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r O NOUĂ PIAȚĂ ÎN DEVA
Potrivit declarațiilor dlui 

primar Mircea Muntean, în 
această lună urmează să fie 
dată în folosință piața agro- 
alimentară situată pe strada 
Mihai Viteazul. Urmărindu-se 
decongestionarea traficului 
rutier în zona pieței centrale, 

\dar și eficientizareâ activităților

comerciale de aici, întregul 
comerț cu zarzavaturi va fi 
îndrumat spre noua piață. în 
scopul fluidizării circulației 
autovehiculelor în zona pieței 
centrale, vor fi desființate 
bordurile, în locul lor urmând 
să fie amenajate parcări cu 
plată. (A.N.)

• - Ai auzit ? Se modifică legea pensiilor. 
Bărbații nu se mai pensionează la 62 de ani, ci 
la 45 de kilograme!

Zăcământ inundat
De la dl Nicolae Ciocan, 

președintele Ligii Sindicatelor 
Miniere Solidaritatea '93 Deva, am 
aflat recent o veste care ar trebui să 
pună serios pe gânduri pe cei ce 
diriguiesc mineritul în țara noastră și, 
desigur, nu numai pe ei. Este vorba 
de faptul că mina cu unul dintre cele 
mai bogate zăcăminte de minereuri 

\gomplexe din țară - cea de la

Rușchița - a fost închisă. Scriptic, 
Exploatarea Minieră Rușchița 
aparține de Regia Autonomă a 
Cuprului Deva. Cu puțin timp 
înainte de sfârșitul anului trecut, 
din ordinul directorului exploatării, 
loan Bârsan, zăcământul a fost 
inundat. Spectrul șomajului 
bântuie la Rușchița, familii întregi 
rămânând pe drumuri. (V.N.)
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STABILITATE SI REFORMA
Era de așteptat că 

anul 1998 nu putea 
începe sub semne de bun 

augur. Avusese loc de 
curând o remaniere guver
namentală și era nevoie de 
ceva timp pentru racordarea 
noilor miniștri la exigențele 
domeniilor încredințate spre 
gestionare. Apoi ieșise la 
rampă fostul rege Mihai I, cu 
pretențiile lui absurde, care 
au făcut atâta vâlvă în țară, 
în bilanțurile de sfârșit de an, 
guvernul, președinția, unii 
politicieni, specialiști în 
diferite domenii nu dădeau 
garanții roze că în 1998 în 
România o să curgă lapte și 
miere. N-are de unde.

însă la o situație atât de 
gravă în țară, cum este cea 
de acum, puțini se așteptau. 
Neînțelegerile, mai mult sau 
mai puțin mediatizate între 
aliații la putere, reflectate, 
între altele, și în tergi
versarea adoptării unor legi 
importante, conflictele în 
continuă creștere între PD și 
PNȚCD, bâlbâielile și gafele 
unor miniștri, iar uneori chiar 
ale premierului Victor 
Ciorbea, trebuiau să aibă un 
deznodământ. Era nevoie 
doar de o scânteie. Și

CONSOLIDÂND POSIBILITĂȚILE REALE
I

ALE FIECĂREI COOPERATIVE
- Vă rugăm, stimate die 

președinte, să faceți o scurtă 
retrospectivă a anului de 
curând încheiat, referindu-vă 
la activitatea celor 18 
cooperative de consum din 
județ.

- Ne-am prevăzut, pentru 
'97, îndeplinirea sarcinilor de 
volum, respectiv a cifrei de 
afaceri și de eficiență eco
nomică pe fiecare cooperativă 
în parte și la nivel de 
"Federalcoop”, ca și dezvol
tarea activităților de mică 
producție și de prestări servicii 
către populație la toate 
cooperativele. De asemenea, 
ne-am propus creșterea volu
mului produselor agroalimen- 
tare ce vor fi preluate de la 
populație, creșterea fondurilor 
proprii pe seama realizării 

scânteia s-a produs. Ea s-a 
numit demisia altui ministru al 
Partidului Democrat, ocupan
tul portofoliului transporturilor, 
Traian Băsescu. întreaga 
tevatură care a urmat și care 
nu s-a terminat a aruncat țara 
într-o gravă criză politică.

Autoritarilor și înfumu- 
raților de la PNȚCD trebuia, 
probabil, să le spună cineva 
să nu se mai joace cu focul.

V

Și n-avea cine să le-o spună 
decât PD. Nu e rău că le-a 
spus-o, însă maniera 
pediștilor de a o face, de a-și 
arăta mușchii lor revoluționari, 
n-a fost cea mai potrivită. Ei 
n-au evaluat consecințele 
bățoșeniei lor. Imaginea țării 
s-a întunecat puțin, unii străini 
au făcut un pas înapoi, iar 
reforma stă și ea în așteptare. 

Oricum, părerea tuturor 
oamenilor care doresc binele 
țării este că nu există altă cale 
de urmat la această oră decât 
menținerea coaliției parla
mentare și guvernamentale, 

profiturilor programate, ca 
sursă de bază pentru moder
nizarea și intimizarea unităților 
cooperației, modernizarea 
lanțului de frig prin dotarea cu 
congelatoare și aparate 
frigorifice.

Suntem mulțumiți că în 
toate sectoarele noastre de 

Convorbire cu dl Nicolae Jurca, președintele 
“Federalcoop” Hunedoara-Deva

activitate am îndeplinit ceea ce 
ne-am propus, sau chiar am 
depășit, deși a fost un an greu și 
pentru "Federalcoop” ca pentru 
toate sectoarele economice ale 
județului și țării. La comerțul cu 
amănuntul, cifra de afaceri rea
lizată a fost de 26,75 miliarde, 
cu o creștere față de anul 

revederea și adăugirea 
programelor de funcționare 
a alianței și de continuare a 
reformei, fără condiționări 
exprese de o parte sau de 
alta, ci prin angajament 
comun, dinamic și respon
sabil, cu gândul și cu 
acțiunea concretă doar la 
soarta țării. Oricare din 
soluțiile pe care le vehi
culează unii sau alții - 
înlocuirea cabinetului Cior
bea sau doar a primului mi
nistru, guvern minoritar, 
alegeri anticipate - sunt 
neviabile acum, ba chiar 
periculoase Dentru șvoluti? 
țării

în mod sigur, de azi lu
crurile se vor calma. Con
siliul de Coordonare Națio
nal al PD, care s-a întrunit 
ieri în Capitală, la chemarea 
lui Petre Roman, a hotărât 
ceea ce era de așteptat: 
rămânerea în coaliție și 
continuarea cu pași acce
lerați și siguri a reformei. 
Dacă nu se va fi întâmplat 
așa ne cerem scuze. 
Aceste rânduri au fost tri
mise la tipar înainte ca

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2,

anterior de 191,5 la sută. La 
mica industrie am avut un 
program de 6,1 miliarde lei și 
am realizat 6,46 miliarde, 
creșterea față de anul '96 fiind 
de 185,4 la sută. Față de 7 
miliarde, cât ne-am propus la 
servicii comerciale, s-au realizat 
11,3 miliarde, cu o creștere față 

de anul precedent de 326,3 la 
sută.

Și la valorificarea produselor 
agricole achiziționate de la 
populație am obținut mai mult cu 
274,5 milioane lei decât 
prevederile inițiale.

- Sintetizând, care este 
cifra de afaceri pe ’97 a

\ DORIȚI SĂ 'l
[cumpărați !
IAGROMEC? I

Cum bine se știe, |
■ Agromecui este o unitate | 
! care execută lucrări agri- . 
1 cole mecanizate și preș- • 
I țări de servicii pentru I 
| agricultură, ceea ce nu se | 
| poate face decât cu unui |
■ sau cu mai multe trac- i
■ toare și cu mașinile !
• aferente. Costul unui • 
I tractor nou de 65 CP I 
| depășește acu fa 85 de | 
| milioane iei. |
I Se poate cumpăra .
■ însă mai ieftin un j 
I Agromec întreg ■ cum • 
| este căzui celor din | 
| Teiiuc, Dineu Mic sau |
■ Dineu Mare - care sunt i 
! scoase ia vânzare prin ! 
1 licitație publică deschisă * 1 
I cu strigare, valoarea I 
| pachetului de acțiuni ale | 
| FPS (40 ia sută) fiind, ia |
■ fiecare, între 7 și 21 miii- ■ 
; oane iei. Deci bani să fie, ! 
I că Agromecuri de vânzare I 
I se mai găsesc. (N. T.) I

(Continuare în pag. 2)

era “băiet" și cutreiera păduri, 
și până la feeria deschisă 
dincolo “de codrii de aramă", 
unde “Vezi izvoare zdru- 
micate peste pietre licunnd"; 
ori la creanga înmiresmată a 
“teiului sfânt" și la “Al mării 
aspru cânt” ce-l va însoți pe 
drumul eternității.

Dincolo de reperele 
comune unei existențe con
venționale, adolescența și 
tinerețea poetului se deru
lează sub zodia unei febrile 
dorinți de a-și cunoaște
neamul trăitor pe pământul 
“De la Nistru pân’ la Tisa". 
Locurile, datinile, oamenii cu 
trecutul și prezentul lor, dar 
mai ales cu bogata lor zestre 
sufletească, cu comoara lor

“Federalcoop"? Ce ați 
făcut în domeniul moder
nizării spațiilor comerciale?

- 44,1 miliarde lei, față de 
41,7 miliarde, cât ne-am 
prevăzut, sporul fiind de 
186,0 la sută față de anul '96. 
în privința investițiilor, noi am 
dorit să ținem pasul cu toți cei 
care ne fac concurență. Am 
investit pentru modernizarea 
și intimizarea unor magazine 
298 milioane de lei. Au fost 
dotate numeroase unități de 
alimentație publică cu tele
vizoare color, cu peste 100 
congelatoare și aparate frigo
rifice. Pentru realizarea apro
vizionării în condiții optime,

A consemnat 
Estera SÎNA

(Continuare în pag. 2)

HEINCETAT EMINESCU
Nici lacrimile cu dure

roase limpezimi, nici 
zâmbetele palide în lumina 
nopților nu le-a cântat 
Eminescu. Eminescu nu a 
cântat. Nici despre lungile 
șiruri de vieți și de morți nu 
a scris Eminescu. Eminescu 
nu a scris. Nu a scris și nu a 
cântat. Eminescu a trăit 
doar, cercetând continuu, 
descoperind și lăsându-se 
definit de esența a tot ce îl 
înconjura, cunoscând în 
profunzime natura, dra
gostea, suferința și omul.

Natura îi oferă sta
tornicia, atemporalitatea ei. 
Mereu va admira poetul 
marea și râurile, codrul și 
izvoarele, desăvârșirea pe 
care o găsește în sânul firii. 
Mereu vaji supus nesfâr
șitului dor al somnului cel 
îndelungat în mijlocul 
naturii în care și-a con
templat fără voie, asemeni 
unui Narcis, chipul, chipul 
sufletului scăldat în apele 
perfecțiunii: “Mai am un 
singur dor:/ în liniștea serii/ 
Să mă lăsați să mor/ La 
marginea mării”.

Dragostea, a cărei 
poveste e trăită aproape 
întotdeauna în codru, dă 
poetului strălucirea lui 
Hyperion, cel ivit din 
împreunarea cerului cu 
marea, a soarelui cu 
noaptea, mărturie a 
eternității necunoscutului,

"RORM
LUCEAFĂRUL

Când încă nu s-au risipit 
de-a binelea în eter ecourile 
colindelor de Crăciun și clin
chetele însoțitoare urărilor de 
ANUL NOU - la 15 ianuarie 
1850 s-a născut Mihai 
Eminescu, cel ce avea să 
devină “Luceafărul” poeziei 
românești.

Acum 148 de ani a pornit 
“Luceafărul"... din străvechea 
vatră a Țării de Sus - loc 
binecuvântat cu nenumăratele 
“guri de rai" din preajma 
Botoșanilor și Ipoteștilor cir- 
cumscriși fermecătorului spațiu 
mioritic al pământului 
românesc.

încă din copilărie resursele 
nebănuite ale geniului său îl 
poartă în mirifica atmosferă a 
acestui spațiu natural, ce va 
deveni o permanentă stare de 
sentiment prezentă în sensi
bilitatea sa chiar de pe când

Prof. Dumitru SUSAN
(Continuare în pag. 2)
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înstăpânit de voluptatoa 
dorinței, după ce se va fi 
înfruptat din forța haosului, 
a nenăscutului. Dragostea 
descoperită devine mistui
toare flacără apocaliptică. 
Ei i se poate jertfi până și 
nemurirea: “Reia-mi a 
nemuririi nimb/ Și focul din 
privire,/ Și pentru toate dă- 
mi în schimb/ O oră de 
iubire’’... Poetul nu dezice 
puterea dragostei, nici 
după ce obiectul ei dispare, 
dimpotrivă, el simte că 
aceasta îl înalță înspre o 
gândire rece, atât de 
aproape de suferință ca în 
“Mortua est!”, unde 
cugetarea devine o punte 
între om și Univers, chiar 
dacă omuî nu ajunge să-și 
dea seama de aceasta.

Roxana SICOE-TIREA

H

• • •

fi. ÎNTÂLNIRE CU EMINESCU
Astăzi, ia Facultatea de Inginerie din Hunedoara 

are loc o manifestare omagială “Eminescu - omul 
deplin ai culturii românești". Acțiunea are ioc în 
cadrul ciclului “Clubul artelor hunedorene" 
organizat de Cercul literar “Dan Constantinescu", 
Fundația lancu de Hunedoara și redacția revistei 
"Pro Vincia", cu sprijinul Facultății de inginerie 
Hunedoara. Cu acest prilej vor avea loc evocări,

recitaluri, muzică, eseuri dedicate geniului poeziei românești. 
(M.B.)

fi BOTEZ CU FOC Șl APĂ
în seara zilei de 6 ianuarie a.c., locuitorii din satul Pogănești 

au fost martorii unui fenomen meteo inedit. Cerul, acoperit de 
nori, a fost brăzdat de fulgere, urmate de tunete și ploaie 
torențială. Așezarea a fost botezată cu foc și apă. Fenomenul, 
neobișnuit în luna ianuarie, merita consemnat ca atare. (V.Butaș)

fi. CUM CIRCULAȚI, DOMNILOR?
La Vulcan a fost depistat un individ din localitate 

fără ocupație, care conducea autoturismul fără a 
avea permis. Ei se numește Marin Mogoș și are 37 
de ani.

Tot in Valea Jiului, dar ia Petroșani de data 
aceasta, Gabriel lonescu era ia volanul unui 
autoturism neînscris în circulație și cu număr fals. 
Omul venise tocmai din SUvașu de Jos. (V.N.)
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Incendiatorii de uși
“Inventivitatea" românului 

parcă n-are margini. Și de-ar 
fi să fie pentru binele 
personal sau al tuturor. Parcă 
n-ar fi fost de-ajuns celelalte 
infracțiuni: furturi din locuințe, 
spargeri de mașini, de unități 
comerciale, că a apărut un 
fenomen cu totul și cu totul 
ieșit din comun: incendierea 
ușilor de la apartamentele 
locuințelor. Faptul s-a pe
trecut în blocurile 15 și 21, de 
pe str. împăratul Traian, din 
municipiul Deva, la începutul 
acestui an. Făptașii au legat 
de clanța ușilor preșurile de

PRIMĂRIA MULȚUMEȘTI^
Printre darurile oferite 

semenilor cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă s-au 
numărat și cele din partea 
Primăriei municipiului Deva, 
în cadrul unui comunicat de 
presă, instituția apreciază că 
apelul lansat la sfârșitul lunii 
noiembrie, în vederea 
strângerii de fonduri pentru 
cadouri oferite celor defa
vorizați, a fost încununat de 
succes.

„Prin contribuția spon
sorilor și sprijinul acordat de

(Urmare din pag. 1) 

artistică îl preocupau pe 
Eminescu atunci când colinda 
țara: de la Botoșani și Cernăuți 
- la Lugoj și Timișoara; de la 
Blaj, Alba lulia și Sibiu - la 
Galați, Giurgiu și Brăila; de la 
București și Ploiești - la Arad 
și Oravița - pretutindeni unde 
răsuna limba română cu 
strălucirea și dulceața unui 
“fagure de miere”.

Orizontul cultural al marelui 
poet, setea funciară de 
cunoaștere a acestuia, se 
amplifică și se adâncește prin 
asimilarea unui fabulos volum 
de cunoștințe din filozofia și 
literatura universală, cu care 
se familiarizează în timpul 
studiilor în străinătate, la Viena 
și Berlin, timp când se 
statornicesc și legăturile cu 
“Junimea", care va ocupa un 
loc aparte în existența sa 
datorită marilor prietenii literare 
cu: loan Slavici, Ion Creangă, 
lacob Negruzzi și mai ales cu 
TituMaiorescu.

în universul inegalabil al 
liricii sale se înscriu creații 
purcese din “izvorul curat ca 
lamura" al literaturii populare; 
din cele mai reprezentative 
elemente ale caleidoscopiei

\ / JOI
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HM TVR I
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Pasiuni (s/r) 13.00 Sensul 
tranziției (r) 14.10 Cristal (s/ 
r) 15.00 Dialog. Actualitatea 
editorială 15.30 Pompierii vă 
informează! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Conviețuiri 
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 
Timpul Europei (mag. politic)
18.30 Camera ascunsă 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 130) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 
Patinaj artistic CE: proba 
individuală masculină - pro
gram liber ales (d) 23.45 

la intrare și le-au dat foc. 
Am înțeles că asemenea 
evenimente nedorite s-au 
petrecut și-n alte cartiere 
din Deva.

Informându-ne luni di
mineața la Poliția muni
cipiului Deva am reținut că 
nu s-au făcut reclamații în 
acest sens. în schimb, unii 
locatari au pornit la mon
tarea de yale și interfoane 
la ușile de la intrarea în 
bloc.

Se vor opri, oare, 
făptașii aici? (M.T.) 

toată presa locală am reușit 
să distribuim peste 500 de 
pachete cu cadouri”, se 
precizează în cuprinsul 
comunicatului.

Primăria mulțumește pe 
această cale tuturor celor 
care s-au implicat în 
această acțiune, și în mod 
deosebit, S.C. Macon S.A:, 
Agrocompany SRL, S.C. 
Contransimex S.A., Banca 
Comercială Română-Deva, 
care au fost cei mai 
generoși sponsori.

plaiului românesc; din 
puritatea absolută a trăirii 
sentimentului dragostei; din 
marile icoane ale istoriei 
naționale; precum și din 
neîngrădita-i sete de abso
lut, de etern și nemărginit - 
care-l consacră drept ultimul 
mare poet romantic al 
literaturii universale, realitate 
exprimată de Eminescu 
însuși: “Nu mă-ncăntați nici 
cu clasici,// Nici cu stil curat 
și antic - // Toate-mi sunt de 
o potrivă,// Eu rămân ce-am 
fost: romantic”.

Lupta permanentă, dra
matică uneori în frămăntul 
de a găsi "cuvântul ce 
exprimă adevărul"; trudnica 
autoexigență de a mânui 
“Iambii suitori, troheii, 
săltărețele dactile"; necon
tenita tendință spre per
fecțiunea artistică au 
condus, după cum afirma 
Titu Maiorescu în “Critice", la 
crearea unei opere monu
mentale, de o măiestrie 
artistică fără egal, care: "... 
va fi punctul de plecare 
pentru toată dezvoltarea 
viitoare a veșmântului 
cugetării românești."

Jurnalul de noapte 0.30 Ca
nary Wharf (s, ep. 93)

TVR 2
7.00 TVM.Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary 
Wharf(s/r) 8.55 Universul 
cunoașterii (r) 9.55 Medicina 
pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11.30 Gigi 
Sfârlează (d.a/r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45
Magazin sportiv 13.30 
Dreptul la adevăr (r) 14.00 
Emisiune în limba germană 
15.00 Patinaj artistic CE: 
proba de dans - programul 
original (d) 17.00 Ceaiul de 
la ora 5... (div.) 19.10 Față în 
față cu autorul: Ion Mircea - 
premiul Soros la poezie pe 
’97 20; 10 Pasiuni (s, ep. 14) 
21.00 în fața dvs. (talkshow) 
22.00 Iluzia cea mare (f. răzb. 
Franța 1937)

STABILITATE1 
SI REFORMĂ

(Urmare din pag. 1)

echipa de peste 400 de 
oameni a lui Petre Roman, 
adunați din toată țara, să fi 
deliberat.

Asta nu înseamnă însă 
că de mâine în țară va fi 
liniște politică totală. Că 
reforma va merge șnur și ne 
va aduce imediat fiecăruia 
câte o felie de tort. Sau 
măcar un kilogram de carne 
mai ieftină. Ori o pâine mai 
albă și la un preț mai mic. 
Dimpotrivă. Reforma va 
însemna prețuri mai mari pe 
care le simțim deja la came, 
la alte mărfuri alimentare și 
industriale. Le vom simți 
curând și la pâine și la 
benzină și la alte produse. 
Reforma va însemna mai 
mulți șomeri, putere de 
cumpărare diminuată a 
populației, impozite și taxe 
suplimentare. TVA deja urcă 
de la 9 la 11 la sută și de la 
18 la 22 la sută. Reforma 
fiscală are și ea legile ei.

Ceea ce este extrem de 
important și de necesar 
acum este stabilitatea 
politică pentru a se continua 
reforma. Cu durerile ei 
multiple, imposibil de evitat, 
dar posibil de ameliorat. Să 

xșperăm că așa va fi.______y

(Urmare din pag. 1)

Suferința, prevestită 
astfel de timpuriu, e desco
perită cu o uimitoare preci
zie, ca și cum ar fi o a doua 
natură a lucrurilor, umbra 
grandioasă lăsată de Cer și 
de oameni peste Pământ. Ea 
zdrobește iubirea, iertarea, 
jertfirea, pentru a le regăsi 
sensul, neatins, în ceea ce 
Nichita Stănescu numea 
“osul luminii”, iar Brâncuși 
“esența zborului”. La 
Eminescu suferința provine 
mai ales din conștientizarea 
sentimentului iubirii sau din 
sentimentul iubirii pierdute. 
“Odă (în metru antic)”, cea 
mai concentrată exprimare 
a suferinței din poezia lui 
Eminescu, este tristul ecou 
al țipătului de pasăre frântă 
cu care inundă apusul de 
soare o adâncă sferă a 
umanului. Ecoul puternic, 
izbit de stânci și ridicat de 
valuri; se preschimbă în 
literă. încet, încet, se disting 
contururile unui triunghi. La 
colțurile lui găsești cheile 
trăirii, trei verbe, într-un 
aranjament mistic: a crede, 
a învăța și a muri. Primul 
vers le oferă căutătorului:

ANTENA 1
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 

Tele-Dimineața 9.00 Un câine 
cu imaginație (s) 9.40 Doctor 
Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s/r) 10.30 Inde
pendence (f/r) 12.20 O iubire 
de neuitat (s) 13.10 Vise și 
oglinzi (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Dempsey și 
Makepeace (s) 15.20 Un 
câine cu imaginație (s) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 18.00 
Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 
Harrison Bergeron (f. SF 
Canada 1995) 21.30 Cronici 
paranormale (s, ep. 19) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Tânăr șl

CONSOLIDÂND 
POSIBILITĂȚILE REALE ALE 

FIECĂREI COOPERATIVE
(Urmare din pag. 1) 

cooperativele au fost dotate cu 
26 de “Dacii-papuc". La capitolul 
realizări pe '97 se înscrie și 
dotarea cu tehnică de calcul a 
încă trei cooperative, astfel încât 
în prezent toate cele 18 
cooperative au unul sau mai 
multe calculatoare, de mare 
ajutor în conducerea activității 
economico-financiare.

- Nominalizați coopera
tivele cu aport mai însemnat 
în realizarea cifrei de afaceri a 
“Federalcoop”.

- Sunt cooperativele de 
consum din Orăștie, Râu de 
Mori, Buceș, Ilia, Dobra, Pui, 
Geoagiu, Sălașu de Sus, 
Șoimuș.

- Cum v-ați orientat acti
vitatea pentru 1998, ce v-ați 
mai propus?

- La baza orientării activității 
noastre pe acest an a stat 
strategia de dezvoltare aprobată 
de Congresul Cooperației, care 
a avut loc în luna iulie ’97 în 
Capitală. Astfel, Biroul executiv 
al “Federalcoop’’, împreună cu 
conducerile cooperativelor au 
stabilit pe fiecare domeniu de 
activitate nivelul cifrei de afaceri 
ce trebuie realizat, precum și al 
profitului, al investițiilor și dotă
rilor. în stabilirea indicatorilor, 
am ținut cont de posibilitățile 
reale ale fiecărei cooperative, de

NEÎNCETAT EMINESCU l
“Nu credeam să-nvăț a muri 
vreodată”. Restul se mistuie 
între lumini: “Jalnic ard de 
viu chinuit ca Nessus,/ Ori 
ca Hercul înveninat de 
haina-i,/ Focul meu a-l 
stinge nu pot cu toate/ Apele 
mării”. Mai rămâne, 
surprinzător, speranța, 
uitată odinioară în cutia 
Pandorei: “De-al meu 
propriu vis mistuit mă vaiet,/ 
Pe-al meu propriu rug mă 
topesc în flăcări.../ Pot să 
mai reînviu luminos din el 
ca/ Pasărea Phoenix?” Odă 
(în metru antic) pare un 
apogeu al cunoașterii 
suferinței. Dincolo de 
aceasta începe cunoașterea 
omului.

Omenirea e de cele mai 
multe ori portretizată în 
lupta cu timpul. Ea nu e 
altceva decât o aglomerare 
de “microscopice popoare” 
într-o “clipă suspendată”. 
Societatea nestatornică de
vine un câmp de război din 
care “se ridică cine poate”, 
în timp ce “prin izvor de 
lacrimi mor dureri”. Măreția 
începutului pare că s-a topit 
în veacurile uitării. Unde 

neliniștit (s/r) 10.00 Seinfeld 
(s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Shoot the Moon (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Pro și 
Contra cu Octavian Paler (r)
14.30 Nemuritdrul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s, 
ep. 25) 17.00 Știrile PRO TV 
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Perfect Strangers (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Melrose 
Place (s, ep. 58) 21.15 Doc
tor în Alaska (s, ep. 56) 22.00 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 24) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.15 Punctul pe I (talk
show) 0.15 Nemuritorul (s) 

punerea în funcțiune sau de 
extinderea a noi capacități, de 
o mai mare mobilizare a 
tuturor celor aproape 1000 de 
salariați ce-și desfășoară acti
vitatea în cadrul “Federal
coop’’ Hunedoara. La desfa
cerea cu amănuntul ne-am 
propus să realizăm cu 8,2 
miliarde lei mai mult, la 
producția industrială mică cu 
2,4 miliarde, o creștere la ser
viciile comerciale cu 2 mili
arde, față de '97, la alimen
tația publică cu aproape 2 
miliarde, la achiziționarea pro
duselor agroalimentare mai 
mult cu 385 milioane de lei.

Tot în acest an, vom 
organiza instruiri și cursuri 
profesionale, pe categorii de 
lucrători. Pentru conducătorii 
de cooperative, în colaborare 
cu CPCOOP și Institutul 
Național de Management, se 
va organiza "Managementul 
schimbării". Vom avea în 
atenție îmbunătățirea servi
ciilor oferite de unitățile de 
alimentație publică, prin orga
nizarea unor "seri coope
ratiste" lunar sau bilunar, cât 
și cu prilejul unor sărbători. în 
sfera prestațiilor, vom avea în 
obiectiv diversificarea servi
ciilor oferite, dar și creșterea 
calității acestora.

Eminescu se referă la 
omenire, el înfățișează 
fețele urâtului în imagini 
nestăvilite.

Eminescu pare să fi 
traversat “nemărginirea 
timpului” înainte de a se fi 
cuprins în vreun vers. A 
văzut trecut, prezent, viitor 
prin ochii stelelor ce ne 
veghează. Poate din prea 
mult gând, poate ascul
tând de o chemare tainică, 
a trecut peste “sfintele 
lunci,/ Unde păsări ca el/ 
Se-ntrec în cântări” și a 
ajuns printre oameni 
pentru a le aduce nescrisul 
dintr-o patrie pe care cine
va o va numi a 
“necuvintelor”.

Eminescu rămâne nou
tatea cu care “o limbă 
aspră/ și veche - însă clară 
și înaltă” se poate mândri 
la poarta eternității, tocmai 
pentru că el nu a scris. Nu 
a scris și nu a cântat. 
Eminescu a trăit doar. Sor
tit unei sacre tăceri, a trăit 
clipele naturii, ale dra
gostei, ale suferinței, ale 
oamenilor, clipe de lumină 
ce i s-au înșirat pe veșnicii 
albastre...

PRO TV - DEVA
06.00-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program 

comercial PRO TV Deva
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Oameni de 

milioane - realizator Cătălin 
Hosu

22.00-22.15 Știri locale

ANTENA VDEVA
08.00-08.15 Știri (r) 
09.00-09.15 Interviul 

săptămânii (r)
09.15-09.30 Muzică, 

publicitate
17.00-17.45 Actualitatea 

(talk show)
17.45-18.00 Știri
19.30-19.45 Știri (r)
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O BERBEC
Cunoașteți o persoană 

care v-ar putea ajuta. 
Dacă simțiți că ceva vă e 
potrivnic, amânați orice 
cerere. Abia faceți față 
cheltuielilor apărute.

O TAUR
Vă preocupă relațiile de 

familie. Ați putea fi 
mediator într-un conflict 
între rude. încercați să 
oferiți cât mai multă 
înțelegere celor pe care-i 
iubiți.
O GEMENI

Sunteți prea implicat în 
chestiunile profesionale 
iar partenerul dv are 
nevoie de mai multă 
tandrețe. în afaceri e 
posibil să primiți vești.

O RAC
Sfatul unei persoane 

vârstnice v-ar putea fi de 
ajutor. Nu vă lăsați 
condus de primul impuls. 
S-ar putea să faceți un 
drum care nu vă prea 
surâde, dar n-aveți de 
ales.

□ LEU
Un necunoscut vă dă o 

informație importan
tă.învingeți-vă suspi
ciunile și folosiți-o. 
încheierea unei activități 
gospodărești vă aduce un 
sentiment de mulțumire. 
O FECIOARĂ

Din cauza supra
solicitării vă lasă puterile. 
Ar fi bine să vă menajați 
câteva zile, ca să vă 
reveniți. Posibil să primiți 
ceva bani sau să 
călătoriți.
O BALANȚĂ

Dorifi o schimbare în 
aspectul dv exterior și 
ziua e potrivită unei vizite 
la coafor și cosmetică. 
Apoi o vizită prin 
magazine... și vă veți simți 
excelent.
O SCORPION

La o întrunire festivă o 
persoană vă va atrage în 
mod deosebit. Există 
șansele unei aventuri de 
neuitat. încercați să plătiți 
mai devreme o datorie.

O SĂGETĂTOR
Trăirile mai profunde ca 

altădată vă creează 
probleme. Dacă ați fi mai 
concesiv ați putea câștiga 
o sumă de bani. Dintr-o 
șuetă cu prietenii obțineți 
informații.

O CAPRICORN
Sunteți tentat să 

denaturați adevărul, spe
rând să obțineți avantaje 
pentru dv, dar vă înșelați. 
Veți obține rezultate mai 
bune folosindu-vă inventi
vitatea.
O VĂRSĂTOR

Primiți un semn de la 
persoana influentă de la 
care așteptați ajutor. Vă 
urmărește ideea unui nou 
domeniu care să vă dea 
satisfacție.

□ PEȘTI
O realizare financiară a 

prietenului vă aduce bună 
dispoziție. Puneți la cale o 
călătorie mai deosebită 
într-un grup de amici. 
Poate găsiți și un 
sponsor.
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ORDONANȚA CU BUCLUC
Rep. Die director, anul 

1998 a început pentru români 
destul de greu, având în vede
re scăderea dramatică a nive
lului de trai, lucru datorat în 
parte și majorării taxelor și 
impozitelor percepute de către 
stat. Care este procentul cu 
care s-au majorat acestea?

A.M. într-adevăr, spre sfâr
șitul anului trecut, mai exact pe 
24 decembrie, a fost publicată 
în Monitorul Oficial al României 
Ordonanța de Urgență nr. 84 
privind modificarea și comple
tarea Legii nr. 27/1994. Ea 
actualizează impozitele cu indi
cele de inflație, însă trebuie să 
ținem cont că taxele locale 
sunt neschimbate de mai bine 
de trei ani. Așadar, ele s-au 

I majorat cu 100%. Posesorul 
I unui autovehicul Dacia, spre 
exemplu, este nevoit să plă
tească un impozit de 24.000 de 
lei pe an în loc de 12.000 de lei 
cât plătea până acum.

Rep. Cine plătește aceste 
impozite?

A.M. Practic, toată lumea 
plătește impozit către stat. 

V
z----M----------------------------

In curând, 
PRIMA TV si * 

la Deva!
Unicul operator de progra

me de televiziune prin cablu din 
municipiul nostru, Societatea 
Devasat, se dovedește deschi
să ideii de îmbunătățire și diver
sificare a ofertei de programe 
transmise. Deocamdată însă 
este în urma altor societăți ase
mănătoare din orașele înve
cinate.

După cum ne-a declarat dl 
Mihai Prodan, directorul de pro
grame al acestei societăți, se 
poartă tratative cu unele posturi 
de televiziune pentru preluarea 
și difuzarea lor pe rețeaua din 
Deva. Unul dintre ele este nou 
apărutul PRIMA TV, care va fi 
difuzat, probabil, începând de 
luna viitoare. De fapt, politica 
generală a firmei este aceea de 
transmitere a unor posturi de 
televiziune specializate pe 
anumite domenii, cum este 
EUROSPORT, canal ce difu
zează numai emisiuni sportive 
sau DISCOVERY CHANNEL, 
care difuzează numai documen
tare. în această direcție se duc 
tratative cu unele posturi cutn 
este TRAVEL CHANNEL, care 
difuzează exclusiv emisiuni de 

i călătorii și VH - 1, care trans- 
• mite muzică specializată pentru 
categoria de vârstă a ll-a.

Sportiv fruntaș 
în furturi auto

Deși are numai 16 ani și 
este elev în clasa a VII l-a la 
Liceul sportiv Deva, Cărăban 
Răzvan Marin are experiență în 
furturile de autoturisme. Ultima 
ispravă - în seara zilei de Bobo- 
tează 1998. ,,Obiectul" ochit și 
ciordit - Dacia 1300 a lui Drăgan 
loan din satul Sulighete, comu
na Șoimuș. Polițiștii au găsit a 
doua zi mașina chiar în fața 
magazinului din localitate. Răz
van meditează acum la Centrul 
de primire minori Deva, unde a 
fost internat, fiind cercetat pen
tru furt calificat.

< _______________
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însă noi le încasăm numai pe 
cele datorate de persoanele 
fizice, respectiv pentru auto
vehicule, pentru case, ca și pe 
cele de la micii meseriași au
torizați și de la liber-profe- 
sioniști. Din păcate, noua lege 
a fost publicată prea târziu, iar 
noi nu am mai avut timpul ne
cesar la sfârșitul anului trecut 
pentru actualizarea tarifelor.

Convorbire cu dl 
Augustin Mureșan, 

directorul 
Administrației 
Financiare a 

municipiului Deva

Rep. Vă încurcă acest lu
cru?

A.M. Ne-a încurcat, întru
cât am intrat în noul an fără a 
avea programele de calculator 
actualizate, deci fără a avea 
posibilitatea să ne desfășurăm' 
corect activitatea. Legea ar fi

Unul dintre cei mai impor
tanți pași care urmează să fie 
făcuți în curând este transmi
terea unor pachete de progra
me, astfel încât abonații să poa
tă opta pentru unul sau altul 
dintre canalele pe care vor să le 
recepționeze. De asemenea, în 
viitor se intenționează începe
rea tratativelor cu postul ameri
can HBO, care, după cum se 
știe, este unul dintre cele mai 
puternice canale de televiziune, 
fiind difuzat exclusiv pe rețelele 
de cablu.

Și totuși, 
Beverly Hills 

se construiește r
Așa după cum vă informam 

săptămâna trecută, la Deva se 
va construi în curând un com
plex de vile destinate, după 
spusele dlui primar Mircea Mun
tean, în primul rând tinerilor. 
Rod al colaborării primăriei mu
nicipiului cu firma americană 
Arch Technology Corporation, 
proiectul prevede realizarea 
unor mini-cartiere de vile, dar și 
a construcțiilor aferente, cum ar 
fi o biserică, magazine, stații de 
benzină etc. De asemenea, în 
cazul în care va fi posibil, se va 
construi un bazin de înot și, 
eventual, un patinoar.

Prezent la Deva, dl Robert 
Hild, președintele grupului ame
rican și al subfilialei de investiții

Dosar penal din 
... pensii

Pentru că nu avea antece
dente penale, factorul Buia Co
rina Adela, de numai 27 de ani, 
de la Oficiul poștal nr. 6 Deva, a 
trebuit să-și procure. Și n-a fost 
greu. A trebuit doar să semneze 
în fals mai multe mandate de 
pensie, însumând în numai trei 
luni (august, septembrie, oc

trebuit să fie gata cel puțin cu 
o lună mai devreme. Din feri
cire, nu am fost nevoiți să 
urmăm exemplul unor colegi 
de-ai noștri din alte orașe care 
au oprit orice activitate până în 
momentul în care le-au sosit 
de la Ministerul Finanțelor 
dischetele cu programele de 
calculator actualizate.

Rep. Ce măsuri luați în 
cazul în care o persoană nu 
vrea să-și plătească obligațiile 
financiare către stat?

A.M. Există mai multe 
modalități de atenționare a 
celui care se sustrage de la 
aceste obligații până în data 
de 15 a ultimei luni din fie
care trimestru. Se trimit în
științări acasă, se publică 
anunțuri în presă etc. Dacă 
nici așa nu sunt plătite impo
zitele, se recurge la măsura 
opririi din salariu.

Rep. Ce le doriți contri
buabililor pentru anul 1998?

A.M. Sănătate tuturor și să 
nu uite să-și plătească toate 
obligațiile financiare către stat.

Rep. Vă mulțumim.

din orașul nostru, ne-a declarat 
că pentru început este necesară 
stabilirea unui teren propice 
care urmează să fie concesio
nat de la primărie, pentru ca 
apoi să înceapă lucrările de 
realizare a infrastructurii. în 
cazul în care și consilierii 
locali vor fi de acord cu aces
te propuneri, zona de sub 
dealul Paiului, în suprafață de 
7 ha, ar putea fi amplasamen
tul noului cartier. Domnia sa a 
mai declarat că în municipiul 
Oradea un proiect asemănă
tor este în plină desfășurare, 
tot acolo urmând să fie am
plasată și o fabrică pentru 
producerea materialelor de 
construcție.

Costurile unei asemenea 
case nu au fost încă definitivate, 
însă, după cum afirma dl Hild, 
nu vor depăși suma de 35000 
de dolari. Din această sumă se 
va plăti de către solicitant un 
acont de 30% la începutul lu
crării, 20% se va plăti la preda
rea la cheie a casei, iar restul de 
bani de 50% vor putea fi plătiți 
în timp de 30 de ani, perioadă în 
care casa va fi ipotecată. Soli
citările celor interesați se vor 
face la Primăria Devei, însă 
experții firmei americane vor 
verifica bonitarea fiecărui client 
în parte.

Nu știm dacă tinerii vor pu
tea într-adevăr să beneficieze 
de asemenea case, dar even
tuala lor construcție în zona mai 
sus amintită va schimba com
plet înfățișarea acestei părți din 
oraș. Măcar atât!

tombrie 1997) 5.763.327 lei. 
Așa a făcut rost de un dosar 
penal pentru săvârșirea infrac
țiunilor de delapidare, fals și uz 
de fals, fiind cercetată în stare 
de libertate

Tentant, dar 
riscant

Burariu Virgil, de 42 de ani, 
din Deva, este liber profesionist

Dacă prin alte părți,, ceva 
mai civilizate, locul vehiculelor 
abandonate și al caroseriilor 
este la "cimitirul de mașini", în 
Deva lucrurile nu stau defel așa. 
într-o zonă învecinată cu centrul 
orașului - delimitată de străzile 
E. Văcărescu, Minerului și M. 
Eminescu - acestea poposesc 
nestingherite pe marginea dru
mului, pe trotuare sau chiar în 
plin carosabil.

Cel mai impunător este, de 
departe, excavatorul cu nr. 41 
HD 2590 încremenit în fața unor 
case arătoase, de aproximativ 
doi ani de zile. Mai mult decât 
atât, și-a dobândit și o improprie 
întrebuințare, cupa sa fiind folo
sită drept coș de gunoi. Pe par
tea opusă mai faci niște pași; nu 
prea mulți, fiindcă te izbești de o 
ciudată apariție - o caroserie 
mare, lată, roșie, ocupând toată 
suprafața trotuarului.

Pe aceeași parte, de astă 
dată pe str. Minerului, o Dacie

NOTE

INFORMAȚII
_________  »

OPINII

în tăiat frunză la câini. La fel și 
Covaci Romeo, de 30 de ani, 
din Alba lulia.

în schimb, Crișan Livia lu
crează ca barmană la S.C. Po- 
povici SRL Deva, iar Bagiu 
Gheorghe are de învățat, fiind 
elev la Grupul Școlar Industrial 
de Construcții Deva. Și pentru 
că toți au aceeași pasiune - 
conducerea auto - ;-și pentru că 
toți au circulat cu mașini neîn
matriculate și cu numere false 
de circulație; și pentru că, pe 
toți i-a prins poliția în ofsaid, 
trebuia să-i unească și aceeași 
soartă: întocmirea de dosare 
penale conform Decretului 328/ 
66 și cercetarea în stare de 
libertate.
______ ________________ / 

albă (cu nr. 1 HD 9852), șchioa
pă de o roată, a înțepenit pe 
marginea drumului, în aștep
tarea vreunui cumpărător, men
ționa un locuitor din zonă. Au 
trecut vreo doi ani de zile de 
atunci, starea actuală a mașinii

Umbre 
pe fața 

orașului 
9

nepermițându-i decât, cel mult, 
o întrebuințare de... decor.

Iosif Vulcan nu-i o stradă 
prea mare; suficient însă cât să-

Sens unic
Hotărârea primăriei muni

cipiului de a transforma strada 
Lucian Blaga într-una cu sens 
unic de circulație nu poate fi 
catalogată altfel decât foarte 
înțeleaptă. Traficul zilnic este 
foarte intens, strada este des
tul de îngustă și, pe deasupra, 
elevii Școlii Generale nr.1 din 
apropiere sunt un permanent 
pericol pentru șoferi. Din pă
cate însă, semnul “sens unic" 
de la capătul străzii nu pare să 
fie luat în seamă de cei care 
circulă pe aici. Fie nu l-au 
observat, lucru greu de crezut, 
fie îl ignoră cu bună știință, 
ceea ce este foarte grav. Cert 
este că se circulă în ambele 
sensuri, chiar dacă și la celă
lalt capăt al străzii este un alt 
semn, anume "sens interzis".

Dacă un echipaj al Poliției 
rutiere s-ar afla într-o zi aici, 
suntem siguri că ar face bani 
buni din amenzile pe care le- 
ar încasa de la cei care în
calcă regulamentele și legile 
rutiere. 

Pagină realizată de
Georgeta BÎRLA, Cristina CÎNDA, Andrei NISȚOR

și găsească loc (e adevărat, pe 
trotuar) alte două urme a ceea 
ce odată au fost un Wartburg și 
un ... nu se mai știe ce. Nici 
peisajul străzii Cloșca nu este 
lipsit de un asemenea "expo
nat", însă ceva mai aproape de 
imaginea sa inițială; dubița Re
nault (cu nr. HM - CT - 80) mai 
reduce avântul conducătorilor 
auto, obligându-i la manevre de 
ocolire.

Pașii ne poartă și în carti
erul Oituz ("micul Dallas"). Cum 
aici, după cum se știe, locuiește 
o parte din lumea bui a a 
orașului, nu ne prea așteptam 
să întâlnim și aspecte negative. 
Ne-a surprins însă, din prima 
clipă, situația asemănătoare cu 
cele descrise anterior. Despre 
camionul (cu nr. HD 02 RZH) 
"parcat" pe aleea Anemonelor, o 
locatară spunea că este aici de 
aproape un an de zile. în tot 
acest timp nimeni nu-l urnise 
din loc; dimpotrivă, îl priponise 
bine cu câțiva bolovani. Se pare 
că acest vehicul nu-i tocmai 
singur pe lume, de vreme ce un 
bărbat în uniformă militară îl 
vizitează din când în când. Pe 
aleea Florilor, între blocurile nr. 
1 și 2, stau înfipte alte două 
epave (ale aceluiași proprietar, 
după cum ne-au "suflat" câteva 
voci), Renault-ul roșu (tu nr. 
4HD 8898) agresând brăduțul 
din zona verde.

Ca și când toate n-ar fi fost 
de-ajuns, aspectul acestei, to
tuși, frumoase zone a munici
piului nostru este umbrit și de 
prezența mizeriei, a gunoaielor, 
mai ales la periferiile cartierului 
amintit. Observându-le aruncate 
la voia întâmplării (deși în con
tainere era loc destul), recla
mând o dezolantă nepăsare a 
locuitorilor, îi dăm dreptate dlui 
Radu Ion, aflat întâmplător în 
zonă: "Eu cred că oamenii ar 
trebui să se gândească precum 
la curtea lor, atunci când se află 
în asemenea situații".

La rândul nostru, vom sesi
za din două în două săptămâni, 
în această pagină, "petele" mai 
sus consemnate până când lo
cuitorii din zonele respective, 
proprietarii epavelor mențio
nate, gospodarii municipiului le 
vor șterge de pe fața orașului și 
din propria activitate.

Servire 
buna, dar..

Magazinul "Fast - Food 
ABC, situat vizavi de hotelul 
"Sarmis", este mai nou apărut 
în peisajul comercial al Devei. 
Amplasat la parterul blocului 
nr. 7, pe Aleea Transilvaniei, 
mic și cochet, se remarcă și 
prin amabilitatea celor care 
lucrează aici și prin calitatea 
mâncării servite. Câțiva loca
tari din apartamentele înveci
nate ne-au sesizat însă asupra 
modului în care se comportă 
unii dintre clienții care vin aici. 
Pe lângă faptul că scaunele 
târâite pe pardoseala de gresie 
fac un zgomot infernal, nu este 
respectată nici ora de închi
dere, adică 22. De foarte multe 
ori și la ora 24 se mai aude 
muzică și gălăgie, lucruri foarte 
deranjante pentru cei din jur. 
Nu știm ce măsuri concrete ar 
trebui să ia patronii, însă le 
sugerăm să fie ceva mai fermi 
în respectarea orarului de func
ționare.
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Doar o Mamă se poate 
bucura de copilul ei și-l poate 
iubi chiar și atunci când în 
ochii altora copilul pare doar o 
povară și motiv de adâncă 
durere și tristețe.

l-am văzut lumina din ochi, 
fața îmbujorată și zâmbetul 
atât de fericit când mi-a spus:

“- Imaginează-ți că a spus 
primul cuvânt, a spus 
“MAMA".

Copilul ei e la vârsta la 
care alți copii învață poezii și 
spun povești, copilul ei face 
primii pași și spune primul 
cuvânt la vremea când alții 
aleargă cu ghiozdănașul spre

® mamă
grădiniță râzând și țipând în 
gura mare pe străzi.

Npi toți credem că un 
astfel de copil poate fi doar o

povară și tristețe pentru 
părinți și uităm că noi suntem 
cei care facem părinții să 
simtă așa, noi cei care îi

stigmatizăm atunci când ei r 
nu ne cer decât să-i accep- I 
tăm așa cum sunt, nici | 
măcar nu ne cer să-i iubim. . 
Mi-a fost greu și mie să înțe- I 
leg acest lucru la început dar | 
a fost de ajuns un pas mic s 
din partea mea și restul l-au * 
făcut ei spre mine. Acești I 
copii și părinții lor au nevoie 8 
de înțelegerea și acceptarea . 
noastră, măcar atât: să nu-i I 
etichetăm. |

Azi mă bucur împreună ■ 
cu această Mamă pentru ■ 
primul cuvânt al copilului ei: î 
MAMA. |

in a DELE AN U

Morroi
“A crește copii e un j 

lucru riscant; căci reușita ’ 
depinde de multă trudă și [ 
grijă, iar nereușita * 
întrece orice altă durere. ” '

“O mare parte a ’ 
liniștii constă în a nu ’ 

săvârși nici un rău. ”
Dintr-un dicționar at I 

înțelepciunii | 
__________________ I

STATORNICIE

“Aveam 18 ani când am 
venit aici, la acest oficiu - 
își amintește dna Mărioara. 
De-atunci au trecut 29 de 
ani, timp în care deviza 
mea și a celorlalți colegi de 
la poștă a fost corec
titudinea, cinstea, răs
punderea. ”

Diriginta oficiului poștal 
din Sarmizegetusa, dna 
Maria Cordoș, vorbește 
despre muncă și viață, 
despre familie și satul natal 
fără pauză, intuindu-ne 
întrebările.

De-a lungul timpului, 
colaborarea cu cei doi 
factori poștali și cu dna ofi
ciantă Ana Corui a fost 
deosebită. “Are această 
activitate un specific al ei. 
Dacă seara nu închei totul, 
a doua zi nu poți începe" - 
spunea.

A înțeles de la bun 
început rigorile acestei 
profesii pe care o con
sideră migăloasă, și-a 
asumat responsabilitatea 
unor servicii făcute 
populației cu prompti
tudine, răbdare și 
bunăvoință, cu dorința ca 
omul care solicită serviciile 
oficiului să plece mulțumit.

Ca argument în sprijinul 
celor de mai sus este 
numărul mare al clienților 
care vin și din județele 
învecinate, având încre
dere în serviciile prestate. 
“Munca cu omul nu-i 
ușoară, dar suntem aici în

bune relații cu localnicii și 
nu cred că cineva ne 
poate reproșa ceva. în 
momente grele, m-am 
rugat adesea: “Dă-mi, 
Doamne, răbdare.” Cred 
că o viață întreagă tot 
înveți câte ceva și 
niciodată nu știi totul. 
Dacă ai un colectiv bun, 
dacă oamenii pun suflet 
în ceea ce fac, totul 
merge bine.”

Născută și crescută în 
Sarmizegetusa, dna 
Maria este trup și suflet 
legată de aceste me
leaguri. Aici are părinții, 
aici și-a întemeiat o 
familie frumoasă, are doi 
copii cărora, laolaltă cu 
soțul, cu care s-a înțeles 
foarte bine tot timpul, le- 
au creat condiții optime 
de viață și învățătură. La 
rândul lor, au fost 
răsplătiți, căci băiatul este 
azi inginer, iar Mălină 
elevă la liceul din Hațeg, 
în clasa a Xll-a. “Este 
foarte cuminte și harnică - 
spunea. O fată de nă
dejde pe mâna căreia a 
rămas uneori toată gos
podăria. Cred că depinde 
de felul cum îi crești.”

Am povestit apoi 
despre satisfacții și îm
pliniri materiale, despre 
hobby-urile familiei. Che- 
limurile, tricotajele, dan
telele și goblenurile sunt 
lucrate în mod obișnuit în 
casă. “Am învățat de la 
bunica mea și i-am 
transmis și fetiței înde
mânarea pentru cusături. 
Soțul este pasionat de 
creșterea albinelor. Are 
80 de familii de albine. 
Când merge cu ele în 
pastoral, întreaga muncă 
în gospodărie rămâne s-o 
facem noi, ceilalți.” Și au 
tot timpul de lucru, căci își 
ajută și părinții atât la 
îngrijirea animalelor cât și 
la lucrul pământului.

Estera SÎNA j

LINIA UMERILOR
NEOBIȘNUIT DE RIDICA TA

—^r-n-rrTTT rTTTnTTTrrnTn7TTnTrnTTTTmrnTrn^^..
afirma interlocutoarea 
noastră. Am aminti ca 
accesorii la ținutele de zi 
nasturii mari sau cei 
îmbrăcați ton în ton cu 
materialul, precum și fer
moarele ornamentale. 
Culorile acestei ierni sunt 
gri deschis, crem, bej, 
culoarea nisipului, roz, 
piersică, galben pal. 
Negrul continuă a fi cea 
mai elegantă culoare.

De menționat faptul că 
o parte din colecția rochii
lor de ocazie a societății a 
fost prezentată în numă
rul acestei luni al revistei 
“Femeia modernă”.

Cristina CfNDA

“Pentru, cei care nu-și 
schimbă niciodată păre
rile, este absolut obliga
toriu să fie mai întâi 
siguri că Judecă drept. ” 

Jane Austen

“Iubirea este ceva atât 
de deosebit încât n-o poți 
ascunde - unde există, 
nici s-o simulezi - acolo 
unde nu există. ”

Doamna de Sabie

Dorind să cunoaștem 
unele noutăți în domeniul 
modei, am apelat Ia ama
bilitatea și bunăvoința dnei 
Gabriela Popa, adminis
trator al societății “Miss 
Alicia” din Deva.

Genul de stofă din 
poliester, așa-numitul kiwi, 
apărut în toamna trecută, 
rezistă încă foarte bine pe 
piața modei. Ca de altfel și 
stofițele tip Channel. Cea 
mai mare căutare o au 
compleurile din două piese: 
jachetă, vestă, pantalon sau 
fustă scurtă. Noul an a adus 
ineditul în orizontul cro
iului: linia umerilor
“neobișnuit de ridicată

“Când ai afirmat ceva, 
trebuie să poți aduce 
dovezi în sprijin. ”

Nathalie Sarrante

“Până nu iubești pe cine
va, nu înțelegi că e 
strigător la cer ca o ființă 
să moară.”

Marguerite Yourcenar

“Dacă ar pieri toate cărțile 
de pe lume și ar rămâne 
doar Shakespeare, litera
tura ar fi salvată. ”

Emily Dickinson

“Cât de puternică e 
dragostea după ce a pri
mit botezul de foc al 
durerii?!”

Selma LagerioD

“Izvorul fericirii și al 
suferinței se află în 
sanctuarul cel mai intim 
și cel mai ascuns al 
ființei noastre. ”

Doamna de Staei

Selecție de 
Hie LEAHU

Școala „Andrei Șaguna” Deva a beneficiat în timp de 
talentul pedagogic al mai multor dăscălițe.

Foto: Anton SOCACI

"fVA
9 . Am fost o proastă că m-am măritat cu tine!
- Păi vezi, iarăși s-a confirmat că prostul are noroc...

9 Nevasta, pregătindu-se să facă o fotografie 
soțului:

- Scumpule, străduiește-te o clipă să privești inteligent 
când voi apăsa declanșatorul aparatului. După aceea poți 
să te uiți din nou normai...

O Soția îi povestește soțului:
- Aseară, când familia Popescu se întorcea acasă, în 

fața intrării, iui i-a căzut o cărămidă în cap și i-a făcut praf! 
Soția, fiind în spate, a scăpat.

■ Așa-i trebuie! Să învețe că datoria unui cavaler e să 
iase să treacă femeia prima!

\_________________ Culese și "asezonate" de Uie LEAHUj

, * Petele de cafea
' dispar prin spălarea 
, obiectului cu apă sărată.
• < Iarna, florile de 
J apartament se udă cu 
i apă călduță.
j < Buna funcționare
• a broaștelor de la sertare 
J sau dulapuri se menține 
i introducând, cu o pană 
J de gâscă, câte o picătură 
i de ulei.

* Petele de amidon 
i de pe fierul de călcat se 
J îndepărtează, după ce 
i fierul s-a răcit, frecându- 
J se ușor cu un tampon de 
i vată muiat în sare fină de

bucătărie. ,
* Geamurile, iarna, 1 

se spală cu un burete J 
muiat în alcool sau*  
benzină.

> Lămâile uscate 1 
își revin dacă se țin J 
circa 24 de ore în apă > 
rece care se schimbă de j 
câteva ori. i

» Friptura de pasă- J 
re va avea o aromă i 
deosebită dacă o punem J 
la cuptor, așezând în ■ 
pieptul păsării numai J 
câteva frunze de mentă ■ 
și o linguriță de unt1 
netopit. i

BUNA CUVIINȚA ORIUNDE 
Șl ORICÂND

Nu se intră cu țigara 
aprinsă, nu se vorbește de 
rău vreo cunoștință 
comună. Nu trebuie să

bagaje, incomodându-i 
pe alții, mai bine 
așteptați până când se 
mai eliberează.

itțȘÎ AțșttfațSMS'Zi/iăî
scrieți pe pereți, nici să 
a trageți cuiva atenția 
asupra mâzgălelilor făcute 
de vreun prost crescut. 
Evitați să intrați cu multe

în generai, este bine 
ca în lift să ne com
portăm ca în oricare alt 
loc, cât mai natural, 
respectând semenul.

n

Poposind la Biblioteca 
Orășenească din Hațeg, am 
avut prilejul să cunosc pe 
unul dintre cei mai fideli cititori 
ai instituției. De mai bine de 
treizeci de ani, dna Elena 
Gavrilițiu (în vârstă de 64 de 
ani) și-a făcut din carte un 
prieten nedespărțit: „Cărțile 
înseamnă pentru mine foarte

RRISTCN LA ORI Ce VÂRSTA
mult, mă pasionează și mă 
relaxează, în același timp. în 
plus, fiind foarte bolnavă, mă 
ajută să trec mai ușor peste 
boală".

Dintre nu puținele volume 

împrumutate de dna Gavrilițiu 
(de la cele de bucătărie și 
croșetat, până la romanele de 
acțiune și spionaj), câteva 
sunt, de fiecare dată, pentru 
mama sa care, la 83 de ani, 

citește încă fără ochelari... 
“Câteodată, când o carte 

îmi pare interesantă, stau și 
citesc până o termin, 
indiferent cât de târziu ar fi”, 
mărturisește interlocutoarea 

noastră. Și cu toate că pensia 
pe care o primește nu-i oferă 
cine știe ce posibilități, dna 
Elena Gavrilițiu nu stă prea 
mult pe gânduri atunci când 
cumpără o carte cu-adevărat

foarte bună.
Nu degeaba și pe bună 

dreptate dna bibliotecară 
Emilia Crișan se mândrește 
cu asemenea cititori; mai cu 
seamă că, precum cele 
două iubitoare și prietene 
ale cărții, “mai sunt alte 
câteva zeci în Hațeg". (G.B.)
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Colecția familiei Ceaușescu
Stere Gu/ea, directorul 

general interimar al Socie
tății Române de Televiziune 
(SRTV), a dispus sancțio
narea directorilor Horia Mo- 
culescu și Dumitru Moro- 
șanu și a Juristei Monica Pur- 
caru, considerați ca princi
palii responsabili pentru ca
zul de publicitate mascată 
din programul TVR de Reve
lion, se arată într-un comu
nicat al Biroului de Prersă al 
SRTV remis agenției ME- 
DIAFAX. La baza găzduirii în 
cadrul programului TVR a 
marii trageri la sorți orga
nizate de Publirom a stat o 
convenție semnată din par
tea televiziunii de către Radu 
Nicolau, director de progra
me, Horia Moculescu, direc
tor Divertisment și Oficiul 
juridic al TVR. "Este adevărat 
că TVR nu a primit nici un 
procent din vânzarea cărților 
poștale. în schimb, Publirom

Un număr de 26 de jurna
liști au fost asasinați, în 1997, 
in timpul desfășurării activității, 
ca urmare a atentatelor tero
riste sau a represaliilor auto
rităților, au anunțat organi
zațiile Reporters sans Fron- 
tieres și Comitetul de protecția 
jurnaliștilor, citate de AFP. 
Potrivit informațiilor celor două 
organizații de apărare a liber
tății presei, în 1997, au fost 
uciși, în India, șapte jurnaliști,

alți patru-și-au pierdut viața în 
Columbia, trei în Mexic și doi 
în Cambodgia. Ceilalți jurnaliști 
au fost victimele incidentelor 
violente petrecute în 1997 în 
Argentina, Brazilia, Guate
mala, Indonezia, Iran, Pakis
tan, Filipine, Rwanda, Sierra 
Leone și Ucraina.

"Cu doar trei excepții, autorii 
atacurilor nu au fost arestați de 
autorități sau nu au fost oficial 
identificați", se arată într-un

comunicat comun al Reporters 
sans Frontieres și Comitetului 
de protecția jurnaliștilor. Cele 
două organizații internaționale 
au solicitat guvernelor statelor în 
care au fost uciși jurnaliști să 
urgenteze anchetarea acestor 
cazuri de crimă.

în 1996, statele cele mai 
ostile jurnaliștilor au fost Algeria 
și Rusia, dar în 1997 în aceste 
țări nu au mai fost înregistrate 
victime în rândul ziariștilor.

Restructurarea regiilor de interes

Ministerul Industriei și 
Comerțului a avansat un 
proiect de hotărâre de Gu
vern privind inființarea Com
paniei Naționale de Elec
tricitate prin reorganizarea 
RENEL. Compania urma să 
cuprindă în structura sa cen
tre de cost și profit, iar acti
vitățile de bază - producție, 
transport, distribuție - urmau 
să fie separate administrativ 
și financiar contabil. Capi
talul social inițial al compa
niei este de 24.186 miliarde 

a achiziționat de la TVR, pen
tru promovarea vânzării a- 
cestora, spațiu publicitar în 
valoare de 120.000 USD", se 
arată în comunicatul semnat 
de consilierul de presă al 
TVR, Irina Corbu.

în comunicat se mai spu
ne că editorii responsabili de 
realizarea programului sunt 
cei doi directori ai Depar
tamentului Divertisment, Du
mitru Moroșanu și Horia Mo
culescu. Irina Corbu infor
mează că "în mod normal, 
supervizarea programului 
trebuia realizată de către 
directorul de programe Radu 
Nicolau". Deoarece obiectul 
convenției era doar găzdu
irea programului, Serviciul 
comercial nu a semnat-o, 
reglementarea vânzării spa
țiului de publicitate fiind fă
cută separat. Conducerea 
TVR consideră însă că Servi
ciul Comercial ar fi trebuit să

lei (patrimoniul RENEL con
form bilanțului contabil la 30 
iunie 1997), aceasta urmând 
să fie condusă de un consiliu 
de administrație format din 
11 membri și, până la orga
nizarea concursului de ma
nager, de un director gene
ral. Hotărârea nu a mai putut 
fi emisă în urma modificărilor 
legislative apărute.

"Pentru restructurarea 
RENEL, Executivul va trebui 
să decidă și asupra unor 
probleme ce depășesc com

avertizeze realizatorii progra
mului că nu au voie să afi
șeze marca firmei pe durata 
programului de Revelion.

Alături de sancționarea 
directorilor de la Divertisment 
și a juristei Monica Purcaru, 
Stere Gulea i-a avertizat pe 
directorii Adrian lonescu (Co
mercial) și Radu Nicolau 
(Programe) pentru neglijența 
în îndeplinirea obligațiilor de 
serviciu. Directorul adjunct al 
Departamentului Divertis
ment din TVR, Dumitru Moro
șanu, și-a prezentat demisia 
din Televiziune pe data de 1 
ianuarie 1998.

SRTV a fost amendată 
de către Consiliul Național al 
Audiovizualului cu 2% din 
cifra de afaceri pe 1997 pen
tru abateri de la normele 
obligatorii privind publicita
tea în programele radiodi
fuzate în timpul programului 
de Revelion.

■N

petența ministerului, cum 
sunt statutul Centralei de la 
Cernavodă sau subordona
rea viitorului organism de 
supraveghere a tarifelor", a 
precizat Mircea Ciumara.

în privința Romgaz, mi
nistrul va încerca să găseas
că, la întâlnirile din această 
săptămână cu oficiali ai Băn
cii Mondiale, cea mai bună 
soluție de restructurare. "Vor 
prima interesele economice 
și naționale", a adăugat mi
nistrul.

Conducerea Muzeului 
Național de Istorie speră 
să scape cât mai repede 
de colecția familiei Ceau
șescu ce se află acum a- 
dăpostită în diferite încă
peri din instituție, a decla
rat pentru MEDIAFAX Ra
dian Andreescu, din cadrul 
serviciului de relații cu pre
sa al instituției. Motivul 
prezentat de Radian An
dreescu este că obiectele 
care au aparținut familiei 
Ceaușescu ocupă foarte 
multe încăperi din muzeu.

................. ■■■ ----------------------- - —------------ —----------

"ÎN MODUL CEL MAI FLAGRANT1
Pianistul Dan Grigore i-a 

prezentat ministrului Culturii, 
Ion Caramitru, demisia sa din 
Comisia muzicală a ministeru
lui. Pianistul Dan Grigore a 
renunțat să facă parte din Co
misia muzicală începând cu 1 
ianuarie. Decizia a fost moti
vată de solistul Filarmonicii 
"George Enescu" prin faptul 
că, în pofida înțelegerii cu 
ministrul, acesta din urmă a 
constituit, fără să-l consulte, 
Comisia muzicală din cadrul 
instituției. Dan Grigore preci

SNCFR a înregistrat, în 1997, 
pierderi de circa500miliarde iei

SNCFR a înregistrat, în 
1997, pierderi de circa 600 
miliarde lei, prin neacope- 
rirea, din tarife, a cheltuielilor 
necesare pentru funcționa
rea regiei, a declarat agen
ției MEDIAFAX Gheorghe 
Drăgan, vicepreședintele 
SNCFR. Pierderile se locali
zează, în principal, în sec
torul de transport călători. 
Gheorghe Drăgan a arătat 
că majorările de tarife apli
cate, în cursul anului trecut, 
la transportul pe calea fera

Programul de lucru pe 
anul 1998 al Comisiei Euro
pene va demara implemen
tarea prevederilor cuprinse în 
Agenda 2000, pe fondul con
tinuării activităților pe care 
Comisia le-a desfășurat de la 
preluarea atribuțiilor sale, în 
anul 1995, se arată într-un 
material dat publicității de 
Delegația Comisiei Europene 
la București. Materialul a fost 
difuzat cu ocazia unei confe
rințe de presă susținută la Lon
dra de premierul britanic, Tony 
Blair, și de președintele Comi
siei Europene, Jacques 
Santer, prilejuită de preluarea 
de către Marea Britanie, la 1 
ianuarie, a președinției Uniunii 
Europene. Condițiile deficitare 
în care a avut loc recepția via- 
satelit a programelor TV ple 
Comisiei Europene, Europe by 
Satelite, au făcut ca inter
vențiile celor doi lideri să nu 
poată fi receptate la București.

Cuvintele-cheie ale activi

El a precizat că, în pre
zent, un grup de specialiști ai 
muzeului fac o triere a obiec
telor din colecție și le împart 
pe două categorii, dintre ca
re una va fi păstrată de Mu
zeul Național de Istorie atât 
pentru ilustrarea unor expo
ziții cât și pentru realizarea 
unei colecții permanente ca
re să aibă drept scop pre
zentarea epocii Ceaușescu. 
A doua categorie va fi scoa
să la licitație, acțiunea fiind 
organizată de Ministerul Cul
turii. Radian Andreescu a 

zează că " această comisie 
reprezintă, în fapt, o majoritate 
de interese ce țin de structuri 
antireformiste, în principal 
Uniunea Compozitorilor".

Pianistul afirmă că "în mo
dul cel mai flagrant" comisia 
susține instituții totalmente 
neviabile artistic cum este Ti
nerimea Română, fostul an
samblu UTC, ce consumă pes
te un miliard de lei anual din 
bugetul de austeritate, în timp 
ce monumente istorice cu va
loare culturală inestimabilă zac 

tă, nu au acoperit decât 
creșterile de prețuri din eco
nomie, dar nu au fost sufi
ciente și pentru recuperarea 
cheltuielilor de exploatare.

SNCFR se numără prin
tre principalii datornici la 
bugetul asigurărilor sociale 
de stat. Vicepreședintele 
regiei spune că restanțele se 
datorează blocajului finan
ciar și lipsei de lichidități. 
"Pentru rambursarea aces
tora ar trebui să majorăm de 
câteva ori tarifele la trans

Agenda £?□□□
tăților pe care Comisia Euro
peană urmează să le desfă
șoare în anul 1998 sunt "con
tinuitate și reînnoire", Co
misia urmând să-și concen
treze activitatea în cinci direc
ții politice prioritare.

Crearea de locuri de mun
că este considerată o priori
tate, promisiunile trebuind ur
mate de acțiuni reale și măsuri 
curajoase, prin implementarea 
activă a prevederilor în acest 
domeniu stipulate de Tratatul 
de la Amsterdam, înainte chiar 
de ratificarea acestuia de către 
țările semnatare.

O altă prioritate o repre
zintă trecerea la etapa a treia a 
Uniunii Economice și Mone
tare (EMU), care va avea loc 
începând cu 1 ianuarie 1999. 
în anul 1998 va fi luată o deci
zie asupra țărilor care vor 
participa la prima fază a tran
ziției către moneda unică euro
peană, urmând să fie stabilite 
și paritățile cu monedele state

mai afirmat că, în cazul în 
care vor mai rămâne obiecte 
de mobilier, covoare și alte
le, acestea vor fi donate unor 
case de copii sau cămine - 
spital.

în prezent, la Muzeul Na
țional de Istorie din Bucuerști 
sunt depozitate peste 25 de 
mii de obiecte ce au apar
ținut colecției familiei Ceau
șescu. O mare parte dintre 
obiecte sunt cadouri primite 
de fostul lider comunist în 
"vizitele de lucru" efectuate 
în străinătate.

în ruină, iar instituții muzicale 
de prim rang sunt în pragul 
colapsului. Dan Grigore susține 
că nu a agreat niciodată "pos
tura de figurant într-o majoritate 
măsluită" ale cărei rezultate le 
știe bine dinainte. în opinia sa, 
aceste rezultate sunt legate de 
falimentul general în folosul 
câtorva.

Pianistul Dan Grigore a fost 
numit în Comisia muzicală la 
începutul anului 1997, de către 
Ion Caramitru, care i-a cerut să 
organizeze această comisie.

portul de călători, însă acest 
lucru nu este posibil deo
camdată", a adăugat Dră
gan.

Reorganizarea regiei, 
preconizată să se realizeze 
în cursul primului semestru 
din 1998, prin transformarea 
în societăți comerciale pe I 
acțiuni a sectoarelor de infra
structura, transport călători și 
transport marfă, va conduce 
la o îmbunătățire a situației 
generale a SNCFR, apre
ciază Gheorghe Drăgan.

lor ce vor adera ulterior.
Anul 1998 va fi anul lan

sării procesului concret de 
implementare a reformelor 
propuse în cadrul celor trei 
secțiuni ale Agendei 2000 a 
Comisiei Europene, vizând 
politicile comunitare, procesul 
de extindere al UE și viitorul 
cadru financiar comunitar.

Un alt obiectiv pe care 
Comisia și l-a propus este 
acela al extinderii relațiilor 
internaționale ale Uniunii Eu
ropene, a cărei prezență spo
rită pe scena internațională 
va constitui un factor favor- 
izant pentru pace, stabilitate 
și prosperitate.

Comisia se va concentra, 
de asemenea, pe adoptarea 
de măsuri in favoarea cetă
țenilor țărilor comunitare, în 
special în domeniul ocrotirii 
sănătății și al calității vieții.

MEDIAFAX
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ANIVERSARI

• LINIA CRISTINA din Deva 
împlinește astăzi, 15 ianuarie, 
5 anișori. Bunicii îi urează "LA 
MULȚI ANI"! (40063)_________

• Cele mai bune urări cu 
ocazia celei de a 30-a ani
versări a zilei de naștere. "La 
mulți ani"! Mami. Dumnezeu 
să-ți ajute! (9228)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă cu grădină, 
dependințe, Certej 120 sau 
variante. (3653)

• Vând microbuz Rocar TV 
35, an 1995,16 locuri, înalt, roți 
duble spate, 13000 DM. Tel. 
561040 seara (40017)

• Vând BMW 3201, fabricație 
1986, 3500 mărci, negociabil. 
Tel. 225309 (40069)

• Vând tractor U 650 și plug, 
fabricație 1994. Informații Bîr- 
său, 27'3, tel. 627840 (40629)

• Vând Ford Sierra, break, 
1988, înmatriculat, perfectă 
stare. Tel. 651579 (0390)

• Vând fotolii noi extensibile, 
mașină de scris "Olympia". Tel. 
627437 (40053)

• Cooperativa Viitorul Deva 
vinde cazan Ayacs 80000 kcal, 
fabricat de SC Metalica Bucu
rești (pe cărbune), mașină 
găurit Radială Gr 820. Anga
jează tâmplari cat. 4-5. Informații 
la tel. 217157, 217880, 223262 
(40064)

• Cumpăr palete mixer (tip 
DDR apărut pe piață înainte 
de 1989), ofer preț foarte 
atractiv. Tel. 215729.

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potența, 
afrodisiace.01/6376273, 092/ 
342628 (OP).

• Cumpăr dozator 3-4 cape
te, 1 cap bere, în stare de 
funcționare. Tel. 673107 
(40626)

• Vindem încălțăminte uzată, 
italiană, en-gros. Tel 718115. 
Informații zilnic, orele 8-19. 
(9227)

• Cumpăr țiglă veche, Brad, 
tel. 655348 (0396)

• Vând armă vânătoare, 
calibru 12 mm și armă TIR, 5,6 
mm. Hațeg, tel. 770938. (9817)

PIERDERI

• Pierdut autorizație asociație 
familială Belea Nicolae din 
Balomir, nr. 7884/ 17. 03. 1993. 
O declar nulă. (40059)

• Pierdut carte de identitate 
cu nr. B 724268 aparținând 
remorcii nr. HD 80 DBW. O 
declar nulă. (40068)

• Pierdut carnet șomer pe 
numele de Cheresteș Viorel.îl 
declar nul .(0395)

• Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Koncz Erzsebet Emoke. 
îl declar nul. (9231)

• Pierdut legitimație nr. 824, 
eliberată de Filiala Deținuților 
Politici Anticomuniști Hune
doara pe numele Străjan Ste
fania Maria. O declar nulă. 
(0455)

ÎNCHIRIERI

• închiriez 100 mp în casă 
particulară, la stradă, zonă cen
trală. Tel. 233314 dimineața, 
219444, după ora 18 (9027)

OFERTE DE
SERVICII

• Societate comercială an
gajează vânzătoare și croito- 
rese. Informații tel. 213201, 
între orele 9-15. (4004)

•A.F. DETOUR asigură trans
port de persoane și grupuri 
organizate prin firmele Touring, 
Sverak, Tours și Konig Reisen 
în țările: Germania, Franța, 
Spania, Italia, Belgia, Olanda, 
Scandinavia, Suedia, asigurare 
medicală, carte verde, asigura
re răspundere civilă auto, tel. 
621959, 623674 (4007)

• SC Bogdana Starcompex 
angajăm confecționere în con
fecții textile cu și fără calificare. 
Angajăm trei tehnologi, str. 
Vânătorilor, nr. 27, tel. 231330 
(40050)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
dulgher și fierari betoniști. 
Relații la tel. 216795, între orele 
7 -15 (9016)

• Firmă de marketing și 
publicitate angajează tineri 
dinamici, dornici de promovare. 
Câștig minim 30.000 lei pe zi. 
Tel. 215390 (4066)

• SC Lucaciu SNC - depozit 
en gros angajează operator cal
culator (facturistă). Informații la 
tel. 221425, orele 8-17 zilnic. 
Data limită sâmbătă 17.01.1998, 
ora 12 (40067)

• Meditez limba engleză și 
germană, orice nivel. Tel. 
233420. (3645)

• Meditez limba franceză, 
orice nivel. Tel. 233420 (3646)

DIVERSE

• Doamna Tudoran Maria din 
Orăștie practică activitate de 
comerț produse alimentare, 
nealimentare, agroalimentare, 
legume, păsări etc. în baza 
autorizației 13682/1997 (40061)

• As. Fam. Vlad "Crama 
Dorora* * Sibișel funcționează în 
baza autorizației 14152/18. 11. 
1997 cu activitate de comerț 
produse alimentare și alimen
tație publică. (40060)

• SC Mario Service SRL 
anunță intenția de obținere a 
autorizației de mediu pentru 
magazinul din strada Batiz bloc 
G, ap.94, Hunedoara. Eventua
lele sesizări și reclamații se 
depun la sediul APM Deva, în 
termen de 20 de zile de la 
publicare. (9230)

• Vând garsonieră, b-dul 
Libertății, bl.l, etaj 7, ap.91. Tel. 
218926, după ora 18 (9998)

• Vând apartament 3 camere, 
Mărăști, etaj 4. Tel. 623733, 
orele 16 - 22 (9012)

• Vând garsonieră confort 1, 
zonă centrală, apartament două 
camere, parter, posibilități priva
tizare, în Brad. Tel. 092260064 
(40-056)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, posibilități privatizare. 
Orăștie tel. 242313 (40058)

• Vând apartament 2 camere, 
semidecomandat, multiple îm
bunătățiri, 11500 DM, nego
ciabil. 624093 (9032)

• Vând apartament 4 camere 
în Deva, Gojdu. Tel. 231704 
(9031)

• Vând două case în aceeași 
curte (una - trei camere, bucă
tărie, cealaltă - două camere), 
fântână, pomi, vie, anexe gos
podărești, un hectar grădină. 
Informații sat Teiu nr. 90, corn. 
Lăpugiu. Tel. Deva 624293, 
627075 (9030)

• Cumpăr apartament două 
camere, parter, Dacia, Micro 15. 
Tel. 623035, 211724 (9028)

In orice ocazie, 
publicitate prin 
“Cuvântul 

liber”

[fj DECESE

• Familia anunță cu durere 
încetarea din viață a celui care 
a fost un bun soț, tată, bunic și 
străbunic

GHEORGHE TURCIM

înmormântarea va avea loc 
azi 15 ianuarie 1998, ora
12,30 de la Casa Mortuară din 
str. M. Eminescu Deva (40073)

• întreaga compasiune și 
întristarea tuturor colegilor 
însoțesc imensa durere a 
colegului nostru Constantin 
Turcin și a familiei sale, la 
cruda despărțire după nemi
loasa suferință de iubitul lor 
tată și bunic

GHEORGHE TURCIN

Dumnezeu să-l odihneas
că în pace și lumină! Colegii 
de la Federalcoop Hunedoara 
- Deva. (40071)

14 IANUARIE

Idolar SUA 8407 lei
1 marcă germană 4603 lei
100 yeni japonezi 6416 lei
1 liră sterlină 13666 lei
1 franc elvețian 5662 lei
1 franc francez 1374 lei
100 lire italiene 468 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața 
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării 
cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

f Societate mixtă 1 
româno-maghiară

Caută colaboratori (distribuitori) 
pentru produsul pufuleți.

Calitatea acestui produs este garantată și de 
materiile prime folosite exclusiv din import.

Asigurăm transportul la beneficiar.
Informații suplimentare la telefoanele: 062/432288; 

'-062/433248 int.16, 094-515-960.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  —

• Cu adâncă durere colec
tivele SC Asar Grup și SC Asar 
Construct Deva regretă trece
rea în neființă a colegului lor

GHEORGHE 
CĂRPINIȘAN

și transmit condoleanțe famili
ei îndurerate. (40080)

• Un ultim omagiu, lacrimi 
și regrete pentru

GHEORGHE 
CĂRPINIȘAN

Vă voi păstra mereu în 
amintirea mea. Delia. (40075)

• Cu profundă durere soția 
Victoria anunță decesul iubi
tului ei soț

IOAN ANDRĂȘEL

de 71 ani. înmormântarea va 
avea loc vineri 16 ianuarie 
1998, ora 13, la Cimitirul Be- 
jan. (40083) 

Societate comercială
VINDE EN GROS 

ȘI 
EN DETAIL

BERE:g
SILVA 1/2

REGUN 1/2

l ROM 30 A
VODCĂ 30 1

RACHIU ALB 25
f-

Apă minerală BIBORTENI 1,5 L________

Hârtie igienică
Relații la depozitul-magazin din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

(în incinta S.C. Polidava S.A.), 
tel: 225904, între orele 10-14. j

«MILE re WIBUOTgre' 
“WftTOL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani puteți pu
blica anunțuri de mică și mare publicitate în 
ziarul nostru, apelând ia agențiile publicitare 
din:

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din 
str. 1 Decembrie, nr.35(în clădirea Tribunalului 
Județean); - ia chioșcul din CENTRUL MUNI
CIPIULUI, lângă magazinul "Comtim"; - la 
chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația de 
autobuz “Orizont1);

* HUNEDOARA, pe Bulevardul | 
Dacia (tei.716926);

* BRAD, strada Republicii (tei. 
650968), ia sediul S.C. ’’MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă 
magazinul "Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 
(în spațiul secției foto). Telefoane: 770367, 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promp
titudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

s.

CONCURS CU 
PREMII AL 

DIRIGINȚILOR 
Șl FACTORILOR 

POȘTALI
Pentru ca ziarul nostru să ajungă la cât mai mulți 

dintre cititorii săi și pentru că abonamentul este calea 
cea mai sigură și mai ușoară în acest sens, S.C. Casa 
de presă și editură “Cuvântul liber" S.A. Deva 
împreună cu Oficiile Teritoriale de Poștă Deva, Hune
doara și Petroșani organizează un CONCURS CU 
PREMII AL DIRIGINȚILOR DE OFICII POȘTALE Șl AL 
FACTORILOR POȘTALI in perioada lunilor ianuarie - 
februarie - martie 1998

Principalul criteriu al concursului este
• NUMĂRUL DE ABONAMENTE CONTRACTATE 

LUNAR, ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL LOCUITORILOR DIN 
FIECARE ORAȘ SAU COMUNA Șl DE DISPERSIA LOR ÎN 
TERITORIU.

La încheierea concursului va fi întocmit un clasa
ment, separat pentru diriginți și factori și separat 
pentru zonele urbană și rurală.

Vor fi acordate următoarele premii:
Locul I: 250.000 de lei;
Locul al ll-lea: 150.000 de lei;
Locul al lll-lea: 100.000 de lei.
Vor mai fi acordate un număr de 5 mențiuni de câte 

50.000 de lei fiecare.
Le dorim mult succes în activitate tuturor diriginților 

de oficii poștale și factorilor poștali din județul nostru și 
cât mai multe abonamente la ziarul “Cuvântul liber”!

De la 1 ianuarie 1998, costul abonamentului la ziarul 
nostru este de 8000 de lei/lună plus taxele poștale.
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DIN PARTEA DIRECȚIEI GENERALE A 
FINANȚELOR PUBLICE Șl CONTROLULUI 

FINANCIAR DE STAT DEVA
în conformitate cu prevederile HG 851/2 dec. 1997 publicată în MO nr. 568/1997 se 

introduc cu 1 ianuarie 1998 noile formulare tipizate cu regim special.
Până la 51 ianuarie 1998 persoanele juridice și fizice prevăzute de art. 1 din Legea 

contabilității 82/1991 sunt obligate să comunice la DGFPCFS Hunedoara - Deva stocul 
existent la 51 dec. 1997 din formularele vechi cu regim special.

După data de 1 aprilie 1998, formularele tipizate cu regim special vechi rămase în stoc 
pot fi utilizate numai cu aprobarea DGFPCFS.

în MO nr. 579/29 decembrie 1997 s-au publicat PRECIZĂRILE privind unele măsuri 
referitoare la închiderea exercițiului financiar contabil pe anul 1997 la agenți economici, 
aprobate prin Ordinul MF 2242/22.12.1997.

Potrivit acestor norme agenții economici care au o cifră de afaceri de peste 100 mii. lei 
și nu au personal calificat potrivit legii în domeniul contabilității au obligația de a încheia 
contracte pentru întocmirea bilanțului contabil de către experți contabili sau contabili 
autorizați înscriși în tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați.

De asemenea, la agenții economici cu cifra de afaceri sub 100 mii. lei care nu au 
personal calificat pentru conducerea contabilității răspunderea pentru organizarea acesteia 
revine patronului care are obligația de a anexa la bilanțul contabil o declarație de asumare 
a răspunderii în acest sens.

Termen de depunere a bilanțului contabil aferent anului 1997 este 15 aprilie 1998. J
--------.X

pRNH
1 • ■'

BANKCOOP SA

I «

SUCURSALA Hunedoara - Deva 
Filiala Orăștie, P-ța Aurel 

Vlaicu, nr.2
LICITAȚIE

9

Următoarele:
1. Apartament Orăștie, str. Mureșului, bl.15, ap.3 

(4 camere)
Preț <le pornire 45.000.000 lei.
2. Casă + grădină, Geoagiu, str. Morii, nr.9
Preț de pornire 17.000.000 lei
3. Mobilier bar
Preț de pornire 1.500.000 lei
4. Mobilă sulragerie
Preț de pornire 500.000 lei.
Informații suplimentare la BANKCOOP Orăș

tie, (el. 247565 , 247456 sau la Biroul executorului 
judecătoresc de la.Judecătoria Orăștie.

Licitația va avea loc în data de 22.01.1998, la ora 
10,00, la.Judecătoria Orăștie - Biroul executorului 
judecătoresc.

■;

OFICIUL DE REPRODUCȚIE Șl SELECȚIE A 
ANIMALELOR HUNEDOARA - DEVA
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 222,

anunță concurs pentru ocuparea postului de 
OPERATOR CALCULATOARE, în data de 27.01.1998, ora 9.

Condiții - trebuie să posede diploma în specialitate la nivel mediu sau superior. 
Candidații vor depune dosarul până la data de 26.01.1998.
Informații la telefoane: 221554, 223984 sau direct la secretariatul unității unde va fi afișată și 

^tematica de concurs.

r Depozitul en-gros AROMA
Situat în Deva, str. M. Eminescu, nr. 48 (localul fostei 

fabrici de mobilă), oferă la prețuri minime:
• Ulei«Zahăr «Orez «Mălai grisat «Făină «Gris «Sare

• Oțet «Alcool rafinat și băuturi alcoolice «Dulciuri. 
Depozitul mai oferă materiale și ingrediente pentru 

sucuri la dozator și Pop corn
1 Informații suplimentare la tel.: 212057

/

J

REGIA AUTONOMA DE 
INTERES LOCAL 

HUNEDOARA
ANUNȚĂ:

1

Organizarea licitației directe pentru 
închirierea următoarelor spații comerciale:

> str. Ghe. Lazăr, nr.6 - suprafața 237 mp - 
profil de activitate Supermarket cu obliga
tivitatea unui raion de legume-fructe și produse 
plafar;

> str. Ghe. Lazăr, nr.6 - suprafața 68 mp+188 
mp beci - comercializare și consultanță pentru 
centrale și microcentrale termice.

Licitația va avea ioc la sediul RAIL Hune
doara în data de 22.01.1998, ora 10,00.

în caz de neadjudecare, licitația se va repe
ta în data de 26.01.1998, ora 8,00.

Relații suplimentare se pot obține la sediul 
regiei, bd. Republicii, nr.5 sau la telefonul 711554.

%

SOCIETATE COMERCIALA cu 
sediul în Deva angajează urgent:

----- ‘v

Gnipul Școlar de Transporturi 
si Telecomunicații
9 9

"Transilvania” Deva
cu sediul tu DeOa, 

str. 22 Decembrie, nr. 116
Organizează cursul de autorizare și 

reautorizare pentru instructori profesioniști 
categoriile B, C, E.

Cursul de reautorizare va avea loc între 
26 ianuarie - 7 februarie (2 săptămâni) și 
cursul de autorizare între 7 februarie - 6 
martie.

Pentru informații suplimentare la se
cretariatul școlii sau la telefon 054/221591.

/----------------------------------------- ---------------------------------------
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PRIMUL FESTIVAL
INTERNATIONAL DE

r

MUZICA ARCHAEUS
Aula Palatului Canta- 

cuzino din București găz
duiește, in perioada 12-17 

I ianuarie, primul festival 
I internațional de muzică 
lArchaeus.Pe parcursul 
| celor șase zile vor avea 
| loc șase concerte, temele 
| alese relevând diversita- 
| tea fațetelor creatorului de 

muzică în solidaritate cu 
alte limbaje artistice. Or
ganizatorul festivalului - 
Atelierul de muzică con
temporană Archaeus - a

să organizeze manifesta
rea se numără “raportul 
de două ori mai mic dintre 
numărul de concerte sus
ținute de Archaeus în stră
inătate față de România,
încercarea de umplere a I 
unui gol într-o lume unde | 
nu există festival organizat | 
de un ansamblu și încer-1 
carea de a concentra o | 
stagiune într-un festival". | 
El a spus că nu a solicitat. 
sprijinul Ministerului Cui- J 
turii pentru că nu a dorit să j 
facă un festival pe bani 1 
publici. *

în cadrul festivalului va I 
fi organizată o expoziție de I 
pictură a grupului “Crinul”. | 
De asemenea, la mani-1 
festare va lua parte și poe-1 
tul Mircea Dinescu care va | 
recita din ultimele sale cre
ații. Intrarea publicului la 
concerte este gratuită.

I 
I 
I
I 
I
I

I 
I 
I
I r_________________
I declarat într-o conferință
I de presă că manifestarea 
I a fost concepută ca un 
| dialog între muzicieni și 
| celelalte arte, acesta fiind 
| un bun prilej de cunoaș- 
i tere a muzicienilor cu pic- 
| tori și poeți. Directorul fes- 
. tivalului, Liviu Dănceanu,
II a precizat ca printre moti- 
j vele care l-au determinat

I =

| Kaitiiiriicaureai
|tiraiitaiituilluiii START llll?!!|
I 
I 
I 
I 
I 
i a 
I 
I 
I

Duma de Stat, Camera 
inferioară a Parlamentului 
rus, va începe, luni, lucrările 
sesiunii de primăvara, dar 
ratificarea acordului de dez
armare strategică START II 
nu se află înscrisă pe ordi
nea de zi, transmite AFP.

"Ratificarea acordului
| START II nu figurează în 
| programul sesiunii de primă- 
| vară și nici printre prioritățile 
| Parlamentului, sau în planu- 
| rile de lucru ale comisiilor”, a
■ declarat prim-vicepreședin-
■ tele Dumei de Stat, Vladimir 
! Rîjkov. Duma de Stat, domi-

■ nată de comuniști și de na- 
I ționaliști, amână ratificarea 
I acordului, care a fost sem- 
I nat în ianuarie 1993 de Sta-

- ------------ ------------ 1
I 

tele Unite și Rusia și care a | 
fost deja ratificat de Senatul | 
american. ,

Rîjkov a afirmat că Paria-! 
mentul rus are “numeroase ! 

motive” pentru a nu ratifica J 
acest text. Deputății ruși s- ■ 
au folosit de tratatul START I 
II ca de un instrument de I 
presiune politică, refuzând, | 
în ultimii ani, să-l ratifice | 
pentru a protesta față de | 
proiectele de extindere a | 
NATO în Europa Centrală și | 
de Est. f

Tratatul ruso-american * 
START II prevede reducerea ! 

numărului de ogive nucleare j 
strategice la un nivel cuprins 1 
între 3.000 și 3.500. !

(MEDIAFAX) | 
_________________________>
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m citit multă 
literatură despre 

egoism și sinteza puncte
lor de vedere poate fi 
exprimată în ideea că 
această atitudine repre
zintă prima și cea mai 
naturală manifestare a 
vieții, ea decurgând din 
nevoia de autoconservare 
și de supraviețuire. Cu 
greu ne putem imagina că 
vreun ins oarecare este 
dispus să așeze interesele 
altuia mai presus decât ale 
sale proprii, care să se 
sacrifice pe sine în fa
voarea vreunui prieten sau 
apropiat. Și la fel de greu 
ne putem imagina că

cineva din jurul nostru ar 
avea puterea și voința să 
transfere altuia un merit al 
său, renunțând la șansele 
unei recunoașteri sau 
afirmări profesionale.

Dar de la acest fel de 
egoism defensiv și până la 
cel derivat din scopuri 
meschine, de obținere a 
unor foloase necuvenite ori 
de subminare a autorității 
semenului nostru, este o 
diferență mult prea mare 
pentru a admite o cât de 
mică asemănare. Cel dintâi 
are ca mobil esențial 
protecția și apărarea 
valorilor proprii, iar cel de
al doilea pornește din iluzia 
compensării artificiale a 
unor stări și poziții de 
handicap insolubil, prin 
uzurparea drepturilor 
celorlalți sau prin nere- 
cunoașterea lor deliberată. 
Sau altfel spus, primul fel 
de egoism este indispen
sabil vieții noastre, în 
vreme ce al doilea devine 
periculos, nociv și gene
rator de ură și răzbunare. 
Privitor la cele două tipuri 
de egoism sau la raportul 
între cele două manifestări 
diferite de egoism, 
savantul Hans Selye are o 
frază teribilă prin acuitatea 
și simplitatea adevărului ei, 
prin originalitatea și curajul 
unei aprecieri personale: 

PRO1WO Concursul clin 18 ianuarie 1998

“Este de neînchipuit o 
lume în care organismele 
să nu se apere, dar nici 
nu ne putem imagina o 
lume în care egoismul ce 
neglijează interesele 
celorlalți să alcătuiască 
cel mai de seamă prin
cipiu de conduită”. După 
opinia sa, atitudinea care 
satisface în măsură liniș
titoare atât interesele 
celor în cauză, cât și pe 
ale celorlalți este așa- 
zisul egoism altruist, 
adică acel comportament 
de bunăvoință și genero
zitate prin care să ne 
atragem mereu încrede
rea și recunoștința 

9

colegilor, ale prietenilor și 
cunoscuților.

Este un principiu ideal 
de conduită, dar în viață 
nu toți oamenii reușesc 
să-i urmeze și să-i res
pecte cu rigoare și fide
litate linia și îndemnul. 
Foarte mulți dintre ei 
poartă pe chip și în mani
festări vălul unui soi de 
egoism înrăit și dispre
țuitor, care frizează ade
seori patologicul și anor
malul, nesocotind sau 
respingând orice valoare 
care nu vine în atingere 
cu interesele proprii. în 
trecerea lor afectată și 
arogantă ocolesc orice 
realizare adevărată și trec 
cu vederea orice noutate 
care ține de eforturile și 
succesele celorlalți și 
care ar merita să le rețină 
atenția. “Este neîndo
ielnic - scrie Nicolai 
Hartmann - că, pe lângă 
egoismul natural, pe 
lângă teama omenească 
și falsa mândrie, există, 
înainte de toate, incapaci
tatea de a vedea moral”. 
Adică incapacitatea de a 
descoperi în sufletele și 
comportamentele oame
nilor din jur acele filoane 
de noblețe și moralitate 
de care noi înșine avem 
atâta nevoie.

Sabin SELAGEA

Acesta este genericul 
expoziției deschise în aceste 
zile în holul sălii “Astra” din 
Orăștie, manifestare de o 
excepțională valoare artistică 
inițiată și organizată de 
studentul arhitect Tavaszi 
Zoltan, sub patronajul Primă
riei municipiului Orăștie.

Gândurile și expresiile 
grafice referitoare Ia arhi
tectura zilelor noastre sau, mai 
ales, cea a viitorului, sunt 
transpuse pe hârtie de către un 
grup de studenți arhitecți din 
București, Cluj și Timișoara.

Idei despre... umbră și 
lumină, simbol, creație, comu
nicare, sacru, ritm, ordine, 
armonie și altele sunt sur
prinse în momente de 
inspirație de către Iustin 
Baroncea, Eduard Ferencz, 
Robert Gogonea, Carmen 
Popescu, Tavaszi Laszlo, 
Tavaszi Zoltan și Andrada 
Vișan din București, Sebastian 
Bota, Voicu Bozac și Irina 
Matei din Cluj precum și de 
către Loredana Cireș, Vlad 
Sturdza și Miron Șuteu din 
Timișoara.

Pe lângă acești studenți în 
arta construcțiilor mai expun 
și arhitecul Șerban Sturdza și 
studentul Ia fizică Tavaszi 
Sandor.

Exponatele sunt adevărate 
porți deschise spre viață, spre 
peisajul urbanistic în mijlocul 
căruia ne trecem existența zi de 
zi.

însuși afișul expoziției, 
sobru și expresiv, ne poartă 
prin istoricul artei con
strucțiilor, de la menhirele și 
dolmenele preistorice la 

Miron SiMEDREA
Orăștie

Gânduri și expresii grafice referitoare 
la arhitectura zilelor noastre.

armonioasa arhitectură a 
Greciei antice, bazată pe 
neîntrecuta proporționalitate 
a corpului uman, și până la 
capodopere ale arhitecturii 
contemporane.

Inițiativa acestor tineri 
este pe cât de lăudabilă tot pe 
atât de îndrăzneață prin 
sinceritatea, fantezia și 
profesionalismul ce Ie degajă.

Expoziția este deschisă la 
Orăștie până în 17 ianuarie 
1998, după care va urma un 
traseu prin Deva, Timișoara, 
Cluj, București și alte orașe 
ale țării. De remarcat este și 
faptul că în cadrul 
vernisajului studenta Raluca 
Stâncel de la Conservatorul 
din Cluj-Napoca a susținut 
un apreciat recital de muzică 
clasică la vioară. Această 
tânără și talentată violonistă, 
originară din Orăștie, este în 
deplină afirmare și suntem 
convinși că viitoarea sa 
prestație artistică va aduce 
noi lauri municipiului nostru.

Organizatorii s-au 
bucurat de sprijinul unor 
sponsori mărinimoși precum: 
Ager Business Tech 
București, MD Prod. SRL 
Ploiești, S.C. Chimica S.A. 
Orăștie, Madora Prodimpex 
SRL Orăștie, Tipografia 
Danielle Orăștie, UM Orăștie 
și Optima Primex SRL 
Orăștie.

Cu asemenea inițiative și 
realizări artistice, Orăștia se 
înscrie pe linia tradițiilor sale 
culturale și științifice.

SĂ NE GÂNDIM ȘI LA 
CEI CARE NU MAI SUNT!

Fiecare dintre noi, mai 
devreme sau mai târziu, 
facem cunoștință atât cu 
bucuriile, cât și cu tristețile 
vieții. Atunci când ne des
părțim pentru totdeauna de 
cei dragi, continuăm să ie 
aducem un mic omagiu, 
aprinzându-ie o lumânare 
sau punându-ie o floare ia 
căpătâiul mormântului. Un 
astfel de loc ce impune 
pioșenie se cuvine să se 
a fie într-un cimitir îngrijit și 
frumos amenajat, în care să 
domnească curățenia și 
liniștea.

Despre cimitirul de ia 
Bejan (Deva) nu se pot 
spune, din păcate, astfel de 
lucruri. încă de ia apro
pierea de acest loc te 
întâmpină o imagine adu
când mai degrabă cu o 
carieră de piatră, iar când 
intri pe poarta veșnic larg 
deschisă, in dreapta ți se 
înfățișează o căsuță parcă 
părăsită, care se vrea a fi a 
paznicului (paznic pe care 
nu-l prea zărești făcăndu-și 
datoria), iar în stânga 
crește văzând cu ochii “un 
munte’’ de gunoi.

Pe vremuri, funcționa și 
o cișmea de unde puteai 
iua apă, dar cineva nu a 

^“încăput”de rozeta cu care

Situație îngrijorătoare
Așa cum am fost informați de 

dl Aurel Benea, primarul munici
piului Brad, aici, în anul 1997, s- 
au înregistrat 240 nașteri, 135 de 
căsătorii Aparent o situație bună, 
dacă ne-am lua după aceste 
cifre, existând un spor al 
populației. Dar, cum la 
maternitatea spitalului municipal 
din Brad nasc femei din toată 
zona municipiului, situația se 
schimbă. Cert este că doar 96 
copii sunt din urbea Bradului. 
Comparând cifrele anului 1997 
de la nașteri cu cele de la decese 
- 260 -, raportul este favorabil 
celor dispăruți. Doar în luna 
decembrie a anului trecut s-au

Vâ reamintim...
Și la Brad ca și în alte 

localități din țară, lipsa acută 
de spații de locuit pentru 
populație este evidentă și 
cunoscută. Zilnic ia primărie 
se înregistrează cereri ale unor 
persoane tinere căsătorite sau 
cu copii mu iți, rezolvare care 
este imposibilă in această 
perioadă. Dar... în municipiul 
Brad, pe Aleea Patriei, nr. 8, 
peste râui Luncoi, este un bloc 
de ne familiști cu cinci nivele 
compus din 96 de camere, 
anexe gospodărești și grupuri 
sanitare care zace de circa opt 
ani și se degradează de ia o zi 
la aita, căci stăpânul S. C. 

se deschidea și închidea 
aceasta și a subtiiizat-o, 
astfel că ești nevoit să-ți 
pui in geantă un patent 
pentru a putea deschide 
robinetul sau mai bine... 
să aduci apă de acasă.

Toate ca toate, dar 
când pășești pe aleea 
principală și, mai ales, în 
perioadele de după ploi, te 
întrebi: oare cei care au în 
grijă acest cimitir nu au 
călcat niciodată pe aici? 
Nu s-au gândit ca măcar 
această porțiune să se 
poată asfalta ? Taxele 
percepute pentru locurile 
de veci pentru ce sunt 
folosite oare?

Nu mai vorbesc de 
făptui că, de pe morminte, 
dispar ornamentele ce se 
găsesc pe coroane, florile, 
și că adesea ești însoțit de 
haite de câini hămesiți 
care încearcă să găsească 
ceva de mâncare în raidul 
ior.

Cu un interes minor, 
dar necesar, ai celor în 
drept, toate aceste 
aspecte nu ar trebui să 
existe și poate că cei care 
mergem .ia morțiî noștri 
am avea parte doar de atât 
de necesarele momente 
de reculegere. (M. C. G.). j

înregistrat 7 nașteri față de 21 
trecuți în eternitate.

Aceste cifre îngrijorătoare ar 
trebui să dea de gândit parla
mentarilor care au fost aleși de 
cetățenii țării, care au obligația 
să mediteze asupra lor cu 
scopul elaborării unor legi care 
să asigure protecția socială și 
să stimuleze creșterea nata
lității, să vină în ajutorul fami
liilor, îndeosebi al celor tinere 
care în fiecare zi se confruntă 
cu mari dificultăți legate de exisr 
tența zilei de mâine, mai cu 
seamă că prognoza pentru 
1998 a guvernului privind dispo
nibilizările îi aduce pe mulți în 
pragul disperării. (AI.J.).

“Condor" S.A. Deva l-a uitat, 
probabil.

Așa cum preciza di Aurel 
Benea, primarul municipiului 
Brad, care se arăta foarte 
indignat de situația actuală 
creată in bloc unde unele 
persoane iși "cazează” 
animalele pe timp de noapte, 
când acestea ar trebui să fie 
locuite de cei nevoiași. 
Sperăm că aceste rânduri vor 
determina proprietarul de 
drept să-l recunoască și prin 
reparațiile necesare, sa pună 
blocul'de pe Aleea Patriei, nr. 
8, în circuitul funcțional, ceea 
ce ar rezolva o mare parte 
din cererile solicitate. (AI.J.).

fi

1. Ataianta (16) - Udinese (3) X 2
Oaspeții au cunoscut o frumoasă ascensiune și profită de 

orice slăbiciune și in deplasare.
2. Boiogna (11) - Juventus (2) 2

Elevii lui Lippi se află pe un loc ce îi obligă să meargă la 
victorie și in deplasare.
3. Fiorentina (6) - Lazio (5) 1X

în întâlnirile anterioare din anii trecuți scorurile au fost 
strânse, cu două excepții când Lazio a invins (acasă) la scor. 
Deci, se poate înregistra orice rezultat.
4. inter (1) - Bari (12) 1

Credem că se poate merge cu gazdele care nu se pot 
împiedica de Bari.
5. Lecce (17) - Sampdoria (9) X

Un rezultat de egalitate ar fi cel mai aproape de adevăr.
6. Napoii (18) - Brescia (14) 1X

Un meci între două formații din subsolul clasamentului ce 
se va încheia cu un rezultat favorabil gazdelor dar și 

xpaspeți/or._______________________

7. Parma (4) - Milan (8) 1X
Meci de triplă. Credem însă că Milan nu poate câștiga așa 

ușor la Parma.
8. Roma (7) - Piacenza (15) 1

La prima vedere oaspeții par a fi o victimă ușoară, însă nu se 
poate ști care este rezultatul final.
9. Vicenza (10) - Em poli (13) 1

Gazdele sunt preocupate să-și ia punctele pe propriul teren...
10. Genoa (17) - Ravenna (14) 1X
Se anunță o partidă echilibrată între două formații ce ar dori 

să urce de pe locurile care se află în clasamentul seriei B.
11. Pescara (11) - Chievo (13) 1X
Gazdele vor încerca desprinderea. Chievo are însă 3 egaluri 

în deplasare.
12. Reggina (12) - Padova (20) 1
Preocupată să nu mai coboare în clasament, Reggina nu 

poate ceda “lanternei roșii’’.
13. Treviso (7) - Lucchese (8) 12

5e primesc actele
Publicarea Legii nr. 169/1997 

care modifică și completează 
Legea nr. 18/1991 a Fondului fun
ciar a pus din nou oamenii 
pământului pe drumuri. Unii merg 
la instituțiile abilitate pentru 
obținerea actelor necesare 
dovedirii proprietății, alții la primării 
pentru depunerea acestora, unde 
volumul de lucru a crescut 
considerabil, întrucât termenul 
limită 5 februarie a.c. de predare a 
actelor doveditoare se apropie cu 
pași repezi.

Acest lucru l-am constatat 
marți, 13 ianuarie a.c., în jurul orei 
9,30, la Primăria din Criscior, unde 
dnii loan Bașa, primar, losif Colcer, 
viceprimar și Elena Poenar, 
secretar, lucrau de zor în acest

scop. Dl loan Bașa dădea unor 
persoane explicațiile necesare 
pentru interpretarea corectă a 
unor articole ale legii sus
menționate; dl losif Colcer 
verifica autenticitatea actelor 
prezentate de numitul Tănase 
Circo de pe Calea Moților, nr. 64, 
iar dna Elena Poenar, în alt birou, 
înregistra actele depuse de 
familia loan și Letiția Durboacă 
de pe str. Valea Arsului.

Dl loan Bașa, primarul loca
lității, ne-a precizat că întregul 
personal al primăriei va fi pus la 
dispoziția petenților dacă va fi 
cazul, pentru a ușura și scurta 
timpul de ședere a acestora 
pentru redobândirea și redistri
buirea proprietăților. (AI.J.).
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