțat în întregime, ci tre
buia silabisit precum și o 
parolă de „trecere”.

în emblemă figurează 
un pătrat care avea pe em
blemă poziții diferite la ce
le trei grade ierarhice. El 
reprezintă iluminarea pro
gresivă a inițiatului.

Cuvintele sacre suni 
BOOZ — pentru gradul de 
ucenic, JACHIM — pentru 
gradul de tovarăș ți MOA
BON pentru gradul de 
maestru.

Parolele de trecere sunt

I [Legendă]
MAȘMȘKJA

SI Adevăr |

(VIII) Grade masonice, 
embleme, oarole

în armonie cu aceste cu
vinte sacre: TUBALCAIN 
— pentru ucenic, SCIBO- 
LETH — pentru tovarăș șl 
MACBENAC — pentru gra
dul de maestru.

Cuvintele sacre șl paro
lele de trecere trebuiau in 
mod necesar să fie cunos
cute de adepți pentru a se 
recunoaște intre el și pentru 
a putea avea acces în TEM.

Ve-

era

PLU. Cuvintele sacre, în- 
tr-o transcriere asemănă
toare, se regăsesc în 
ctiiul Testament.

Cuvântul sacru Booz
numele unui judecător din 
vremea regelui David.

Cuvântul sacru JACHIM 
era numele unui sacerdot, 
capul unei familii de le- 
vițL

Cuvântul MOABON în

seamnă din punct de ve
dere istoric fiul lui MOAB.

Vârstele simbolice cores» 
punzătoare gradelor sunt 
de 3 ani pentru ucenic, S 
ani pentru tovarăș și 7 ani 
pentru maestru.

Cuvintele de trecere TU- 
BALCIAN și SCIBOLETH 
își au originea în Vechiul 
Testament iar cuvântul de 
trecere MACBENAC a fost 
preluat din Talmud. Cu
vântul este în directă le
gătură cu legenda morții și 
a renașterii. Ele îi amin
tesc maestrului că trebuia 
să fie conștient de liberta
tea și autonomia sa și să 
le folosească pe acestea șl 
propriile calități de om per
fect pentru a reforma lu
mea iluminând-o și condu
când-o spre o ascensiune 
socială de libertate depli
nă șl de dreptate adevăra
tă.

(Va urma)
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CELE ȘASE
ERAU ȘAPTE!

La Sala Sporturilor din 
Deva, S.C. Tonson ' SRL 
Oradea avea Instalate șap
te jocuri de noroc me
canice. Licență de folosi
re avea însă numai pen
tru șase. Și-atunci ?

Atunci, comisari ai Găr
zii Financiare au aplicat 
legea : 100 000 de lei a- 
mendă, iar banii proveniți 
de la jocul fără licență 
s-au confiscat. Era vor
ba de 520 000 de lei. 
(V. N.).

LA CONSIGNAȚIE
Dumitru Troica a venit 

la Deva tocmai de la 
Timișoara pentru a depu
ne la Consignația T.M. 
Iconcs SRL diferite măr
furi aduse din import. 
Chestiunea este că respec
tivul domn nu avea acte 
de proveniență. A rămas 
fără mărfuri în valoare 
de aproape o jumătate de 
milion de lei, 
s-a adăugat și o 
de 100 000 de lei.

la care' 
amendă 
(V. N.).

BIBLIOTECA 
EXISTA, 
DAR...

Deși biblioteca Grupului 
Școlar Industrial Minier 
din Vulcan dispune de 
un valoros fond de carte 
(cca 22000 de volume), de 
la începutul anului șco
lar în curs, cărțile cu 
pricina s-au cam acope
rit de... praf. Pentru că, 
deși conducerea școlii a 
făcut demersuri in acest 
sens, până în prezent nu 
s-a reușit ocuparea postu
lui de bibliotecar, rămas 
liber după plecarea biblio
tecarei la sfârșitul anului 
școlar trecut. Praful, ca 
praful, dar elevii de unde 
să împrumute cărțile ne
cesare, mai ales că la bi
blioteca Clubului Sindi
catului E.M. Vulcan (sin
gura alternativă rămasă) 
cartea cu tematică cores
punzătoare bibliografiei 
școlare este încă pe cale 
le a fi achiziționată ? ... 
,G. B<).

IF ORICE 
OCAZIE 

PUBLICITATE 
PRIN 

CUVÂNTUL 
LIBER"

n

te
Ite
Ite
Ite
Ite
Ite
Ite
I creșteriiî de achiziții,
J bustibiliior,
j materialelor,
! lor de schimb,
| taxelor,
• etc.I

S.C. ROMCAMION 
S.A. DEVA 

cu sediul in Deva, 
str. Depozitelor, 

nr. 17

I te
I
te

I
te

I
te

I
te

ANUNȚA
intenția de majo

rare a tarifelor de i 
transport, de prestări ' 
servicii, ca urmare a | 
-----._•= prețurilor - 

1, corn- | 
energiei, • 
, piese- I 

s c h i in b, | 
impozitelor ' 

(38) j
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Vă oferă acum CECURILE DE CĂLĂTORIE ÎN VALUTA THOMAS | 
COOK. !

te
I te

— este cea mai sigură și mai modernă modalitate de păstrare a va- ‘
Iutei in călătoriile dumneavoastră; I

— vă economisește timpul și e ușor de folosit; Ite
— împiedică încasarea sumelor de către o altă persoană în caz de | 

pierdere sau furt;
— cecul se poate obține prin depunerea la ghișeele BĂNCII TRAN- ' 

S1LVANIA a sumai, în numerar, in orice valută;
— încasarea in străinătate se poate face atât la bănci, cât și la ma- | 

gazine, hoteluri și restaurante.
Cecul de călătorie Thomas Cook este acum portofelul dumneavoastră | 

valute. Utilizați-1 prin Banca Transilvania! (33) |te 
I te 
I te 
I
I
•

te

I te
I
I te 
I te 
I te 
I te
I te 
I te 
I te 
I te 
I te 
I

r MV « 4MV *

BANCA TRANSILVANIA

Iată câteva din avantajele cecului in valută: 
—- pe baza lui se pot efectua plăți in orice valută;

MQDEX*  .
Cel mai mare distribuitor en gros din țară I 

de ÎMBRĂCĂMINTE BALOTAT X IMPORT ț 
VEST ț

t ă oferă: (
peste 50 de sortimente de îmbrăcăminte ( 

sortată de cea mai bună calitate (în saci trans- i 
parenți de 5—10 kg): »

— cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, tri
couri

— pulovere, geci
— sacouri. baloane, paltoane ?, .
Toate sortimentele de sezon disponibile

i stoc !
NOI GARANTAM PENTRU CALITATE!
• baloți mari, ncsortaț , presați între 350—

de

mei

Vinde
— Solarii tunel (arce),
— 2 tractoare U 445;
Licitația va avea loc in data de 31.1. 1997, 
„Solaris" (Sântandrei, ferma nr. 8).

la licitație următoarele ;
L — 60 m ; preț pornire: 500 000 lei/tunel; 
preț pornire: 10.000.000 lei/buc.

ora 10, la sediul fir-

Informații suplimentare la Bankcoop Deva, tel. 227951, 226292. 
(37)

■

cu sediul în comuna Vețel, satul Mintia, 
str. Luncii, nr. 5, județul Hunedoara

*

*

*

* 
din

ț 400 kg.

ALEGEȚI CALITATEA !
’ Birouri: 

luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
CIuj-Napoca 
str. Iuliu Maniu, nr. 6 
tel.: 064 — 194030, 193493. 
Sunați-ne! Dacă sună ocupat reveniți!

Depozit:

)
)
I

î
ț

j
i in
*

!
<
*

1

I

lat!

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

(7)

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

VA OFERĂ:
• Curse regulate cu autocare modeme

pentru: Germania, Franța, Olanda, Belgia,
Anglia, Danemarca, Suedia, Spania. Italia, 
Austria.

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

grup, interne si internaționale.
Telefon 230690. (332427)

S.C. „CONDOR" S.A.
DEVA

str. Avram Iancu, bl. H 3 
Organizează licitație publică în data de 

19. II. 1997 pentru închirierea de spații în 
căminul de nefamiliști Brad.

Informații suplimentare la sediul societății.

Organizează LICITAȚIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE, 
conform Legii nr. 58/1991 și Normelor Metodologice aprobate prin 
II.G. 634^1991 pentru vânzarea următoarelor active situate în comuna 
Ribița, satul Mesteacăn, jud. Hunedoara.

1- Denumirea Prețul de pornirei activului a licitației

i Bloc de locuințe P+1 16.200.000 leii Grajd nr. 1 37.700.000 lei

i Grajd nr. 2 46.700.000 lei
Grajd nr. 3 52.500.00C leii Magazie nr. 1 7.700.000 lei

i
i

Magazie nr. 2 23.400.000 lei
Șopron 33.600.000 lei

Licitația va avea loc la sediul societății, în data de 28 februarie

COMERCIALA

cu sediul

I...............

_

1997, ora 10.
Ofertanții vor depune până la data de 18 februarie 1997, la casie

ria societății sau in contul nr. 305110101, deschis la B.C.R. Deva, 
următoarele sume de bani:

— taxă de participare — 350 000 Iei;
— garanție 10 la sută din prețul de 

fiecare activ ce dorește să-1 liciteze.
Relații suplimentare se pot obține Ia
In prețul de evaluare a activelor nu i

nurilor, acestea urmând să fie vândute adjudecătorilor 
H.G. 331/1992 și nici TVA.

în caz de neadjudecare, faza a Il-a a licitației se va ține în data
17 martie 1997, iar a IlI-a fază in 22. III. 1997.
Angajăm paznic de noapte și șofer profesionist.

pornire a licitației pentru

telefon 21 59 99.
este inclusă valoarea tere- 

conform

de

I
*

I
te

I
a

I
a

I
te

I
*

I
te

I
*

I
I
I
*

in DEVA, str. 22 Decembrie, 
nr. 259-261,

ANUNȚA
Intenția de majorare a tarifelor la activi-, 

tățile cuprinse in obiectul de activitate, înce
pând cu data de 1. III. 1997.

(36)

UNIVERSITATEA ECOLOGICA ii
DEVA J

in colaborare cu J,
UNIVERSITATEA DIN SIERRE (ELVEȚIA) j• ■

ș> ’
UNIVERSITATEA DIN BELFORT (FRANȚA) • 

Organizează cursul: Management și Mar- ( 
keting în afaceri.

Se eliberează diplome recunoscute în 
România, Franța și Elveția, iar un număr de 

L 12 cursanți vor continua studiile în Franța și 
i Elveția. înscrierile se fac până la data de 31 

ianuarie 1997.
Informații suplimentare la sediul universi- 

I tății, din slrada 1 Decembrie, nr. 28. sau la 
telefoanele: 211816, 219076. (7727) (

i

a
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VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 
camere, Dorobanți, sau 
schimb cu garsonieră. De
va, 231016.

(097337)
• Vând casă, anexe și 

grădină, Lăpușnic, nr. 16. 
Informații tel. 624892.

(7723)
• Vând apartament 2 

camere, etaj I, Aleea Ar
matei, Deva. Tel. 613732.

(7721)
• Vând motor Diesel 

TN 15 Universal, 20 tone 
fân. Tel. 221215.

(7729)
• Vând apartament 2 

camere, bdul Decebal, zona 
„Lido", cu îmbunătățiri. 
Relații la tel. 228237, după 
ora 18.

(7739)
• Vând casat central.

Informații tel. 211837, preț 
negociabil. . (7.748)
• Vând Oltcit stare bună. 

Tel. 218838, după ora 16.
(7735)

• Vând cameră video 
Panasonic, orgă Yamaha. 
Tel. 660536.

(7736)
• Vând Mercedes 300

Diesel. 1979, 4900 DM,
negociabil. Tel. 232375.

(7737)
• Vând calculator por ■ 

tabil Toshiba, 4500, fa?ț 
marca Sharp. Informații 
— 223616, Deva.

(6457)
• Spray contra ejaculă

rii rapide, medicamente 
potențâ, frigiditate, zahăr 
afrodisiac, 01—6376273.

(7241)
• Cumpăr Ford Escort 

Diesel, neînmatriculabil, 
1986—1988, sau vând talon. 
Alba lulia, 058/827333, în
tre orele 8—14.

(7458)
• Vând apartament două

camere, decomandate, etaj 
II, Gojdu, Deva, telefon 
613782. (7753)

• Vând apartament 2 
camere și teren pentru 
construcții intravilan. Brad, 
tel 650690, 659196.

(2361)
• Vând teren intravilan, 

30 ari, strada Banatului. 
Informații Ilațeg, Aleea 
Școlii nr. 10, ap. 12.

(5160)
• Vând Dacia break

(nouă), Renault Espacc (tip 
jnicrobuz), 7 locuri. Tel. 
718145. (5624)

• Vând 2000 mp teren 
construcție, la șoseaua 
Hunedoara — Căian (2 
km de Hunedoara). Tel. 
713666, între orele 14—18.

• Vând 3200 mp 
teren arabil, aflat în apro
pierea celui de construcții. 
Tel. 713666, între orele 
14—18. (5623)

• Vând casă, teren 3,5 
ha, sat Dăbâca. Telefon 
718628, orele 16—20.

(5623)
• Vând VW LT 2.8 tone, 

înmatriculat și orice pie
se Opel Record 2,3 Die
sel, Audi 100. Tel. 718601.

(5622)
• Pierdut certificat de 

acționar .pe numele Popic 
Maria. 11 declar nul.

(7457)
• Pierduj legitimație de 

handicapat pentru trans
port gratuit, pe numele 
Condescu Maria. Se de
clară nulă.

(7716)

• Firmă romano — 
austriacă, importator di
rect, angajează agent co
mercial pentru munici
piu] Deva, 28—45 ani, di
namic, dornic de afirmare. 
Oferim seriozitate, carte 
de muncă, salariu de bază 
plus comision atractiv. Re
lații Ia telefon 01—3306385.

(F)
• S.C. MARC COMIMPEX 

SRL anunță depunerea do
cumentației pentru obți
nerea autorizației de pro
tecție a mediului pentru 
spațiile din Deva, bdul 
Decebal, bl. 23, parter și 
Deva, bdul Decebal, bl. 8, 
parter. Eventualele re- 
clamații se pot depune în 
termen de 15 zile la se
diul APM Deva.

(7692)
• S.C. RIVIERA PROI) 

COM SRL VETEL anunță 
intenția de majorare a 
prețurilor la produsele de 
balastieră, începând cu 
data de 1 martie 1997.

(7875)
• S.C. APROTERRA SA

S1MERIA notifică intenția 
de majorare a adaosului 
comercial de la 18 la 30 
la sută pentru produsele 
vândute fără contract, în
cepând cu 28 februarie 
1997. (C)

• B.F.B. STAMPROD
SRL DEVA anunță inten
ția dc majorare a prețu
rilor cu 100 la sută, înce
pând cu data de 1 martie 
1997. (7730)

• SOCIETATEA MU
REȘUL SOCOM DEVA a- 
nunță intenția de majorare 
a tarifelor practicate, în
cepând cu 1 martie 1997.'

(7720)
• S.C. INTIM PROD 

SRL anunță depunerea do
cumentației la APM Deva

în vederea obținerii auto
rizației de mediu pentru 
magazin alimentar și ne
alimentar. consignație și 
bar în localitatea Zam. 
Eventualele reclamații în 
termen de 20 de zile, de Ia 
apariția anunțului.

(7724)
• S.C. SIDERURGICA 

S.A. HUNEDOARA, cu se
diul în Hunedoara, P-ța 
Iancu de Hunedoara, nr. 
1, înmatriculată la Re
gistrul Comerțului nr. 3/ 

20/41/91 martie 1991, a de
pus la sediu) Agenției 
de Protecția Mediului — 
Deva documentația pentru 
obținerea autorizației de 
mediu pentru întreaga ac
tivitate. Informații se pot 
solicita la sediul Agenției 
de Protecția Mediului — 
Deva, str. Aurel Vlalcu, 
nr. 25, tel. 215445, în 
fiecare zi între orele 8— 
15. Propuneri sau con
testații se pot depune la 
A.P.M. Deva, în termen 
de 30 de zile de la data 
publicării anunțului.

• S.C. TRANSURBAN
S.A. ORAȘTIE anunță in
tenția de majorare a pre
țurilor Ia bilete și abo
namente. (970127)

DECESE
• Cu adâncă durere în 

suflet, colectivul firmei 
S.C. Alimex—Voma adu
ce un pios omagiu celui 
care a fost un om deo
sebit

CALBOREAN 
MARIN

(7761)

• Familia îndurerată 
anunță încetarea din 
viață a celui care a 
fost tată, socru și bu
nic

STANG ACIU 
TEODOR 

înmormântarea in 
data de 30. I. 1997, 
ora 13, de Ia domi
ciliu, str. Scărișoara, 
bl. 34, ap. 27, Deva.

(097338)
• Cu inima zdrobită 

de durere, soția și cei 
doi copii anunță înce
tarea din viață, la 
numai 39 dc ani, a 
celui care a fost un 
minunat sot și tată

CALBOREAN 
MARIN

(7748)
• Emilia și Valen

tin Budea sunt alături 
de nașa lor, Calborean 
Verginica, la greaua 
durere pricinuită de 
decesul nașului lor

MARIN 
CALBOREAN

Sincere condolean
țe familiei greu în
cercate. (7749)

• Salariații S. C. 
„Transilvania” S.A. 
Deva sunt alături de 
managerul societății, 
inginer Gheorghe So- 
caciu, în greaua în
cercare pricinuită dc 
pierderea tatălui său. 
Dumnezeu să-l odih
nească.

(7757)

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani pu
teți publica anunțuri de mică și mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
țiile publicitare din :

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului județean); — la chioșcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz |
tOvlZOTlt^), *

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. j 

716926).
• BRAD, strada Republicii (tel. 

650968), la sediul S.C. „MERCUR&.
• ORAȘTIE, la chioșcul de lângă ma- |

gazinul „Palia". :
Agențiile ziarului nostru asigură, la J 

taxe rezonabile, publicarea cu maximă | 
promptitudine a tuturor anunțurilor de : 
mică și mare publicitate. '
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«— magazin situat i.. —.— —-----
țbrie, nr. 257 (în incinta S.C. Polidava S.A.). î 
1 Telefon 22 59 04, fax 21 80 61, zilnic între orele J 
28—10 si 12,30—15,30.
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J capac ermetit, destinate ambalării de produ- 
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S.C. Casa de presă si editură 
„Cuvântul liber" S.A. Deva

VINDE £N GROS
Bere SILVA 

REGUN
PRODUSE LA CUNOSCUTA 

FABRICĂ DE BERE DIN 
REGHIN

Vin podgoria 
COTNARI

11

I

Produsele pot fi cumpărate de Ia depozitul 
magazin situat în Deva, str. 22 Decern-

VINDE PE BAZA 
DE COMENZI 

FERME
• PAT CABLU (înlocuitor tub Pantzer)

I

I

»

■ I

1

I

1

• GĂLEȚI PLASTIC, dc la 2 la 10 1, cu

sc alimentare, lacuri, vopsele etc. 
Produsele sunt import UNGARIA. 
Comenzi la fax 054/216081.

BANCA ROMANA DC COMERȚ EXTERIOR SA
I13**

J fizice dobânzi de : 
55% pc an la 1 lună 

165% pe an la 2 luni 
> 65% pe an la 3 luni

I
ț este de 100.000 lei.

La expirarea depozitelor, dobânda se capitalizează, 
ț depozitele reînnoindu-se automat pe o perioadă si- 
ț milară cu dobânda la zi, fără prezentarea titularii- 
ț lui la ghișeele băncii.

Pe perioada depozitului dobânda nu este fluctu- 
ț antă, menținându-se cea stabilită prin contractul 
ț de

Str. 22 Decembrie, bl. 7, parter

Oferă la :

Depozite in lei constituite de persoanele

67% pe an la 6 luni
67% pe an la 9 luni
67% pe an la 12 luni

In condiții de maximă siguranță, confi
dențialitate și profesionalism.

Suma minimă pentru constituirea unui depozit

depozit.

Oferă la :

Depozite în valută constituite dc persoa
nele fizice dobânzi de:

% pe an
Perioada

1
3 
G

12
l Suma minimă
• este de 500 USD
ț EFECTUEAZĂ:
ț Operațiuni de acordare de avansuri in numerar
ț (USD), pentru, CAIlD-uri emise sub marca VISA/ 
ț EUROCARD/MASTERCARD și emite CARD-uri VISA
• CLASSIC și VISA BUSINESS pentru clienți per. 
ț «oanc fizice și persoane juridice,
tf |

lună 
luni 
luni 
luni

USD DM
5,5 3,25
5,5 3,25
5,5 3.25
5,75 3,25

pentru constituirea unui depozit
sau echivalent în altă valută.

-- ------------- ------------- ---------------------------------■ ■ ■■■
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