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CRIMINALUL JIAN BENIAMIN AMENINȚA 
f

ne-a determinat să dăm curs 
acestor rânduri, gândindu-ne 
doar la două lucruri: ce-ar 
însemna evadarea din 
penitenciar a unui asemenea 
criminal, setea și cruzimea cu 
care ar mai ucide alte suflete 
nevinovate, în cazul în care 
printr-o conjunctură ar fi pus 
în libertate, chiar peste 15 ani 
așa cum speră să fie.

Orice alte comentarii 
asupra acestei situații le 
lăsăm pe seama cititorilor. 

_________Corne! POENAR J

A rămas încă neștearsă din 
memoria a mii de oameni și mai 
cu seamă a familiilor pe care 
criminalul Jian Beniamin le-a 
îndoliat nu cu multă vreme în 
urmă. După cum se știe de altfel, 
această făptură care numai om 
nu se mai poate numi, a ucis cu 
sânge rece, prin împușcare, 
cinci oameni.

Au urmat procese în șir, 
renegarea completelor de 
judecată, amenințarea marto
rilor pentru ca în final cel mai 
crud criminal al zonei să fie 

^condamnat pe viață. Aflat în 

detenție în Penitenciarul Jilava, 
Jian Beniamin amenință pe cei 
apropiați că după 15 ani de 
închisoare, cât este convins că 
va face, va declanșa un nou 
măcel. Astfel într-o scrisoare 
datată 14 decembrie 1997 și 
adresată cumnatei sale Silvia, 
spune că “fii foarte sigură dragă 
Silvia că, copiii și nepoții tăi mai 
au de trăit doar 15 ani, poate nici 
atât, s-ar putea să scap mai 
repede și ți-l voi împușca așa 
cum ți-am împușcat fratele și 
cumnatul Faur Florin”... “Copiii 
tăi mai au de trăit doar cât stau 

eu închis, chiar dacă ar fi nevoie 
să pun exploziv, dinamită la 
pereții blocului, o fac numai să 
ți-i ucid pe toți, atât pe el cât și 
pe vecinii voștri ca la urmă, cei 
ce vor scăpa cu viață să vă 
scoată afară din Deva la 
bătrânețe”... “Să fii cu inima 
împăcată, căci am să împușc sau 
să dinamitez zeci de oameni, 
doresc să scriu istoria curvei de 
... cu sângele copiilor tăi și a zeci 
de oameni din Deva să nu fie 
suficlențl preoți să îi îngroape 
într-o zi.”

Nu lipsesc amenințările nici 

la adresa fostei soții Rodica, la 
care intenționează să-i scoată 
ochii și apoi să o împuște în 
genunchi șl în coate să chinuie 
toată viața. Deși scrie că este 
foarte sănătos și probabil nu o 
duce rău în Penitenciarul 
Jilava, Jian Beniamin spune 
spre finalul scrisorii că “voi 
scrie istoria folosind în locul 
tocului cu peniță pușca cu 
glonțul, în locul hârtiei cimitirul 
și în locul cernelii, sângele lor.” 

Drama pe care o trăiește 
familia și nu în ultimul rând 
teama celor vizați prin scrisori

• La farmacie:
— Doamna far

macistă, aveți vita-' 
mina B12?

- Nu! Dar vă pot 
da două de B6...
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EXPOZIȚIE 
PROMO-

u s-a uscat bine 
tușul pe ordo

nanțele privind majorarea 
TVA și reducerea impo
zitului pe salarii că s-au și 
anunțat creșteri de prețuri 
de la 1 februarie a.c. Le vom 
simți în case (la energia 
electrică și termică), pe tren 
(în biletele de călătorie), la 
poștă (în serviciile de 
corespondență și mesa
gerie), în propriile mijloace 
de transport (prin taxele pe 
mașini și pe drumuri), dar și 
în piețe, în magazine, 
pretutindeni unde trebuie să 
băgăm mâna în buzunar, 
după bani.

Finanțiștii ne dau vești 
liniștitoare din punctul lor 
de vedere, dar și îngri
jorătoare din punctul de 
vedere al cetățeanului. Ni se 
spune că, în baza ordo
nanței, se vor practica patru 
trepte de reducere a 
impozitului pe salarii: până 
la 500.000 de lei - 21 la sută; 
între 500.001 și 1.500.000 de 
lei - 30 la sută; între 
1.500.001 și 2.500.000 de lei 
- 38 la sută; peste 2.500.000

TROTUARE ÎHÎ
Despre drumuri s-a scris și 

s-a vorbit mult. Pentru repa
rarea lor s-au plătit și se vor 
plăti în continuare taxe. Ca 
automobiliști, ne vom simți, 
deci, mai relaxați atunci când 
vom circula pe șoselele lipsite 
de gropi și denivelări.

In orașe, însă, cum este și 
Deva, circulația se desfășoară 
mai ales pe trotuare. Circulația 
pietonilor, firește. A condu
cătorilor auto la volan este 
interzisă. Permisă este numai 
parcarea mașinilor pe trotuare 
(după legile nescrise ale 
polițiștilor care nu-și fac 
datoria). Numai că foarte multe 
trotuare sunt lăsate în suferință 
de către cei care ar trebui să

SALARII, IMPOZITE, 
PRETURI

de lei - 45 la sută. Se mai 
precizează că suma minimă 
neimpozabilă va fi de 250.000 
de lei, față de cea de 55.000 
de lei cât este acum.

Reprezentanții Ministe
rului Finanțelor consideră că 
prin aceste măsuri vor fi 
avantajați mai ales cei cu 
salarii între 800.000 - 850.000 
de lei, care alcătuiesc marea 
masă a persoanelor înca
drate în muncă și ale căror 
venituri nete vor crește cu 
6,1 la sută. Aceiași spe
cialiști apreciază că redu
cerea impozitului pe salarii 
împreună cu deducerea 
fiscală a cheltuielilor de 
publicitate și cu plata 
trimestrială a impozitului pe 
profit vor afecta bugetul de 
stat la nivelul acestui an cu 
circa 8000 de miliarde de lei.

Poate așa este. Dar că 
majorarea prețurilor îi va 
afecta pe cetățeni doar cu 2- 
5 la sută nu mai poate fi 
adevărat. Și asta deoarece, 
așa cum se observă ușor în 
peisajul nostru comercial, 
fiecare își face prețul și 
adaosul comercial după cum

le repare. Făcând un tur de 
oraș atât în zona centrală, cât 
și în cele marginale, este ușor 
să descoperi câteva străzi ale 
căror trotuare sau porțiuni ale 
acestora se degradează pe zi 
ce trece: ion Creangă, Andrei 
Șaguna, bdui M.Kogăini- 
ceanu (în fata magazinului 
SANEX COM - Ulpița), bd. 
Libertății- în apropierea gării -, 
zona Dorobanți, str. Minerului, 
Aleea Romanilor și enume
rarea ar putea continua.

Nu este de neglijat nici 
gangul ce adăpostește 
tonetele cu presă (gang situat 
lângă clădirea în renovare a 
DMPS) unde pavajul crăpat, 
denivelat, întinde adevărate 

îl taie capul, statul 
neintervenind nici acolo 
unde are pârghii și putere. 
Iar când este vorba de 
mărfuri de strictă nece
sitate, pentru care, vrând- 
nevrând, omul trebuie să 
deschidă punga, soco
telile guvernanților nu se 
potrivesc deloc cu ale 
cetățenilor.

Asta în ceea cp îi 
privește pe salariați. Dar 
pensionarii? Dar șomerii? 
Dar copiii? Viața lor va fi 
și mai grea. Și atunci 
trebuie să-i dăm crezare 
dlui ministru al finanțelor, 
Daniel Dăianu, în pre
vederea sa realistă, că în 
1998 românii n-o vor duce 
mai bine decât în 1997. 
Poate chiar o vor duce mai 
rău, adăugăm noi. Dacă 
avem în vedere și 
perpetuarea unor nereguli 
serioase în economie și 
hârjoana politică perma-. 
nentă și șocurile pe care 
le va produce în conti
nuare înfăptuirea reformei.

Semne rele anul are... 
Dumitru GHEONEA

SUFERINȚA
• 

“capcane" trecătorului, 
acesta fiind atras mai degra
bă de reviste și cărți decât de 
eventualitatea luxării unei 
glezne sau a pierderii unui 
flec de pantof.

Este adevărat că s-au 
făcut lucrări de asfaltare pe 
unele porțiuni de trotuare, dar 
ele sunt prea puține. “Cu o 
floare nu se face primăvară" 
nici în acest domeniu. 
Sperăm că odată cu primirea 
noului buget se vor repara și 
trotuarele aflate în suferință 
pentru ca acestea să confere 
orașului un aspect demn de 
civilizația graniței dintre 
milenii. (M.C.G.)

ȚIONALA
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Vineri ia noua fabrică 
de conserve a SC Decebai 
(fosta industrie a cărnii) 
din Deva a fost organizată 
o expoziție promotional 
pentru prezentarea celor 
peste 70 de sortimente de 
preparate din carne și de 
conserve care sunt oferite 
pieței în acest an. La pre
zentarea acestor produse 
alimentare realizate la 
fabrica de conserve și ia 
abatoarele din Deva și 
Hațeg au luat parte 
principalii beneficiari, 
care se ocupă de comer
cializarea preparatelor și 
conservelor din carne. 

\^N.T.)
./

Olimpiade școlare
Olimpiadele școlare, 

organizate de Inspectoratul 
Școlar Județean, au ajuns 
astăzi (sâmbătă, 24 ia
nuarie a.c.) la faza pe orașe 
și municipii. Elevii cu rezul
tatele cele mai bune la faza 
pe școală se vor întrece 
între ei. Fără îndoială, aici, 
subiectele vor fi mai 
dificile, dar și satisfacțiile 
vor fi mai mari, mai ales 
pentru cei cărora șansa le 
va surâde să se califice 
pentru faza județeană. (M.B.)

Școală și... sâm
băta

Cele 9 zile de protest 
din noiembrie 1997 al 
Grupului Școlar de Tras- 
porturi și Telecomunicații 
“Transilvania” Deva (în 
care nu s-au ținut cursuri) 
au început să fie 
recuperate încă de luna 
trecută. Până la sfârșitul lui

UNIREA

PRINCIPATELOR
OGLINDITĂ ÎN

LITERATURA

Ideea de unire la români 
a pornit de la identitatea de 
limbă, de tradiții istorice și 
setea de libertate a acestui 
popor. Un ideal, o speranță 
care l-a mângâiat mereu, un 
vis spre care a năzuit 
necontenit.

Idealul unirii â devenit, 
cum era și firesc, idealul 
scriitorilor săi, visul poeților și 
erudiților, un ideal care a dat 
naștere unei întregi literaturi 
istorice, beletristice și poli
tice. La temelia acestui ideal, 
literatura noastră a început a 
lucra încă din secolul a XVI- 
lea odată cu tipărirea prime
lor texte românești, când 
diaconul Coresi deschizând 
lupta împotriva limbii liturgice 
slavone afirma în epilogul 

februarie, în fiecare sâmbă
tă elevii și cadrele didactice 
se află în școală, unde orele 
se desfășoară conform 
orarului obișnuit. (G.B.)

Examen al arbitri
lor din Valea Jiului

Sâmbătă, de la ora 11, la 
Școala Sportivă din Pe
troșani, 25 de tineri vor 
susține examene de absol
vire a cursului de arbitri de 
fotbal. Din comisia de exa
minare fac parte prof. 
Mircea Sârbu, președintele 
Asociației județene de fot
bal, Vasile Nemeș, secretar 
al A.J.F., Grigore Macavei, 
președintele comisiei județene 
de arbitri și Mircea Pădureanu 
din partea A.J.F. (S.C.)

Ca in fiecare sâm
bătă

La Pui și la Rapoltu

„Catechismului" din 1561 
„că în sfânta biserică mai 
bine este a grăi cinci cuvinte 
cu înțeles decât zece mii de 
cuvinte neînțelese în limba 
străină".

Aceeași idee a cultivării 
limbii române a animat și 
scrierile din sec. al XVII-lea: 
„Cazania” lui Varlaam 
(1643), „Noul Testament” al 
lui Simion Ștefan (1646), 
„Biblia de la București” 
(1688), prin care pornindu- 
se de la limba poporului s- 
au pus bazele limbii literare 
românești.

Din ideea cercetării și 
cultivării limbii române avea 
să se dezvolte ideea originii 
române a tuturor românilor, 
ideea descendenței noastre 
latine. Cel dintâi dintre 
români care va da expresie 
acestei idei a fost umanistul 
Nicolae Olahus, care într-o 
descriere a Ungariei și a 
Țărilor Române afirma la 
1566, vorbind despre mol
doveni și ardeleni, că „limba 
lor, ca și a altor valahi... are 
multe cuvinte comune cu 
limba latină”. în sec. următor 
cronicarul Grigore Ureche 
afirma însă fără șovăire că 
„românii cât se află lăcuitori 
în Țara Ungurească și la

Prof. Maria RAZBA
(Continuare în pag. 3)

Mare, sâmbătă sunt orga
nizate tradiționalele târ
guri locale de mărfuri și 
de animale. Crescătorii de 
animale din aceste zone 
și comercianții au posi
bilitatea să-și vadă visul 
cu ochii, adică să-și poată 
vinde sau cumpăra, la 
prețurile de învoire ale 
pieței, bunurile sau produ
sele de care au nevoie. (N.T.)

'b Farmacii de ser
viciu

Farmacia "Belladona” 
va fi deschisă pentru de
veni la finele acestei săp
tămâni. Are sediul în str. 
Libertății (zona pieței).

La Hunedoara, în 
zilele de 24-25 ianuarie, 
este de serviciu farmacia 
“Arnica”, situată pe str. 
Avram lancu, nr.3, bloc 
137 (tel. 713045). (E.S.)
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TVR l
7.00 Bună Dimineața de la 

lași! 9.05 Șapte note 
fermecate! 10.05 Viața ca în 
viață (SUA ep. 11); Povestea lui 
Jenifer Graham 10.50 Divorțul 
Doamnei X (film Anglia, 1938)
12.30 Mork și Mindy (s, SUA, 
ep. 33) 13.00 Ecranul 13.30 
Mapamond 14.10 Video- 
Magazin 16.00 Scena politică
16.30 A doua alfabetizare 17.00 
Povestiri paranormale 18.00 
Desene animate: Povestirile 
lui Donald Rățoiul 18.30 
Hollyoaks (s, Anglia, 1995, ep. 
48) 19.00 Teleenciclopedia 
19.50 Agenda Muzelor 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai 
spun!20.00 Jurnal, Meteo, 
Săptămâna sportivă 21.00 
Efecte secundare (s, SUA, 
1995, ep. 10) 21.55 Lumea 
Dansului 23.35 Dna King, 
agent secret (s. SUA, ep. 4)

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 

Documentar: Despre cai și 
oameni 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Pas cu pas
10.35 Mondo Blitz11.30 TVR 
Cluj-Napoca 13.30 Actualitatea 
culturala 14.00 Familia Borgia

TVR 1
7.00 Bună Dimineața de la... 

Cluj-Napoca! 8.30 Lumină din 
lumină 9.05 Desene animate: 
Colț Alb (Franța, 1991) 9.30 
Fetita cu pistrui'(s, Suedia, ep. 
4, 1977) 10.00 Ala-Bala, 
portocala! 10.45 Biserica 
satului 11.00 Viața satului 
13.00 Documentar National 
Geographic: Ținutul Arctic - 
gheața vie 14’.10 Atlas 14.40 
Turnul Babei 18.00 Disney: 
Desene animate Aladdin 18.30 
Hollyoaks (Anglia, ep. 49) 
19.40 Duminica sportivă 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, 7 zile în 
România 21.00 Lecția de 
anatomie (f. SUA, 1989) 22.50 
Vedete în recital 23.55 Portrete 
în acvaforte 0.25 Pagini 
coregrafice celebre

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Recolta 

unei utopii (Do. Franța) 9.25 
Filmele săptămânii 9.30 
Ferestre deschise 10.35 Do. 
Anii nebuni, văzuti de Darius 
Milhaud 11.15 Șlagăre pe 

^zăpadă 11.30 TVR, lași 13.30

TVR I
12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 

Avocatul poporului (r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Meridianele 
dansului (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Arhive 
românești. O istorie a 
Transilvaniei 18.30 Camera 
ascunsă 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 137) 19.50 Agenda 
Muzelor 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport
21.15 Baywatch (s, ep. 137)
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 
Scena 0.00 Canary Wharf (s, 
ep. 133)

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Ecranul (r) 13.15 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 13.30 
Club 2020 (r) 14.00 Conviețuiri 
magazin 15.10 Limbi străine: 
Engleza 15.35 Omer (d.a.) 
16.00 Micaela(s, ep.110) 16.50 
Cristal (s, ep.198) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
Emisiune cu liceeni 19.10 

V

(s, BBC, ep. 7) 15.10 Tradiții
15.35 Desene animate: Omer 
(SUA, Anglia, 1991) 16.00 
Micaela (Italia, ep. 108) 16.50 
Cristal (s, ep. 196) 17.35 Tenis: 
Openul Australiei 18.45 Serata 
muzicală TV 20.00 Mozart - mai 
mult decât un prinț (mini-serie 
Germania, 1991) 21.20 Stop- 
Cadru 21.30 Mozart - mai mult 
decât un prinț (ultima parte)
23.20 Conviețuiri 23.50 
„Elixirul dragostei”

ANTENA I
7.00 Știri/Revista presei 

7.10 Puterea banilor (ep.8/r) 
8.00 Vise și oglinzi (ep. 17/r)
8.45 Un câine cu imaginație (r)
9.20 Ultimele 5 minute (ep. 5) 
10.50 Cartonașul galben 12.30 
Muzică populară 13.00 Viață 
sălbatică (ep. 27) 13.30 Viața de 
la zero (ep. 5) 14.00 Știrile- 
amiezii 14.20 Model Academy 
(ep. 71) 16.30 Emisiune pentru 
tineret: între prieteni 17.30 
Club Hawaii (ep. 73) 18.00 
Tarzan, stăpânul junglei (ep. 
16) 19.00 Observator/Sinteză 
știri 19.45 Procesul de la For
titude Bay (dramă Canada 
1994) 21.30 A treia planetă de 
la Soare (seria a ll-a, ep. 20) 
22.00 Arliss (ep. 14) 22.30 
Beavis și Butthead (ep. 51) 
23.00 Nopți tropicale (acțiune/ 
erotic SUA 1992)

Memoria exilului românesc 
14.00 Familia Borgia (BBC, ep. 
8) 15.35 Desene animate: Omer 
(SUA, Anglia, 1991) 16.00 
Micaela (Italia, ep. 109) 16.50 
Cristal (s, ep. 197) 17.40 
Cântece de dragoste 17.50 
Tenis: Openul Australiei, 
Rezumatul zilei 19.00 Melodii 
de dor 19.15 în plină acțiune 
(SUA, 1996, ep. 15) 20.00 
Ultimul tren 21.00 Emisiune de 
actualitate și dezbatere 
sportivă: Fotbal: Sampdoria - 
Roma (transmisiune directă de 
la Genova) 24.00 Jazz Alive

ANTENA 1
7.00 Știri 7.10 Tarzan, 

stăpânul junglei (ep. 16, r)8.00 
Fir întins (r.) 8.30 A treia 
planetă de la Soare (ep. 20, r.)
9.30 Desene animate: O echipă 
fantastică (ep. 6) 10.00 Animal 
Show (ep. 35) 10.30 Orășelul 
fantastic (ep. 15) 11.10 Do. 
Controverse istorice 11.40 
Spirit și credință 12.10 Vedeta 
în papuci 12.50 Caleidoscop 
14.00 Descoperiri (ep. 3) 14.45 
O femeie - un bărbat și 
jumătate 16.20 Viața de la zero 
(ep. 6) 16.50 Club Hawaii (ep. 
74) 18.15 Millennium 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 
Dorința (dragoste, Canada, 
1994) 21.30 Burlacul (f.s., ep.

Tenis Openul Australiei. 20.20 
Pasiuni (s, ep. 21) 20.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! (r) 
22.00 Războiul DaVinci 
(f.a.SUA 1994)

ANTENA I
7.30 Dragoste cu năbădăi 

(s) 8.00 Spirit și credință (r)
8.30 Vedetă în papuci (r) 9.00 
Orășelul fantastic (s/r) 9.40 
Cape Canaveral (s/r) 10.30 
Dorința (f/r) 12.15 O iubire de 
neuitat (s, ep. 57) 13.00 între 
prieteni (em. pt. tineri/r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Sfântul (s, 
ep.1) 15.20 Un câine cu 
imaginație (s) 17.00 Onyx Mu
sic-Country Club 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea aface- 
rilorl9.45 Omul Vineri (dramă 
Anglia 1975) 21.40 Viitorul 
începe azi (s, ep. 20) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața!

9.15 Am întâlnit și români 
fericiți (r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 M.A.S.H. 
(s) 11.00 Vărul meu Vinny (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Din 
viața polițiștilor americani

PRO TV
7.00 PRO TV junior: Desene 

animate: Agenția pentru 
distrugerea extratereștrilor 
(ep. 8); Poveste magică 9.00 
Superboy (ep. 23) 9.30 Surf 
Ninjas (SUA, 1993) 11.00 PRO 
Motor 11.30 Secretele 
bucătăriei 12.00 întâlnire cu 
presa (talkshow) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Dragul de 
Raymond (ep. 17) 13.30 Cine 
este șeful? (ultimul episod) 
14.00 Generația PRO 16.00 
Hercule (ep. 47) 17.00 Xena, 
prințesa războinică (ep. 46)
17.45 Pro Fashion 18.15 Fete 
de bani gata (ep. 13) 18.45 Te 
uiți și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Rambo III 
(Rambo III - acțiune, SUA, 
1988) 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Millennium (ep. 19) 23.00 
Știrile PRO TV 23.15 N.Y.P.D. 
BLUE - viată de politist (ep. 17)
2.35 Știrile PRO TV’

PRIMA TV
7;15 Flash - știri 7.30 Show 

pentru copii: XUXA (ep. 24) 
8.00 Bailey Kipper (ep. 6) 8.30 
Justițiarii (ep. 6, d.a) 9.00 
Nemuritorul (d.a, ep. 6) 9.30 
Dragonii Zburători (d.a., ep. 6) 
10.00 Aventurile lui Rocko 
(d.a., ep. 6) 10.30 Un cuplu 
irezistibil (d.a, ep. 6) 11.00 
Daria (d.a., ep. 6) 11.30 

20) 22.00 Cape Canaveral - 
Eroii spațiului (ep. 13) 22.50 
Judecător și jurat (SF aventuri, 
SUA 1996) 0.25 Observator

PRO TV
7.00 Desene animate 8.00 

G.l. JOE (ep. 13) 8.30 Conan, 
Aventurierul (ep. 14) 9.00 
Lassie (ep.11) 9.30 Super
abracadabra 11.00 Se întâmplă 
în Waikiki (ep. 2) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Dragul de Raymond 
(ep. 18) 13.30 Baby Boom (ep. 
1) 14.00 Un detectiv cu 
greutate - Răzbunarea lui 
Gonzales 15.30 Chestiunea 
zilei 16.00 Lumea filmului 16.30 
Efecte speciale (ep. 19) 17.15 
Al șaptelea cer (ep. 8) 18.00 
Beverly Hills (ep. 106) 19.00 
Prețul corect 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Vărul meu Vinnie 
(comedie, SUA, 1992) 22.00 
Știrile PRO TV 22.05 Susan (ep. 
19) 22.30 Știrile PRO TV 22.45 
Procesul etapei 0.45 Știrile 
PRO TV

PRIMA TV
7.00 Flash - știri 7.30 Show 

pentru copii 8.00 Țara de 
dincolo de nori (ep. 6) 8.30 A 
doua familie (do. pt. copii) 9.00

13.30 Sculptorița (s/r) 14.45
Lumea fumului (r) 15.15 Maria 
(s) 16.15 Marimar (s,
ep.32)17.00 Știrile PRO TV
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Vărul din străinătate (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Lacrimi 
de fată (co. SUA ’90) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 28) 23.15 Audiență 
națională (talkshow) 0.15 
Nemuritorul (s, ep. 71)

PRIMA TV
7.00 Flash - știri 7.30 

Pretutindeni cu tine (ep.27/r)
8.30 Frecvența radio 74,5 (ep. 
27/r) 9.30 Christy (ep.6/r) 10.30 
Celebri și bogați (ep. 27/r)
11.30 Vedetele dragostei (ep. 
3/r) 12.00 Față în față la Holly
wood (ep. 3/r) 12.30 Din 
culisele modei (ep. 3/r) 13.00 
Lexic. Emisiune -concurs (r)
13.30 Elefănțelul (ep. 27) 14.00 
Lumea lui Eric (ep. 20) 14.30 
Show pentru copii: XUXA (ep. 
26) 15.00 Pretutindeni cu tine 
(ep. 28) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (ep. 28) 17.00 Prietenul 
nostru Jake (ep. 28) 17.30

Inspectorul Gadget (d.a., ep. 
4) 12.00 Videoclipuri
muzicale TOP 10 12.30 1999 
(ep. 4) 13.30 Trăiască Rock’n 
Roll-ul! (SUA, 1987) 15.30 
Lupta pentru viată (acțiune, 
RTI, 1993) 17.30 Universul 
cunoașterii 18.00 Lumea lui 
Dave (ep. 7) 19.00 Focus - 
emisiune de știri 19.30 
Incursiuni în imprevizibil (s, 
ep. 6) 20.00 Misterele din 
New Orleans (ep. 6) 21.00 
Gloria pierdută (dramă, SUA, 
1992)23.00 Focus-emisiune 
de știri 23.30 Dirijabilul 
(dramă, SUA 1976) 1.30 Se
cretele din insula pescă
rușilor (ep. 5)

PRO TV - DEVA
06.10-06.25 Desene ani

mate
06.25-06.45 Oameni de 

milioane (r)
06.45-07.00 Știri locale 

Deva (r)
21.55-22.00 Retrospec

tiva săptămânii

ANTENA 1-DEVA
08.00-08.15 Știri(r)
10.10- 10.20 7 zile fără 

comentarii (r)
14.10- 16.00 Sport 
17.00-17.10 Săptămâna

pe scurt
23.00-24.00 Rondul de 

noapte y

Povestiri din biblie (ep. 6)N
9.30 Echipa de fotbal (ep. 5) 
10.00 Gașca lui Betty (ep. 5)
12.30 Marea aventură - docu
mentar National Geographic
13.30 Veriga lipsă (SUA 1988)
15.30 Vedetele dragostei (ep.
6) 16.00 Față în față’la Holly
wood (ep. 6) 17.00
Videofashion (ep. 6) 17.30 
Exploratorii - documentar
18.30 O lume nebună -docu
mentar artistic (ep. 6) 19.00 
Focus - emisiune de știri
19.30 Nimeni nu e perfect (ep. 
6) 20.00 Călătorie în lumi 
paralele (ep. 6) 21.00 Prințesa 
mafiotă (SUA, 1986) 23.00 Fo
cus - emisiunie de știri

PRO TV - DEVA
07.00-07.40 No comment

(r); Vorbiți aici (r) 
07.40-08.50 „Ghici cine 

bate la ușă?” (r)
08.50-09.00 Retros

pectiva săptămânii (r)
22.00-22.05 Știri Deva

ANTENA l-DEVA
10.00-10.10 Săptămâna 

pe scurt (r)
10.10-10.30  Program 

folcloric j

Celebri și bogați (ep. 28)
18.30 Lexic. Emisiune-con- 
curs 19.00 Focus. Emisiune- 
concurs 19.30 Meșterul casei 
(ep. 28) 20.00 Un alt început 
(ep. 6) 21.00 Art Deco 
(acțiune, SUA 1993) 22.45 
Zonă periculoasă (ep. 22) 
23.00 Focus. Emisiune de 
știri 23.30 Starea de veghe 
(talk-show)l .00 Colpo 
Grosso (show)

PRO’TV - DEVA
06.15-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Retrospectivă 

(știri Deva) (r)
10.10-10.30  Program 

comercial
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Program 

comercial PRO TV Deva
22.05-22.15 Știri locale

ANTENA l-DEVA
17.00-17.45 Sportul 

hunedorean
17.45-18.00 Știri locale

19.30-19.45 Știri locale (r)
________________ )

netcsee»
Perioada 24—26 ianuarie

□BERBEC (21.III - 20.IV)
Aprecieri din partea rudelor 

pentru atenuarea stării de 
încordare din familie. Persoana 
iubită este supărată; încercați 
să o împăcați. Faceți tot posi
bilul să vă plătiți datoriile. Do
rința de a pleca într-o călătorie 
va genera cheltuieli mari.
□ TAUR (21.IV-21.V)

Energie maximă; ați face 
bine să vă consolidați 
cunoștințele teoretice. Dumi
nică va fl o zi ce se va remarca 
prin Ineditul situațiilor în care 
veți fi pus. Puteți face 
speculații căci veți câștiga de 
pe urma acestora.
□ GEMENI (22.V - 22.VI)

Un prieten vă face o vizită 
neașteptată; ceea ce vă va po
vesti vă va impresiona. 
Neastâmpăr; nu vă lăsați antre
nat în discuții contradictorii cu 
rudeniile, pentru a nu vă certa. 
Aveți multe de făcut și sunteți 
cam obosit, e la o persoană 
mai vârstnică veți primi un 
cadou.
Crac (23,vi - 23. vii)

Nu este cazul să vă bazați 
pe ajutorul prietenilor. Evitați 
să semnați acte oficiale. 
Implicarea în prea multe acti
vități de divertisment vă poate 
face să pierdeți din vedere 
lucruri Importante. O reuniune 
de familie vă va ajuta să vă 
echilibrați psihic și afectiv. 
Discuții aprinse cu rudele. Veți 
primi un cadou.
□ LEU (24.VII-23.VIII)

Vă simțiți ocrotit și sigur pe 
dv. Dacă ați fi mai prudent, ați 
putea câștiga mai mult. Cel 
mai bine ar fi să vă ocupați de 
studii sau să vă aranjați o 
șuetă cu prietenii. Discuția cu 
părinții va evolua cum doriți 
dv, ceea ce vă va ameliora 
starea de spirit. Nu dați atenție 
provocărilor.
O FECIOARĂ (24.VIII - 22.IX)

Feriți-vă de reacții bruște, 
pentru a nu*tensiona relațiile 
cu cel din jur. Starea dv psihică 
nu-i prea fericită. Duminică, 
inspirația vă ajută să depășiți 
situații deosebite. îndreptați-vă 
atenția către problemele 
profesionale; ați putea câștiga 
o primă.
□ BALANȚĂ (23.IX - 23.X)

Problemele cotidiene vă 
dau bătaie de cap, dar veți găsi 
un ajutor de nădejde. Aveți 

'. nevoie de odihnă, așa că nu vă

ANUL TIGRULUI
Previziunile din acest episod 

sunt destinate celor născuți în 
perioadele cuprinse între anii:

04.02.1905 - 24.01.1906 
23.02.1917 - 10.02.1918 
10.02.1929 - 29.01.1930 
27.01.1941 - 14.02.1942 
16.02.1953 -02.02.1954 
02.02.1965 -20.01.1966 
18.02.1977 -06.02.1978 
06.02.1989 - 26.01.1990.

X
Ca persoană matură, motivul 

șarpe este profund, enigmatic și 
gânditor.Este înzestrat din 
naștere cu înțelepciune spre pro
priul bine.Cele mai frumoase 
femei și cei mai puternici bărbați 
tind spre acest semn. Șarpele 
nu ascultă decât de propriile-i 
reflecții și cel mai adesea va avea 
dreptate.

Șarpele este destinat să-și 
achite toate datoriile din viață 
înainte de a o părăsi .

Nu trebuie să riște jucând 
jocuri de noroc căci va sfârși în 
sărăcie. Fiind unul dintre cele mai 
tenace semne ale ciclului 
zodiacal, creierul său nu se 
oprește niciodată din marcarea 
pas cu pas.

Femeia șarpe este o 
persoană încrezătoare și cu 
sânge rece. îi plac bijuteriile și-și 
alege podoabele cu grijă.

încărcați prea mult 
programul. Duminică - oas
peți anunțați și neanunțați. 
Copiii au nevoie de îndru
marea dv și-i bine să vă ocu
pați de ei. Nu uitați de datorii.
□ SCORPION (24.X-21.XI)

Vă gândiți la o călătorie, 
dar șansele sunt mici. Este 
nevoie de lămuriri cu 
persoana iubită. Atenție la 
gafe. Veți avea discuții cu 
partenerii de afaceri. Aveți 
multe lucruri de pus la punct 
și vă trebuie Inspirație șl 
meticulozitate. Partenerul de 
viață are o realizare socială 
care vă pune pe gânduri.
□ SĂGETĂTOR (22.XI - 20.XII)

Aveți de făcut treburi 
gospodărești, dar nu vă entu
ziasmează deloc. încercați să 
faceți lucrurile cu calm și 
răbdare. Persoana iubită vă 
va da un semn de viață. 
Duminică, drumuri multe și 
nu vă puteți odihni. Un 
prieten vă solicită sprijinul. 
Sănătatea este bună, dar o 
vizită la medic nu v-ar strica 
pentru liniștea dv.
□ CAPRICORN (21 .XII - 19.1)

în familie, relații tensio
nate. Ascultați sfaturile părin
ților. Controlați-vă reacțiile. 
Duminică sunteți sensibil, 
necazurile celor din jur vă 
Impresionează. Cineva de 
sex opus încearcă să vă pro
tejeze. Veți împrumuta bani 
unui prieten care este spita
lizat. Asocierea cu persoane 
mai tinere vă favorizează.
□ VĂRSĂTOR (20.1 - 18.11)

V-ați făcut prea multe 
planuri'; dozați-vă eforturile 
pentru a fi cât mai eficient. 
Veți fi invitat într-o vizită. O 
discuție lămuritoare cu parte
nerul de viață vă va apropia 
de realitate. Preocupările 
artistice vă vor ajuta să eva
dați din cotidian. O persoană 
în vârstă vă este de un real 
sprijin.
□ PEȘTI (19.11 - 20. 111)

Sunteți obosit și vă este 
greu să vă concentrați asupra 
nimicurilor. Popularitatea dv 
în rândul prietenilor este în 
creștere. O durere de cap vă 
împiedică, duminică, să vă 
relaxați. Vă este dor de o 
aventură și ocaziile nu se vor 
lăsa așteptate. Nu vă neglijați 
serviciul, altfel colegii vă pot 
face reproșuri. >

PENTRU ȘARPE
Cu o soție “șarpe" nu va fi 

greu pentru un bărbat sâ ajungă 
oriunde .’’Legiunea" de admi
ratori masculini ai femeii - 
șarpe se va întrece să-i 
deschidă ușa, să-i ducă valiza 
ori să-i aprindă țigara.

X '
Pentru nativii - șarpe, 1998 

va fi un an cu mici dar 
numeroase necazuri. Ei pot 
intra ușor în conflict, dar nu cu 
voia lor și vor depune eforturi 
mari pentru a fi pe placul-celor 
din familie, al colegilor de 
serviciu sau al partenerilor.

Trebuie să-și păstreze sim
țul umorului și să nu se lase 
tâțât în acte de răzbunare fără 
rost. Aceasta îl va ajuta să 
primească sprijinul de care are 
nevoie și să evite situațiile 
conflictuale serioase.

X
Episodul următor va 

cuprinde previziuni pentru năs- 
cuții sub semnul zodiacal al 
Calului:cuprinde pe cei născuți 
în perioadele dintre anii:

25.01.1906 - 12.02. 1907 
11.02.1918 -31.01.1919 
30.01.1930 - 16.02.1931 
15.02.1942 - 04.02.1943 
13.02.1954 - 23.01.1955 
21.01.1966 - 08.02.1967 
07.02.1978 -27.01.1979 
27.01.1990 - 14.02.1991
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MĂNĂSTIREA 

VĂRATIC
rv recând de satul Valea 
jfr Seacă ajungi la una din 

perlele de preț din care se 
compune salba de schituri și 
case de rugăciune ale 
Neamțului, încărcate de 
istorie și evlavie: mănăstirea 
Văratic.

Fiind o zi neînsorită am 
avut “norocul” să fim printre 
puținii vizitatori, iar de la 
intrare o măicuță ne-a luat în 
primire și ne-a călăuzit pașii.

Așa am aflat că mănăs
tirea a fost înființată de o 
vrednică înaintașă, călu
gărița Olimpiada, la 1780. La 
începutul secolului trecut 
lângă mănăstire s-a înălțat 
monumentala biserică 
“Adormirea Maicii Dom
nului”, apoi la scurt timp 
bisericile “Sfântul loan
Botezătorul” și “Schimbarea 
la Față”. Privită în ansamblu, 
așezarea ne-a făcut impresia 
unui sat mănăstiresc, poate 
din cauza căsuțelor cu

înfățișare moldovenească 
care s-au construit recent 
în jurul acestor lăcașe 
sfinte și care deservesc în 
exclusivitate Văraticul.

Măicuța Nazaria, gazda 
noastră, ne-a condus în 
biserica cea mare unde, pe 
lângă picturile originale de 
pe pereți, am putut vedea 
icoane vechi de lemn 
îmbrăcate în argint suflat 
cu aur din sec. XV - XVI.

în muzeul mânăstirii 
am admirat manuscrise de 
psaltichie în limba greacă și 
altele în slavonă, legate în 
piele, icoane, vase liturgice 
și veșminte preoțești, 
stihare, epitrahile, feloane - 
adevărate capodopere de 
broderie artistică din sec. 
XV - XVIII.

Spre sfârșitul vizitei, 
măicuța ne-a condus în “ate
lier”, o’clădire cu mai multe 
camere simple, văruite în 
alb, unde “logodnicele lui 

Cristos” muncesc la 
războaie de țesut, 
cos sau brodează.

Am luat cu noi la 
plecare un strop de 
har duhovnicesc 
care să ne țină treaz 
în inimă senti
mentul profund re
ligios de pioșenie al 
acestor suflete care 
au renunțat la tot ce 
e lumesc pentru 
slujirea lui Cristos. 
După ce am depus o 
floare la mormân
tul Veronicăi Micle, 
aflat lângă muzeu, 
ne-am îndreptat 
spre altă “bijuterie” 
a Neamțului: 
“Mănăstirea 
Agapia”.

ina JURCONE

Nu sunt discordanțe în 
Consiliul Politic

Referindu-se la actuala 
criză guvernamentală și 
efectele ei pe plan local, dl. 
Pompiliu Budulan, prefectul 
județului, aprecia recent că la 
nivelul județului Hunedoara 
Consiliul Politic funcționează, 
că nu au fost și nu sunt diver
gențe între membrii acestuia.

Față de alte locuri, în

județul nostru, prin dialog, 
s-a încercat și s-a reușit a se 
găsi soluțiile cele mai bune, 
pentru a nu se crea 
probleme.

De altfel, s-a apreciat că 
“asta ne mai lipsea. La 
problemele pe care le avem, 
să mai avem și discordanțe 
în Consiliul Politic”.(V.N.)

^hcă din copilărie am 
2tfost fascinată de 

lumea care mă înconjura. Mi
au atras călătoriile, 
explorarea, căutarea noului 
și a necunoscutului, dorind 
să înțeleg cât mai bine 
universul în care trăiam. Am 
fost crescută în spiritul 
libertății și am în vățat încă de 
timpuriu să mă sprijin pe 
picioarele me ie, neavând 
niciodată senzația nesi
guranței sau a lipsei de 
protecție. Familia a fost locul 
în care am învățat să cunosc 
și să respect tot ceea ce a 
creat Dumnezeu. Probabil că 
așa ar trebui să procedeze și 
generațiile prezentului, mult 
prea dezinteresate de ceea 
ce reprezintă Lumea în 
întregul ei. Cultura, religia, 
muzica, sportul nu au fost cu 
adevărat descoperite de cei 
care aspiră să ne conducă 
spre mileniul trei.

Dar, probabil, suferim de 
o acută lipsă de comunicare; 
în primul rând cu noi înșine, 

^iar apoi cu semenii noștri.

Porților ferecate din noi ii se 
adaugă alte și aite lacăte din 
partea celor care, în mod 
normal, ar avea obligația să 
le deschidă. Civilizația în 
întregul ei presupune des
chidere, dar noi nu facem 
altceva decât să ne

ce facem, continuăm să sus
ținem nonvalorile. Chiciui 
caracterizează lumea în care 
trăim acum, în timp ce lumea 
din copilărie se prăbușește 
încet, cu flecare zi ce trece. 
Siguranța a devenit de muită 
vreme doar un vis, iar
necunoscutul pare tot mai 
înfricoșător. Gândul că tot 
ceea ce este profund 
GREȘIT este tot mai des luat 
drept BUN, mă sperie totuși

închidem, să ne baricadăm 
în spatele unor principii, 
înapoia unor fantasme ale 
trecutului. Civilizația aduce 
valoare dar noi, prin tot ceea

cei mai tare. Obișnuiți să 
trăim în întuneric, ajungem 
să îi confundăm tot mai des 
cu lumina, ierarhia valorilor 
dispare, în timp ce inte
ligența și demnitatea de 
ființe omenești devin doar 
vorbe fără acoperire. 
Haosul devine starea de 
„normaiitate”.

Și toate astea când este 
atât de simplu să vedem 
drumul drept! Nu trebuie 
decât să fim din când în 
când copii, să avem spiritul 
tânăr, să ne gândim mai 
mult la Dumnezeu și să nu 
lăsăm nedreptatea lumii să 
ne domine. Totul se poate 
rezolva dacă luptăm să fim 
noi înșine, însă pentru asta 
trebuie să știm precis cine 
suntem cu adevărat. Altfel, 
lupta noastră se poate 
transforma într-o băiăceaiă 
în groapa cu nămol a 
istoriei, un ioc în care cu 
cât te zbați mai mult să ieși 
ia suprafață, cu atât te 
scufunzi mai adânc.

Evi MEITNER J

Reparații...
Pentru toate cele trei unități 

școlare din Călan (Grupul 
Școlar Industrial, Școala 
Generală din Orașul Nou și 
Școala primară O.V.) intem
periile vremii sunt o pacoste. 
Practic nici una dintre clădirile 
acestora nu este lipsită de 
deteriorări la diferite niveluri, 
cel mai păgubos în această 
privință reprezentâ'ndu-l, 
bineînțeles, acoperișurile.

Reparațiile efectuate în 
cursul anului trecut s-au 
dovedit insuficiente și parțial 
ineficiente, raportate la starea 
de degradare în care se aflau 
clădirile școlilor (inclusiv 
anexele lor). Astfel încât în 
acest an se impune cu pri
sosință continuarea acestor 

Jucrări, începând de la

după buget
amintitele acoperișuri, con
tinuând cu refacerea ten
cuielilor și zugrăvirea 
interioarelor, igienizarea 
sălilor de clasă (care la 
Grupul Școlar, spre exemplu, 
nu s-a mai realizat integral 
după ’89), până la ame
najările exterioare și alte di
verse remedieri.

Propunerile sunt deci 
stabilite, fondurile însă nu. 
Cât și cum vor putea fi duse 
până la capăt aceste 
proiecte, se va afla numai 
după aprobarea bugetului 
Consiliului local pentru anul 
în curs. Deocamdată au fost 
achitate toate restanțele din 
anul trecut; așadar, punct... 
și de la capăt. (G.B.). .

CERCETAT PENTRU ÎNȘELĂCIUNE [

Invitație
Cetățenii din satele Veței, Herepeia, Leșnic și o parte din 

Mintia au un mare necaz: nu prind prin antene decât TVR 1 
Făptui acesta se explică prin aceea că undele releului cei mare 
de pe Cozia nu trec peste cetatea Devei. Dl. Viorel Josan, 
viceprimarul comunei Veței, ce a venit recent la redacție, ne 
spunea că oamenii din satele mai sus menționate solicită 
primăriei să intervină pentru ca și localitățile respective să 
poată recepționa și celelalte posturi de televiziune. Di. 
viceprimar ne spunea că oamenii ar aprecia dacă un 
întreprinzător privat ar introduce cablu, primăria oferindu-i 
acestuia o încăpere unde să-și instaleze aparatura. Deci, dior 
întreprinzători, poftiți ia Veței, ia Primărie. (Tr.B)
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Este cercetat în stare de 
reținere pentru săvârșirea 
infracțiunii de înșelăciune 
SAUCĂ IOAN AUREL de 32 de 
ani, din Deva, administrator la 
SC "Hyperion” SRL Deva care a 
emis în perioada 11 decembrie 
1997 - 6 ianuarie 1998, către trei 
societăți comerciale, bilete la

ordin în valoare de 79.512.166 
lei refuzate la plată de către 
Banca “Transilvania” 
Sucursala Deva din lipsă de 
disponibilitate.

Pentru aceste fapte 
urmează a fi prezentat Parche
tului cu propunerea de 
arestare.

TÂLHĂRIE LA “DRUMUL MARE”
Buliga Romilă Constantin de 

19 ani și Oniga Dorel Vasile de 20 
de ani din Deva sunt cercetați în 
stare de reținere întrucât în data 
de 15 ianuarie a.c. în zona 
complexului “Izvorul veseliei” au 
furat suma de 40.000 de lei din 
poșeta unei pensionare.

Cei doi hoți au mai fost 
însoțiți de lonaș Andrei de 17 
ani și Inelar Andrei.

In apărarea victimei au 
intervenit doi cetățeni care au 
fost loviți de tinerii hoți în urma 
cărora s-au ales cu leziuni ce 
necesită îngrijiri medicale între 
10 și 25 de zile.

SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI A 
OMORÂT UN BICICLIST

Nu de puține ori alcoolul duce 
la mari tragedii. Un astfel de 
exemplu este și cel de la Hațeg 
din data de 19 ianuarie a.c. când 
conducătorul autoturismului HD 
02 GRF, Croitoru Costel, de 34 de 
ani, aflat sub influența băuturilor

alcoolice, a pierdut controlul 
mașinii intrând pe contrasens 
unde a accidentat mortal pe 
Neiconi Sabin de 58 de ani din 
Hațeg care circula din sens 
opus cu bicicleta.

Rubrică realizată cu sprijinul iPJ Hunedoara

(Urmare din pag. 1)
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Ardeal și la Maramureș de la. 
un loc sunt cu moldovenii și cu 
toții de la Râm se trag”.

Miron Costin, la rândul 
său, a accentuat și mai vigu
ros constatarea lui Grigore 
Ureche, afirmând că „lăcuitorii 
țării noastre Moldovei și Țării 
Muntenești și românii din țările 
ungurești tot un neam și odată 
descălecați sunt”.

în sec. al XVIII-lea au 
început să circule primele 
scrieri consacrate studierii 
istoriei tuturor românilor, prima 
dintre acestea fiind „Hronicul 
româno-moldo-vlahilor”, scrisă 
de Dimitrie Cantemir.

Cea mai largă difuzare la 
începutul sec. al XlX-lea a 
cunoscut-o lucrarea „Istoria 
pentru începutul românilor în 
Dacia” a lui Petru Maior, 
despre care M. Kogălniceanu 
afirma că „acesta ca un nou 
Moise a deșteptat duhul națio
nal... și lui îi datorăm o mare 
parte a impulsului patriotic ce 
de atunci s-a pornit în tustrele 
provincii a vechii Dacii”.

în 1830 lancu Văcărescu, 

unul dintre primii cântăreți ai 
Unirii, autor și al unui marș al 
miliției naționale reînființate în 
1829, se adresa astfel 
Milcovului, râul care marca 
hotarul între Moldova și 
Muntenia: „De unde-ți vine 
numele, pârâu fără putere / Ce 
despărțirea neamului tu în
drăznești a cere? / Disprețuire 
frații dau puteri-ți ne- 
nsemnate! / Căci despărțit, ori 
depărtat, fratele e tot frate”.

în primăvara anului 1848, 
Vasile Alecsandri scriind 
„Deșteptarea României" a 
făcut să răsune semnalul de 
luptă pentru unirea și libertatea 
patriei: „Hai copii de-același 
sânge! Hai cu toți într-o unire / 
Libertate - acum sau moarte să 
cătăm, să dobândim".

Andrei Mureșanu la rândul 
său în poezia „Un răsunet”, 
care avea să devină marșul 
revoluției transilvănene de la 
1848, exclama cu entuziasm 
evocând umbrele mărețe ale 
marilor eroi ai poporului 
român: „Pre voi vă nimiciră a 
pismei răutate, / Și oarba 

neunire, la Milcov și Carpați, / 
Dar noi pătrunși în suflet de 
sfânta libertate / Jurăm că 
vom da mâna, să fim pururea 
frați".

După înfrângerea revo
luției, izgoniți peste hotare și 
împrăștiați în capitalele 
Europei, îndeosebi la Paris și 
Londra, reprezentanții revo
luției române continuă lupta. 
Nicolae Bălcescu va edita la 
Paris revista „România vii
toare” (1850), iar C.A. Rosetti 
„Republica Română” (1852). 
Numele de România va fi 
folosit tot mai mult în literatura 
și publicistica vremii.

La 1 ianuarie 1855, în 
timpul războiului din Crimeea, 
V. Alecsandri înființează la lași 
sub ocupație austriacă revista 
„România literară”, care 
continuă vechiul program al 
„Daciei literare” îmbrățișând 
cauza unirii. Periodicele mol
dovene „Zimbrul”, „Foiletonul 
Zimbrului" (1856), dar mai 
ales „Steaua Dunării" (1855- 
1856; 1858-1860), ziar
întemeiat de M. Kogălniceanu 

care publică însuflețite articole 
și poezii susținând unirea 
țărilor române. Revista 
„Steaua Dunării” scria M. 
Kogălniceanu „în articolul 
program este jurnalul unirii. 
Prin aceasta ea nu urmează 
unei utopii, ea apără numai 
interesul vital al patriei".

La 9 iunie 1856 apare în 
„Steaua Dunării” cea mai 
cunoscută și mai captivantă 
poezie închinată unirii: „Hora 
Unirii" de Vasile Alecsandri 
care devine cântecul între
gului popor român: „Hai să 
dăm mână cu mână / Cei cu 
inima română / Să-nvârtim 
hora frăției / Pe pământul 
României”. De dincolo de Mil
cov, de la București, îi 
răspunde Cezar Bolliac cu un 
„Răsunet la hora Unirii” 
păstrând același elan și 
același ritm: „Măi bădiță mol
dovene / Prinde-te cu mine, 
nene, / Ca să fim într-o unire / 
Și la viață și-n pieire”.

Prin alegerea ca domnitor 
a lui AL I. Cuza la 5 și 24 
ianuarie 1859, atât pentru 

Moldova cât și pentru Mun
tenia, România se înfăptuise. 
Domnitorul Al. I. Cuza, eroul 
unirii devine un simbol, așa 
cum reiese din literatura 
acestei perioade plină de 
imnuri și ode pentru eroul 
Unirii, din care reținem câteva 
titluri: „Hora lui Cuza Vodă” 
de Vasile Alecsandri, „Măririi 
sale dlui Al. loan I, anul 1859" 
de Gr. Alexandrescu, „Lui 
Cuza Vodă” de D. Bolin- 
tineanu, „Urare Principelui 
Alexandru loan I” de Gh. 
Tăutu etc.

Adevărat erou popular, 
înconjurat repede de legendă, 
Al. I. Cuza coboară și în 
folclor, unde va fi unul dintre 
cei mai venerați conducători 
ai acestui popor. Povestirile 
lui I. Creangă „Moș Ion Roată 
și Unirea" și „Moș Ion Roată 
și Cuza Vodă” țin de aceeași 
viziune reluată însă de un 
mare talent epic.

lată câteva versuri din 
poezia „Salutare zilei de 24 
ianuarie 1859" scrisă de Al. 
Odobescu, publicată în 

„Românul” din 28 ianuarie 
1859: „Dulce zi de fericire a 
României Națiuni / Sub 
culori mândre, frumoase, 
viitorul îl deschizi / Vom 
încinge al tău nume cu de 
flori mândru cununi / Căci tu 
soarta României cu o vorbă 
o decizi”.

Pregătită de o veche 
tradiție a conștiinței unității 
de neam, inițiată de cro
nicari, ideea Unirii ajunge 
astfel în această perioadă la 
cea mai deplină claritate 
teoretică.

Este un fapt incontestabil 
că unele din cele mai solide 
conștiințe la cauza Unirii a 
fost dată de scriitorii epocii 
care au fost nu numai 
publiciști și oameni de con
dei ci și revoluționari, propa
gandiști, diplomați, ocazio
nali în guvernele lui Cuza, 
spirite active, cu o contri
buție eminentă la recu
noașterea internațională și 
consolidarea internă a Uniriiy
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Direcția Sanitară a Județului Hunedoara 
CALEA SPRE O SĂNĂTATE MAI BUNĂ: v

MEDICUL DE FAMILIE V

V

FAMILIA TA ARE MEDICUL El?
V

în vederea asigurării condițiilor de aplicare a reformei 
sanitare și a noului sistem de asigurări de sănătate, invităm 
populația să înceapă înscrierea la medicul la care dorește, pe 
listele de înscriere care se găsesc la fiecare dispensar 
medical.

La înscriere trebuie să aveți asupra dvs buletinul de 
identitate sau pentru copii certificatul de naștere.

Informații suplimentare vă sunt oferite la sediul Direcției 
Sanitare Hunedoara - Deva, Biroul de relații cu publicul, zilnic 
între orele 8 ■ 12, telefon 211776.

y

v

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră,

ABONAMENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA FEBRUARIE 
ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE. 
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA 
"CUVÂNTUL LIBER", Iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă. *
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la ghișeele 
oflciilor poștale din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, 
în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
Cu sediul în București, str. C.A. Rosetti, nr. 21, sector 2 

Organizează licitație publică deschisă cu strigare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/ 
1991, modificată și completată, pentru vânzarea a 56,413% din acțiunile/părțile sociale ale 

SOCIETĂȚII COMERCIALE AGROMEC HUNEDOARA S.A.
Cu sediul în localitatea HUNEDOARA, județul Hunedoara, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 

Comerțului J20/1284/1991, cod fiscal R2125027 având:
a) obiectul principal de activitate: executarea de lucrări agricole mecanizate șl prestări servicii în 

agricultură;
b) capitalul social: 314.600 mii lei, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului 

Comerțului din data de 10.03.1997;
c) cifra de afaceri în anul 1996: 419.747 mii lei;
d) rezultatul net al ultimului an încheiat 1996: +14.438 mii lei.
Licitația va avea, după caz, o etapă inițială la care vor participa ofertanții acceptați din categoria celor cu 

drept de preferință conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 55/1995 modificată și completată.
Prețul de pornire este de 25.000 lei/acțiune, respectiv 3,23 USD/acțiune.
Valoarea pachetului scos la vânzare este de 177.475 mii lei, respectiv 22.927 USD.
Licitația va avea loc pe data de 23.02.1998, ora 12, la sediul Fondului Proprietății de Stat - Direcția 

Teritorială Hunedoara, strada 22 Decembrie, nr. 37A, Deva.
Dosarul de prezentare a societății comerciale poațe fi procurat contra sumei de 50 USD pentru persoanele 

fizice și juridice străine sau contravaloarea în lei la cursul zilei stabilit de Banca Națională a României la data 
cumpărării dosarului de prezentare, pentru persoanele fizice și juridice române, zilnic, de la sediul Centrului 
de Afaceri FPS ARD, din București, str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, tel.: 3110495, 3121891, 3123130, fax: 
3121841, între orele 8 - 16-și la sediul Fondului Proprietății de Stat - Direcția Teritorială Hunedoara, strada 22 
Decembrie, nr. 37A, Deva, zilnic, între orele 8 - 16. Pentru investitorii străini această sumă trebuie achitată, 
în prealabil, în contul Fondului Proprietății de Stat nr. 25110000000242300008 pentru USD sau nr. 
25110000000242301007 pentru DM, deschise la BANCOREX CENTRALĂ, iar pentru investitorii români 
această sumă trebuie achitată în contul Fondului Proprietății de Stat nr. 1510980000607 deschis la BRD - SMB.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Fondului Proprietății de Stat - Direcția Teritorială Hunedoara, 
strada 22 Decembrie, nr. 37A, Deva.

Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare.
Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt:
- Copie după Ordinul de plată pentru achitarea prețului Dosarului de prezentare;
- Buletin de identitate (pașaport pentru persoanele fizice străine);
- Delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune la sediul Fondului Proprietății de Stat - Direcția Teritorială 

Hunedoara, strada 22 Decembrie, nr. 37A, Deva, în ziua licitației, ora 12, documentele prevăzute în Normele 
Metodologice pentru aplicarea HG nr. 457/1997, art. 50 publicate în M.O. nr. 213/28.08.1997.

Taxa de participare la licitație este de 250 mii lei și se va achita la casieria vânzătorului său în contul FPS 
nr. 1510980000607 deschis la BRD - SMB pentru persoanele fizice sau juridice române.

Persoanele fizice sau juridice străine vor achita taxa de participare în valută la cursul zilei stabilit de BNR, 
la casieria vânzătorului sau în contul FPS nr. 25110000000242300008 pentru USD sau 
25110000000242301007 pentru DM, deschise la BANCOREX CENTRALĂ.

Achitarea taxei de participare jconferă dreptul de participare la ambele etape ale licitației, după caz.
Participanții la licitație vor consemna la dispoziția vânzătorului o garanție de participare în valoare de 3% 

din valoarea pachetului de acțiuni, solicitat, calculată la prețul pe acțiune oferit de vânzător (prețul de începere 
a licitației).

Persoanele fizice sau juridice române pot achita garanția de participare în lei la casieria vânzătorului sau 
în contul FPS nr. 4001680900313 deschis la BRD - SMB.

Persoanele fizice sau juridice străine pot achita garanția de participare în valută în conturile FPS nr. 
25110000000242300008 pentru USD sau nr. 25110000000242301007 pentru DM deschise la BANCOREX 
CENTRALĂ.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de garanție 
bancară valabilă 45 de zile calendaristice după data licitației.

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
în calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

[LIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GĂEȘTI

Vă oferă la cele mai mici prețuri:
• TELEVIZOARE COLOR® FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

FRIGORIFICE® MAȘINI DE SPĂLAT®ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI 

• BOILERE ELECTRICE® VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE 
•ASPIRATOARE: ®MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE® STORCĂTOARE 

DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE...® ȘI MULTE ALTELE!!!

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

PLATA ÎN 24 RATE
rMrtx :
MAGAZINELE NOASTRE:

♦ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A
(la parterul Primăriei) • tel. 213222 

♦ORÂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
Cu sediul în București, str. C.A. Rosetti, nr. 21, sector 2

Organizează licitație publică deschisă cu strigare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
58/1991 modificată șl completată, pentru vânzarea a 40% din acțiunile/părțile sociale ale

* SOCIETĂȚII COMERCIALE AGROMEC ILIA S.A.
Cu sediul în localitatea ILIA, județul Hunedoara, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului 

J20/1066/1991, cod fiscal 2094257 având:
a) obiectul principal de activitate: executarea de lucrări agricole mecanizate șl prestări servicii în 

agricultură;
b) capitalul social: 1.880.900 mii lei, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului 

Comerțului din data de 10.06.1997;
c) cifra de afaceri în anul 1996: 292.006 mii lei;
d) rezultatul net al ultimului an încheiat 1996: -74.992 mii lei.
Licitația va avea, după caz, o etapă inițială la care vor participa ofertanții acceptați din categoria celor cu 

drept de preferință conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 55/1995 modificată și completată.
Prețul de pornire este de 25.000 lei/acțiune, respectiv 3,23 USD/acțiune.
Valoarea pachetului scos la vânzare este de 752.350 mii lei, respectiv 97.190 USD.
Licitația va avea loc pe data de 23.02.1998, ora 10, la sediul Fondului Proprietății de Stat, Direcția 

Teritorială Hunedoara, strada 22 Decembrie, nr. 37A, Deva.
Dosarul de prezentare a societății comerciale poate fi procurat contra sumei de 250 USD pentru persoanele 

fizice și juridice străine sau contravaloarea în lei la cursul zilei stabilit de Banca Națională a României la data 
cumpărării dosarului de prezentare, pentru persoanele fizice și juridice române, zilnic de la sediul Centrului 
de Afaceri FPS ARD, din București, str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, fel.: 3110495, 3121891, 3123130, fax: 
3121841, înffe orele 8 - 16 și la sediul Fondului Proprietății de Stat - Direcția Teritorială Hunedoara, strada 22 
Decembrie, nr. 37A Deva, zilnic între orele 8-16. Pentru investitorii străini această sumă trebuie achitată, în 
prealabil, în contul Fondului Proprietății de Stat nr. 25110000000242300008 pentru USD sau nr. 
25110000242301007 pentru DM, deschise la BANCOREX CENTRALĂ, iar pentru investitorii români această 
sumă trebuie achitată în contul Fondului Proprietății de Stat nr. 1510980000607 deschis la BRD - SMB.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Fondului Proprietății de Stat - Direcția Teritorială Hunedoara, 
strada 22 Decembrie, nr. 37A - Deva. •

Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare.
Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt:
- Copie după Ordinul de plată pentru achitarea prețului Dosarului de prezentare;
- Buletin de identitate (pașaport pentru persoane fizice străine);
- Delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune la sediul Fondului Proprietății de Stat - Direcția Teritorială 

Hunedoara, strada 22 Decembrie, nr. 37A, Deva, în ziua licitației, ora 10, documentele prevăzute în Normele 
Metodologice pentru aplicarea HG nr. 457/1997, art. 50, publicate în M.O. nr. 213/28.08.1997.

Taxa de participare la licitație este de 2.500 mii lei și se va achita la casieria vânzătorului său în contul 
FPS nr. 1510980000607 deschis la BRD - SMB pentru persoanele fizice sau juridice române.

Persoanele fizice sau juridice străine vor achita taxa de participare în valută la cursul zilei stabilit de BNR, 
la casieria vânzătorului sau în contul FPS nr. 25110000000242300008 pentru USD sau 
25110000000242301007 pentru DM, deschise la BANCOREX CENTRALĂ.

Achitarea taxei de participare conferă dreptul de participare la ambele etape ale licitației, după caz.
Participanții la licitație vor consemna la dispoziția vânzătorului o garanție de participare în valoare de 3% 

din valoarea pachetului de acțiuni solicitat, calculată la prețul pe acțiune oferit de vânzător (prețul de începere 
a licitației).

Persoanele fizice sau juridice române pot achita garanția de participare în lei la casieria vânzătorului sau 
în contul FPS nr. 4001680900313 deschis la BRD - SMB.

Persoanele fizice sau juridice străine pot achita garanția de participare în valută în conturile FPS nr. 
25110000000242300008 pentru USD sau nr. 25110000000242301007 pentru DM deschise la BANCOREX 
CENTRALĂ.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de garanție 
bancară valabilă 45 de zile,calendaristice după data licitației.
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Reflecția sAptĂmânii /
"Singurul real e trecutul. Prezentul nu există în realitate, f 

filozoficește. Prezentul nu e destul de real, fiindcă trăim 1 
într-însul, nu e definitiv. Viitorul nu există pentru noi. Cel ' • 
mult poate să fie o înjghebare a minții noastre, foarte nelămurită. 
Trecutul e ceva isprăvit, e ceva imobil, foarte real și foarte concret. 
Trecutul e singura realitate."

Garabet Ibrăileanu

"7t<-e,ca.tu.(!- cenușa. f-adfoactfu-d dfa roi... "
"Distrugătorii unul palat creează maiestatea și mai impresionantă 

a ruinei."
Nicoiae iorga

"Ă nu ști ce s-a întâmplat înainte de a te fi născut, este tot așa 
ca și când ai fi necontenit prunc; căci, ce este vârsta omului, dacă 
memoria faptelor noastre nu s-ar uni cu veacurile cele mai dinainte?" 

Cicero
"Vrei viitorul a-l cunoaște, te întoarce spre trecut.”

Mihai Eminescu
"Trebuie să luăm din trecut focul, nu cenușa."

J. Jaures
"Trecutul este ca o lampă așezată la intrarea viitorului ca să 

risipească în părți întunericul ce-l acoperă."
Lamennais

"Când un popor nu mai are sentimentul vital al trecutului său, se 
stinge."

Cesare Pavese
"Trecutul este prezent îmbătrânit."

Jean Cocteau
Selecție de Hie LEAHU J

• Cine să mai înțeleagă lu
mea noastră, cu "satelit" în casă 
dar cu întunecimi de Ev Mediu 
în conștiință și mentalități? • în 
lumina dulce a amiezii de toam
nă, o pereche - soț și soție - 
merg pe stradă certându-se. 
Cearta se vrea discretă (să nu 
vadă lumea...) Dar resentimen
tele și sila reciprocă ies din albia 

discreției. Fiecare clocește un 
gând de răzbunare. Și ce-i mai 
la îndemână decât a strecura 
printre dinți amenințarea cu infi
delitatea? ... Se despart țâfnos, 
fără salut, malaxorul slujbei îi 
prinde - implacabil - pe amân
doi, spre seară deschid aceeași 
ușă, se salută sec, se întâlnesc 
la aceeași masă, 'se schimbă 
jumătăți de vorbă, fiecare e 
traversat de un soi de regret - în 
numele IUBIRII LOR, vor să 
recompună din cioburi o icoană, 
se poartă stângaci, nici unul nu 
e dispus să facă un pas spre ce
lălalt, se întâlnesc apoi în ace
lași pat, plâng unul în brațele* 
celuilalt, totul are gust de sirop 
călduț și leșinat, se prăbușesc 
în somn, fiecare visează alt
ceva... • Am văzut într-o bi
serică o inscripție sub un Cristos 
răstignit și însângerat: "El și-a 
dat viața pentru tinel Tu ce ai fă-

\_____ ______________  

cut?" • Scria undeva regretatul 
Florin Mugur: "Nici un ins inteli
gent și muncitor nu seamănă cu 
altul. Fiecare e unic. Fiecare e 
de neînlocuit. Absolut identici 
sunt, în schimb, proștii și leneșii. 
Nici un prost nu e mai mare 
prost și nici un leneș nu-l întrece 
în lenevie pe semenul său. Ei 
sunt cu toții răi și asemănători.

—

Se copiază unul pe celălalt până 
și când se îndrăgostesc. Până 
și când dorm. Se copiază, nu 
dorm, asta fac, chiar și sforăitul 
lor e o copie. Ceilalți, cei care 
există ca individualități nu sea
mănă, fiecare în parte, decât cu 
el însuși". • Cineva îmi poves
tește cum în urmă cu zece ani, 
iarna, a așteptat în zona Dunării 
pentru a fugi dincolo. Omul aș
tepta să înghețe Dunărea. în
cerc să-mi imaginez ce era în 
sufletul unui om ce-ar fi pornit 
prin noapte, să traverseze o 
întindere înghețată despre care 
nu putea ști cât e de rezisten
tă... în acea iarnă Dunărea n-a 
mai înghețat... • La TV: pe o 
stradă dintr-un oraș din Vest, o 
agendă cam de mărimea unui 
om, rezemată de-un zid. Cine 
dorește poate să scrie câteva 
cuvinte în neobișnuita agendă...

iile LEAHU

["ÎÂRNĂtT
' COALIȚIEI ♦
| - în context coșbucian -
' N-a venit iarna, drăguța,

I Neaua încă nu s-a pus...
| Scârțâie-n Guvern căruța
| Presimțind că-i spre apus

| Nu-i nici soare, nu-i nici bine,
■ în Guvern e foc și fum
J Și năvalnic vuiet vine
I Dinspre Coaliție-acum

. Vin politicienii spuză
• Toți cu sănii de import
| Și cu patimă se-acuză
| Parcă-ar fi ieșiți din cort

I Iar miniștrii - mândră ceată -
| Au pornit spre derdeluș

IMai cad unii câteodată
Că-n Guvern e-alunecuș

Ii Dar le merge bine vorba,
! Deși Ciorbea, iritat, '
I Le-a strigat; "Vă tai eu ciorba!
| încă n-ați demisionat?"

’ ... Și începe să se roage

| Președintele Emil:
| "Victore, ajungi la doage,
. Rogu-te, fii mai gentil..." 

Dumitru HURUBĂ———————

Un secol de cinema

Istoria cinematografului 
mondial consemnează - chiar 
la începuturile sale, prezența 
câtorva cupluri de staruri care 
își împărțeau timpul între că
minul conjugal și platoul de 
filmare. Astfel, încă din anii 
'20 era deja "consacrat" cu
plul Douglas Fairbanks - Mary 
Pickford, iar în anii '30 - '40 de 
pildă, Charles Chaplin - Pau
lette Goddard, Clark Gable - 
Carole Lombard sau Lauren
ce Olivier - Vivien Leigh.

Dintre cele mai armoni
oase cupluri de actori s-au 
detașat Humphrey Bogart - 
Lauren Bacall sau Robert 
Taylor - Barbara Stanwick. 
Evident au existat și excepții 
de la regulă, cum s-a întâm
plat cu Richard Burton - Eli
zabeth Taylor.

în Europa, cele mai cu
noscute cupluri au fost Yves 
Montand - Simone Signoret, 
Renato Salvatori - Annie Gi- 
rardot sau Franco Interlenghi 
- Antonella Lualdi, pentru a 
ne referi doar la aceste cu
pluri. O altă categorie de "ci-

,,, FMIIJHE
neaști" în familie o constituie 
părinții și copiii, menționând 
pe Charles Coburn - James 
Coburn, Michael'Redgrave - 
Vanessa Redgrave, sau John 
Wayne - Patrick Wayne și de 
dată mai recentă Clint East
wood - Allyson Eastwood.

In sfârșit rețin atenția fra
ții și surorile, cum au fost 
Joan Fontaine - Olivia de Ha- 
villand, "clanul" Lionel, Ethel 
și John Barrymore, sau 
Shirley Mac Laine - Warren 
Beatty, fără a-i omite nici pe 
frații Maximilian Schell - Marla 
Schell. In fine, merită să con
semnăm și "simbioza" pro
ducători - actrițe, reprezen
tată prin David O. Selznick - 
Jennifer Jones, Dino De Lau- 
rentiis - Silvana Mangano, 
sau Carlo Ponti - Sophia Lo
ren și Franco Cristaldi - Clau
dia Cardinale. Evident, enu
merarea numelor de mai sus 
nu este exhaustivă ci doar 
selectivă, întrucât ea este cu 
mult mai lungă.

Adrian CRUPENSCHi

BUTIC
Da, știu că nu așa se 

scrie corect, dar acest cu
vânt este titlul unei firme 
scrisă cu auriu la intrarea 
într-un boutique. Așa - zisul 
"Butic" e de fapt o îngră
mădire de mărfuri dintre cele 
mai diverse, un fel de bazar. 
Nu cunosc exact legislația 
comerțului - sigur nu e ba
zată pe legea bunului gust! - 
dar mă întreb cum se permi
te vânzarea zahărului, pan
tofilor, lenjeriei de corp, cos
meticelor și ceaiurilor medi
cinale în același loc? Un loc 
cât mai strâmt cu putință. 
Asta doar așa în mare, pen
tru că există acolo și aparate 
electrice, ață de cusut, bate
rii, pixuri, caiete și multe 
altele. Nu, nu este într-un sat 
în vârf de munte unde o ast
fel de varietate de mărfuri ar

- Doctore, de ce sunteți 
tulburat?

- Azi a murit un pacient 
de-al meu...

- Asta să vă fie de învă
țătură. Banii se iau întot
deauna înainte.

.---------waOn» —

Sora de serviciu, noap
tea târziu, vede un pacient 
mișunând pe coridor. Se a- 
propie de el și-i spune:

- E, acum e deja timpul 
să ne culcăm în pat.

- Și dacă ne observă ci
neva? .

- Ce diferență este între 
un amant și un soț?

- Primul este ziua, iar 
celălalt, noaptea...

BfcWsM- CREpM
1/W TIMPUb M re

=========== 

fi îndreptățită și chiar bine
venită, ci este în centrul unui 
oraș unde alte zece astfel de 
magazine "cu de toate" își 
oferă serviciile cumpără
torului derutat.

Caut ață de cusut și nas
turi, dar nu mai există un 
boutique specializat pentru 
mercerie. Caut zahăr și-l 
găsesc în magazinul care 
vinde și pantofi. Caut pantofi 
și-i găsesc în magazinul cu 
lămpi, becuri și aparate elec
trice. Caut de toate și găsesc 
de toate într-un haos desă
vârșit. Sunt eu conserva
toare și prea sistematică sau 
e într-adevăr brambureală în 
comerțul nostru?

P.S. Orice asemănare cu 
realitatea nu e deloc întâm
plătoare!

ina DELEANU

Gangsterul e adus în fala 
scaunului electric. Directorul 
închisorii i se adresează.

- Luați loc!
- Luați loc dumneavoas

tră... Sunteți și mai cult decât 
mine și mai în vârstă...

între directori:
- Care e diferența dintre 

neliniște și stres?
- Dacă soția îți spune că 

e însărcinată, asta e neliniș
te. Dacă asta ți-o zice secre
tara, este stres...

- Ce beți? - se interesea
ză medicul.

- N-am pretenții, doctore. 
Beau ce-mi oferiți!

Culese și prelucrate de 
iiie LEAHU

ORIZONTAL: 1) Aureolat cu titlul de 
spirit anticipativ; 2) Viză finală la un proiect 
de intenție; 3) A afișa cu ostentație portrete 
suprarealiste - Sanctuar autohton pentru 
odihna celor buni; 4) Produs gastronomic 
cu aluzii punitive - Coupe-papier cu 
veleități de passe-partout; 5) Numitor 
comun într-un raport de egalitate - Avatarul 
etern al muritorilor de elită; 6) Rizibilul 
incipient cuprins de ilaritate! - Protagoniste 
sprințare ale unor șăgălnicii spirituale; 7) 
Expresia neproblematizantă a potențialului 
limitativ - Succintă recitare plasată la 
subsol; 8) Greșeală umană recunoscută 
printre genele plecate - Defecțiune critică 
cu complicații în funcționare; 9) Intrus 
dezavuat în templul lui Bachus - 
Discontinuitate marcantă pe potecile lui 
Cronos; 10 ) Realizare de facto a unei 
reproduceri literare.

VERTICAL: 1) Predispus cu seriozitate pentru 
meditație; 2) Exponentă a acumulării în conturi 
personale; 3) Boabe mărunte măcinate de morile vieții
- Copil de curte crescut în mediul agrest; 4) Faruri 
luminoase într-un ocean letargic; 5) Probă eliminatorie 
într-un concurs de împrejurări - Relație necesară într-un 
cerc... după moda retro!; 6) Grăunte de polen pe aripile 
timpului - Cavaleri ai hazardului cu prioritate la întâlniri
- Atracție irezistibilă în brațele fatalității; 7) Mijloace 
inductive cu reacție acută - Platoșa perenă a artei 
noastre populare; 8) Moară stricată pe vadul râului de 
ocări - Văluri opalescente estompând imagini; 9) Strateg 
abil al ofensivei verbale - Astru apus, învăluit de purpura 
răsăritului; 10) Apreciere lexicală a unei reveniri de fond.

Vasiie MOLODEȚ
DEZLEGAREA CAREULUI "STRATEGII" APĂRUT lN 

ZIARUL NOSTRU DE SÂMBĂTA TRECUTĂ:
1) SCLIFOSELI: 2) TRADUCĂTOR: 3) RUMORI - ACE: 4) 
ACELA - SNOP: 5) Bl - ITAL - MA; 6) USI - AR - NOR: 7) 
NĂUC - ARATA: 8) IȚ - RUTA - OB; 9) COCOLOȘIRI; 10) 
IREMISIBIL.

■ 1 Controlul poziției:
| | Alb: Rg2, De7, Nd3, Cc3, Cf2, p:e6 |
| | Negru: Re5

11 Soluția problemei din numărul |
II trecut

1 1 Td5 Rc3; 2 Na5 ț
|| 1... Re3; 2 Ng5 /

\__________________✓
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ANIVERSARI

•LINIAEUGEN .astăzi,24 
ianuarie, împlinește 41 de ani. 
Părinții îi urează "LA MULȚI 
ANI" (40063)

MATRIMONIALE

• Domn singur, 40 ani, fără 
obligații, cu situație materială 
bună, doresc cunoștință cu 
doamnă între 30-40 ani, indi
ferent de starea materială, 
pentru căsătorie. Rog serio
zitate. Tel. 215344 domnul 
Adam loan (3658)

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament central 
4 camere, etaj 2. Tel. 625521 
(40135)

• Vând casă și pământ
1,36 ha Bretea Mureșană, nr. 
103. Tel. 212561 (40149)

• Vând apartament 3 ca
mere. Vând casă cu brutărie 
Ilia. Tel. 625350, 094 569005 
(40160)

• Vând urgent casă mare, 
anexe, 60 ari grădină. Corn. 
Băcia, nr. 250 (40677)

• Vând în Foit casă și 
moară, cu dependințe, trifazic, 
grădină 30 ari, 70 milioane, 
negociabil. Tel. 213162 
(40179)

• Vând casă cu materiale 
pentru modernizare, curte cu 
viță vie, grădină cu pomi, gaz 
metan, în Geoagiu sat. In
formații tel. 058/823725 (9051)

• Vând casă, comuna 
Mărtinești, nr. 41, preț nego
ciabil. Informații la domiciliu. 
(0468)

• Vând Oltcit Club 11 RM, 
an fabricație 1989, piese 
schimb, garanție, factură. Tel. 
225790,222916(40652)

• Vând tractor Universal 
445 L, în stare bună de func
ționare. Vețel 43 A (40651)

• Vând casă cu nivel, 
centrală termică, garaj, gră
dină, anexe multiple. 728135 
(40668)

• Vând Dacia Liberia 1995. 
Relații la tel. 544759, după ora 
15(40695)

• Vând 2 Renault 18, unul 
cu carte identitate, unul 
neînmatriculat. Tel. 648118, 
după ora 19(40170)

• Vând VW microbuz, CI, 
stare bună, 1976, motor 2000. 
218562(40669)

• Vând Audi Coupe 80, 
3000 DM. Tel. 228431 (40165)

• Vând Dacia 1300. Tel. 
625102 Deva, sau 283246 
Abucea(40682)

• Vând Mercedes Cobra, 
an fabricație 1980. Tel. 058 
733348 Sebeș- Alba (40681)

• Vând motocultor cu plug, 
freză, remorcă, din Germania. 
Tel. 212463 (9048)

• Vând 50 oi gestante, preț 
negociabil, Alexoi Emil, Pe- 
treni, Băcia, nr. 18 A (40171)

• Vând ieftin semicursieră 
Concord, import SUA. Tel. 
624195(40169)

• Vând frigider 2501 Hojnar 
și joc Nintendo. Tel. 227634 
(40679)

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

• Vând țiglă, cărămidă, uși, 
geamuri, elemenți calorifer, fier 
beton, rezultate din demolări. 
Beriu nr. 63 A, tel. 646194, 
după ora 14. (0467)

• Vând armă vânătoare, 
calibru 12 mm și armă tir, 5,6 
mm, Hațeg, tel. 770933 (9825)

SCHIMBURI DE 
LPCUINTE

• Schimb apartament 2 
camere, tip vagon, plus dife
rență, cu 2-3 camere deco
mandate. 227896(40659)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere apar
tament, zona pieței, semi- 
mobilat. Tel. 229622 (40680)

• închiriez garsonieră lângă 
piață. Tel. 211204, după ora 20 
(3661)

OFERTE DE 
SERVICII

• Societate comercială 
angajează cu carte de muncă 
sau prestări servicii instalatori 
sanitari, sudori, lăcătuși, care 
au lucrat în instalații de gaze 
naturale. Simeria, tel. 262008 
(40143)’

• Cooperativa "Univers" 
Simeria, str. I Decembrie, bl. 
104, parter, execută lucrări 
de rebobinări motoare elec
trice la prețul de 80.000 lei/ 
kW. De asemenea execută 
lucrări de reparații tapițerie 
mobilier și auto. Informații la 
tel. 261670 (40678)

• Angajăm șef depozit
(bărbat) cu garanție mate
rială. Relații la tel. 221425, 
între orele 8-16, sau la 
tel.214145, între orele 17-22 
(40178)_________________

• Executăm instalații sa
nitare, montări gresie și 
faianță. T61.092/725860 (9250)

• Doriți să comandați un 
MONUMENT deosebit’ din 

GRANIT NEGRU ce își păs
trează luciul și peste 200 de 
ani ? Sau o FOTOGRAFIE 
APLICATĂ PE PORȚELAN? 
Veniți acum, vedeți și co
mandați. Execută ireproșabil 
maistrul cu experiență înde
lungată BURCI TRAIAN, str. 
1 Mai, nr. 24, Simeria. Tel. 
261108(40091/92)

• SC Gef Facilities SRL 
angajează agenți comerciali. 
Condiții: minim studii medii, 
dinamici, serioși, vârsta 
cuprinsă între 20-27 ani. Tel. 
230930(40663)

DIVERSE

• SC Transloc SA Deva 
vinde prin licitație publică în 
fiecare marți, ora 10, mijloace 
fixe disponibilizate conform 
Ord. 11/97 de tipul: autobas
culante de 6,5 tone, auto
tractor cu șa de 20 tone, 
ARO 10, multicar IFA 1,5 
tone, instalație metalizare 
sablare. Informații la sediul 
firmei din str. Depozitelor, nr. 
2, sau la tel. 223645 (3662)

COMEMORĂRI

• Au trecut 7 ani, suflet bun 
și curat, îngerii să fie cu tine

ALEXANDRINA 
IONESCU 

din Brad. Chipul tău frumos va 
fi mereu în inimile noastre. 
Soțul Gheorghe, fiicele Coca 
și Dana, ginerii Ion, Ghiță, 
nepoții Rareș, Cătălin și 
Cătălina. Comemorarea în 24 
ianuarie 1998 ora 11, la 
mormânt. (40118)

• Cadrele didactice și 
elevii Scolii Generale nr.2 
Orăștie sunt alături de soția 
Cornelia și fiica Raluca la 
împlinirea unui an de la 
trecerea în eternitate a

prof. PARASCHIV 
IOAN

Odihneâscă-se în pace! 
(0469)

DECESE

• Soția Maria, copiii Geor- 
geta, Florin, lliuță, ginerele 
Sorin, nurorile Gabriela și 
Nicoleta, nepoții Livia, Mona 
și Robert anunță cu adâncă 
durere încetarea din viață, 
după o lungă și grea sufe
rință,a dragului lor soț, tată 
și bunic

ILIE GHEORGHE 
STEPAN

de 56 ani. înmormântarea va 
avea loc duminică 25.01. 
1998. Dumnezeu să-l ierte! 
(40174)

• Din partea colegilor de 
la FE Mintia, Secția Exploa
tare Termomecanică, adu
cem un ultim omagiu celui 
care a fost un bun coleg și 
prieten, maistrul

ILIE GHEORGHE 
STEPAN

Condoleanțe familiei. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace. (40174)

• Familia Ciobanu Vasile 
și luliana deplângem moar
tea, după o grea suferință, a 
vecinului nostru

ILIE STEPAN
Transmitem sincere con

doleanțe familiei îndurerate. 
Regrete sincere. (40181)

• Colegii de serviciu de la 
SC Rempes SA Deva sunt 
alături de ing. Popa Mircea 
la greaua pierdere suferită 
prin decesul tatălui. Sincere 
condoleanțe și Dumnezeu 
să-l odihnească! (40176)

TRAGEREA 
SUPER 

LOTO “5/40” 
din 22.01.1998

16-12-9-26-10-1

I BERE$b
SILVA 1/2

BEGUN 1/2
................ J

P

Fond de câștiguri:
458.335.440 lei

TRAGEREA 
EXPRES 

din 22.01.1998
I
21 -14-46-29-42-10

Fond de câștiguri: 
118.018.251 lei

< 7

CONCURS CU PREMII AL 
DIRIGINȚILOR Șl 

FACTORILOR POȘTALI
Pentru ca ziarul nostru să ajungă la cât mai mulți dintre cititorii săi și pentru că abo

namentul 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 în perioada lunilor ianuarie - februarie - martie 1998

Principalul criteriu al concursului este
• NUMĂRUL DE ABONAMENTE CONTRACTATE LUNAR, ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL LOCUITO

RILOR DIN FIECARE ORAȘ SAU COMUNA Șl DE DISPERSIA LOR ÎN TERITORIU.
La încheierea concursului va fi întocmit un clasament, separat pentru diriglnți 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”l
De la 1 ianuarie 1998, costul abonamentului la ziarul nostru este de 8000 de lei/lună plus 

taxele poștale.

- - —

AGENȚIILE DE PflBUOWE 
"CUVlmreiL LIBER

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

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

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia (tel.716926);
O- BRAD, strada Republicii (tei. 650968), la sediu!

S.C.’’MERCUR";
* ORĂȘTIE, ia chioșcul de lângă magazinul “Palia";
* HAȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 (în spațiul secției foto). 

Telefoane: 770367, 770735.
Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe rezonabile, publicarea 

cu maximă promptitudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

Societate comercială
VINDE EN GROS 

ȘI 
EN DETAIL

Apă minerală

BIBORTENI 1,5 L
J 7

Hârtie igienică
• Zărnești
• Petrești
• Prundul Bârgăulul 

______________ —-
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

'Wf VREMEA
Vremea se va răci treptat. Cerul va fi temporar noros. 

Vânt slab la moderat din sector estic, cu intensificări trecătoare 
la munte.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între -4°C și + 1°C^ 
iar maximele între 0°C și +3°C. Dimineața, local, se va forma 
ceață. (Ileana Govoreanu)
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Agenția MARSCHALL REISEN S.R.L

Organizează excursie la meciul de 
BOX PENTRU CENTURA MONDIALA 

al boxerului

ce va avea loc la Stuttgart - 
Germania, 

în data de 14 februarie a.c.
Se asigură transport autocar, două 
cazări la Stuttgart, cu mic dejun, 

bilet la meci și viză.

Informații la telefon 
231291.

CONSILIUL l)E 
ADMINISTRAȚIE AL 

S.C. AVICOLA S.A. DEVA
Convoacă adunarea generală a 

acționarilor în data de 16.02.1998, ora 
12, la sediul societății, situat în Mintia, 
str. Principală, nr. 2, jud. Hunedoara.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Modificarea statutului .și contractului societății;
2. Alegerea Consiliului de administrație;
3. Aprobarea vânzării de active;
4. Diverse.
In cazul în care adunarea generală nu va fi legal 

constituită la inima convocare, se va face o 
reprogramare în același loc și la aceeași oră, la data de 
20.02.1998, pentru a dezbate aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la tel.: 0.54/ 
62.5796.

erep Plus

jertfite atice fi/: ete.

IMPRIMANTE ȘI COPIATOARE

Deva, Bdul Decebal, bl. P 
® 212726; 218205

idiiit-iiiiaaiE

ÎN ORICE OCAZIE, 
PUBLICITATE 

PRIN 
CUVÂNTUL 

” UBER”!

ATENȚIUNE! suntem în zoNĂi'j

BANCA AGRICOLA 
SA DEV A

SC ULPIA SA DEVA
str. 22 Decembrie, nr.37

Angajează tineri dinamici și ambițioși, cu experiență în vânzări, 
pentru promovare mobilier NEOSET. Permisul de conducere reprezintă 
un avantaj.

Informații la sediul societății sau la tel. 217929.
î 1

I S.C. APROTERRA i 
i S.A. SIMBRIA ; 
I M "** ;
I Asigură în permanență piese ( 
I pentru tractoare și mașini I 
j agricole, rulmenți, acumulatoare, j 
I carbid, electrozi de sudură și p 
I organe de asamblare. ș
[ De asemenea, vinde vopsele j 
I alchidrice la următoarele prețuri: |

O grund -11.000 lei/kg; ’
O bronzaluminiu -12.980 lei/kg; ' 
3 vopsea galbenă -13.125 lei/kg; | 

j O vopsea albă -16.875 lei/kg. 1
Vă. oferă din stoc antigel j 

I concentrat cu 11.415 lei/litru, folie I 
j de polietilenă cu lățimea de IO m 
I pentru solarii la 15.625 lei/kg, u- | 
I leiuri pentru motor marca I 
j LUBRIEIN, la cele mai accesibile j 
I prețuri. J
I Prețurile nu includ TVA. 1
! Relații la tel.: 054/260424;
! 260966. j

\ Relații suplimentare la telefon 215344, între orele 8-15^'

/----------------------- >
> PRELATE 
CflMIOflNE
> ACOPERIRI 
TERASE

tel./fax: 054/211128V JJ

C.E.C. I
SUCURSALA JUDEȚEANĂ 

HUNEUUARA-UHIA 
organizează

LICITAȚIE PUBLICĂr.

DESCHISĂ
fără preselecție, pentru proiec

tarea și execuția instalațiilor de alar
mare, antiefracție și antiincendiu la 
Agențiile C.E.C. Fetrila, Aninoasa, 
Ghelari și Ilia, în data de 23.02.1998, 
ora 10,00, la sediul din Deva, bd. 22 
Decembrie, nr. 90, bl.. 26, parter. 
Documentația de licitație se va putea 
ridica, contra cost, începând cu data 
de 26.01.1998, de la Serviciul Admi
nistrativ. Informații suplimentare se 
pot obține la tel. 218050, int. 132.

organizează concurs pentru următoarele posturi:

> SECRETAR LITERAR -1 post
> MUNCITOR NECALIFICAT -1 post
Concursul va avea loc la sediul unității în data de 

6 februarie 1998.

Vinde la licitație publică ce va 
avea loc în data de 29 ianuarie 

1998 următoarele:
|X> solarii tip tunel, preț de por

nire 1,5 milioane lei, licitația organi- 
zându-se la sediul societății comer- J 
ciale S.C. Horticola SA Sîntandrei, nr.
2, începând cu ora 12.

[x> un buldozer S - 1500, o re
morca RBB - 5, 2 tractoare SV - 445 
pe șenile (exploatări viticole și fo
restiere), toate în stare de func
ționare, licitația organizându-se la 
sediul S.C. Viticola SA Șoimuș, str. 
Viilor, nr. 1, începând cu ora 11.

Informații la telefon 216265.\’ _________________ J

FfiX. AGROTRANSPORT S-A.
Hunedoara

Cu sediul în Deva, str. Fortului, nr. 2, 
organizează în data de 28.02.1998 concurs pentru 
ocuparea postului de REVIZOR TEHNIC.

Condiții: experiență în domeniu auto 10 ani.
Tematica și informații suplimentare se pot 

obține de la sediul societății, telefon 214341.
V-------------- --------- - ---------- --------------------- ---------------*

“PATRIA” - DEVA: George, 
trăsnitul junglei (23-29); 
“FLACĂRA” HUNEDOARA: 
Un tată în plus; (23-29); 
Romeo și Julieta (27-29);
“PARÂNG” PETROȘANI: 

Al cincilea element (23-26);

“CULTURAL” LUPENI: Pacientul englez (23-26); Al 
cincilea element (27-29);
“ZARAND” BRAD: Iubitul meu se însoară (23-26); 

Avionul condamnaților (27-29);
“PATRIA” ORĂȘTIE: Joc în doi (23-26); Iubitul meu se 

însoară (27-29);
“DACIA” HAȚEG: Hercules (23-26); Joc în doi (27-29); 
“LUMINA” ILIA: Avionul condamnaților (23-25);-------- ------------------ '
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SUNTEM PREGĂTIȚI PENTRU 
ALEGERI ANTICIPATE

IMU PREA EXISTĂ 
MORALĂ POLITICĂ!

în conferința de presă pe 
care a organizat-o joi, 22 ianuarie 
a.c., Filiala județeană Hunedoara 
a Partidului România Mare și-a 
prezentat punctul de vedere 
referitor la situația gravă în care 
se găsește țara. Vicepreședintele 
organizației, dl Sorin Cercea, s-a 
referit pe larg la așa-numitele 
„performanțe” ale guvernului 
Ciorbea. A fost amintită creșterea 
inflației cu 130%, creșterea 
șomajului cu 8,9%, scăderea 
Produsului Intern Brut cu 7,6%.

P.R.M. consideră că ieșirea 
din criză se poate face numai prin 
organizarea de alegeri anticipate, 
în acest scop, partidul și-a inten
sificat activitatea propagan
distică, intenționând ca în cel mai 
scurt timp să fie prezent cu filiale 
în toate comunele din județ. De 
asemenea, există deja un 
program de guvernare adoptat la 
ultimul congres al partidului, 
program ce va fi aplicat în cazul 
accederii la putere. El prevede 
promovarea unei noi politici 
sociale și economice, renego- 
cierea acordurilor cu FMI și 
Banca Mondială, renegocierea 
Tratatului cu Ukraina denumit ,,o 
trădare istorică" etc.

Răspunzând întrebărilor 
noastre, dl Sorin Cercea a 

precizat că trebuie să ne 
îndreptăm mai mult atenția spre 
piețele Chinei și ale Rusiei, ca și 
spre cele africane, locuri unde 
produsele românești pot să 
pătrundă mult mai ușor decât pe 
piețele occidentale. Trebuie 
căutate, în același timp, noi surse 
de finanțare externă în cazul în 
care organismele financiare 
occidentale vor opri finanțările 
pentru România. „Surse de 
finanțare există destule. Trebuie

să știm doar să negociem cu 
demnitate, fiindcă nu suntem un 
popor de milogi”, a mai spus dl 
Cercea.

Concluzia a fost că trebuie să 
muncim mai mult și să 
respectăm legile. De altfel, PRM 
este adeptul unei guvernări de 
mână forte, prin aceasta 
înțelegându-se că legea și 
ordinea trebuie să fie stăpâne.

Andrei NiSTOR

Ieri, la sediul Filialei județene a 
PNL din municipiul Deva a avut loc 
prima conferință de presă a noului 
Birou Permanent ales cu o 
săptămână în urmă. Au fost de față 
senatorul Constantin Blejan și noul 
președinte al filialei, avocatul Ion 
Macovei, o parte dintre membrii 
Biroului Permanent.

Lucrul asupra căruia s-a 
insistat cel mai mult în cadrul confe
rinței de presă a fost cel referitor ]a 
nevoia de moralitate în politică. în 
acest sens, încă de la început, 
domnul Ion Macovei arăta că 

pentru Filiala PNL din județul 
Hunedoara important este că s-a 
dat curs unei mai vechi intenții 
declarate de primvicepreședintele 
organizației Valeriu Stoica - privind 
reforma morală din partid.

S-a apreciat că după câțiva ani 
filiala s-a reînnoit. Principalul motiv 
pentru care s-a insistat asupra 
acestei reforme morale este acela 
de a realiza un partid național 
liberal autentic, care să se 
structureze pe organizații bine 
închegate, reprezentate în cea mai 
mare parte de către oameni cu o 
exemplară ținută morală, pro

fesională și politică. Liberalii 
doresc ca această ținută să o 
impună în întreaga viață politică 
din România.

Din cele afirmate în întâlnirea 
cu gazetarii a mai reieșit faptul că 
PNL dorește ca viața politică să 
fie una profesionistă, făcută de 
oameni devotați instituțiilor funda
mentale ale statului și principiilor 
democrației.

încă’ de la conferința 
județeană, Filiala Hunedoara și-a 
stabilit un program minimal în 
această direcție. între altele s-a 
hotărât transformarea organizației 
într-o instituție care să promoveze 
cele mai bune valori umane în 
viața politică, în administrația 
locală și centrală. Or, rostul orga
nizației județene a PNL este 
tocmai de a garanta moralitatea 
celor pe care îi promovează în 
funcții.

Legat de această problemă, 
dl senator Constantin Blejan a 
ținut să precizeze că “o boală 
extraordinar de gravă a politi
cienilor români este urmărirea cu 
frenezie a intereselor personale, 
ale celor de grup, evident în 
dauna partidului. Ți se face 
lehamite câteodată' când vezi 
câtă minciună există în politică, 
cât lichelism și prefăcătorie. De 
fapt, în ziua de azi morală în 
politică nu prea există."

Valentin NEAGU
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{MIȘCAREA TRENURILOR}

■ ÎN STAȚIA CFR DEVA j
Joi, 22 ianuarie a.c., după- 

amiaza, în gara din Deva. Lume 
destul de multă, ca de obicei. în 
jurul orei 17.30, cei care 
așteptau acceleratul 1767/1766 
Timișoara-lași s-au îndreptat 
spre linia 2, unde urma să so
sească trenul. în acel moment 
se anunța intrarea în gară, pe 
linia 2, a personalului Arad- 
Teiuș, cu plecare din gara Deva 
la 17.42. Călătorii nu s-au 
impacientat, pentru că sperau 
ca, până la 17.50, când urma 
să sosească acceleratul, 
personalul să plece. Dar 
lucrurile nu s-au petrecut așa.

La un moment dat, la 
| semnal apare trenul accelerat!
■ Fără să fie anunțat pe ce linie 
I va sosi, intră în gară pe linia 3, 
| fapt ce a creat agitație și panică
■ în rândul călătorilor, mulți dintre
• ei cu bagaje multe și mari. S-a 
| descurcat fiecare cum a putut.
■ Unii au ocolit personalul, alții au
• trecut cu greu prin personal. 
| întuneric fiind deja un domn mai
■ în vârstă, cu ambele mâini
• ocupate cu bagaje, s-a

împiedicat și a căzut pe piatra | 
dintre linii. Să nu mai vorbim . 
despre greutatea cu care s-au I 
urcat în tren călătorii, pentru | 
că peronul era în partea . 
cealaltă a trenului.

După plecarea acce- | 
leratului, ne-am adresat . 
biroului de informații, între- I 
bând care este motivul | 
neanunțării sosirii trenului. . 
Doamna care era de serviciu I 
ne-a răspuns că nu i s-a | 
transmis de la mișcare pe ce > 
linie va intra trenul. Ne-am I 
informat și ce impiegat este | 
de serviciu. Răspunsul a fost . 
prompt: „Dnul Florea. Așa I 
știe dânsul să facă mișcarea | 
în gara Deva.” >

Având în vedere și alte I 
nereguli existente în gara din | 
Deva, e adevărat că nu de ■ 
gravitatea celei semnalate în I 
rândurile de față, ne | 
întrebăm: nu este, oare, ■ 
nimeni în măsură să pună I 
lucrurile la punct pentru a nu | 
se mai întâmpla asemenea ■ 
situații? (M.T.) ' ■

IA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Bill Clinton in

dificultate

n

wț* Jd/jȚ vyv, vifl!

Audierile iui Bill Clinton 
in legătură cu acuzația de 
hărțuire sexuală au luat o 
întorsătură neașteptată. 
Dacă la început era vorba 
de un singur caz, dezvăluiri 
și declarații ale unor per
soane sugerează că victi
mele hărțuirilor sexuale 
sunt în realitate mult mai 
multe, președintele ame
rican fiind prezentat ca un 

^împătimit a! acestui obicei.

SCANDALUL TELEFOANELOR DIN SIMERIA
Luni, 19 ianuarie, ne-au 

sunat la redacție reprezentanți 
ai Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Simeria. Ne-au 
relatat faptul că foarte mulți 
pensionari din oraș au reclamat 
la C.A.R.P. faptul că, potrivit 
facturilor telefonice din această 
lună, au de achitat sume 
enorme, rugându-ne să ne 
deplasăm la fața locului pentru 
a ne convinge de temeinicia 
celor afirmate.

La Simeria, unde ne-am 
deplasat miercuri, am luat 
legătura cu dl Augustin Biriș, 
președintele C.A.R.P. Simeria, 
care ne-a mai spus că nu doar 
pensionarii, ci și alți locuitori ai. 
orașului sunt îngroziți pur și 
simplu de sumele ce le au de 
plată în această lună, situație 
nemaiîntâlnită până acum. 
,.Oamenii au venit aici și m-au 
întrebat cum pot să-i ajut!” - 
spunea dl Biriș, prezentându- 
ne o listă cu mai multe adrese 
și sumele ce le au de achitat. 
,,Oamenii au venit aici foarte 
supărați, unii au plâns pentru 
că au câte o pensie de numai 
300.000 de lei și de unde să 
plătească pentru convorbiri 
neefectuate - un milion, două 
milioane, sau câteva sute de 
mii de lei" - afirma dna Laura 
Meda Stroe.

Chiar și o funcționară a 
Casei Albe este dispusă 
să dea declarații potrivit 
cărora Bill Clinton i-a 
pretins atât relații sexuale 
cât și să depună o 
mărturie mincinoasă.

Asupra președintelui 
american se aștern umbre 
compromițătoare care ne 
duc cu gândul ia 
Watergate. (T. i.)

„Eu, personal, nu am cu 
cine vorbi, dar nici cum să-i 
verific; ei pot să zică ce vor - 
spunea dna Maria Todericiu. 
Nota mea de plată, față de alții, 
nu-i prea exagerată, am de 
plată 106.000 lei în total. Un 
semn de întrebare sunt pentru 
mine cele 286 de impulsuri 
pentru care am de achitat 
60.000 de lei. Eu zic că-i foarte 
mult”.

,,Lumea este în panică - mai 
spunea dl Biriș. Se ridică un 
mare semn de întrebare - ce se 
întâmplă? Unii îșipun problema 
astfel: ,,Să scot bani din bancă 
pentru a-mi achita factura". 
„Față de banii pe care-i dăm - 
spunea dl Octavian Alic - 
serviciul este sub orice critică. 
Când am ton, când nu am. Sună 
o dată, las lucrul și pe când 
ajung nu mai sună, ori sunt 
căutate diferite alte familii. Dacă 
îți exprimi nemulțumirea, ești 
tratat de parcă noi suntem la 
dispoziția lor și nu invers".

„Deși de la telefonul 
260575 nu s-a vorbit mai bine 
de o lună de zile, s-au încasat 
peste 200.000 lei"- mai spunea 
o persoană care a dorit să-și 
păstreze anonimatul.

între timp - cum am aflat - 
dlui Vasile Albu, care avea de 
plată 2.100.000 lei, i s-ar fi spus

O imagine deloc plăcută oferită de str. Bejan din Deva. 
Foto: Eduard CHiROiU

la telefoane că a fost o greșeală 
de calculator și i s-a redus 
suma la 70.000 lei.

încercând să aflăm 
răspunsuri la întrebările care s- 
au ridicat, ne-am deplasat la 
Oficiul Comercial de Exploatare 
Telecomunicații Simeria. După 
ce am relatat dnei Valentina 
Conea, șefă de oficiu, mai 
multe nemulțumiri privind plata 
serviciilor telefonice reieșite din 
facturile primite în ianuarie, 
dumneaei ne-a spus: „Sunt 
lucruri care se rezolvă pe loc. 
Este vorba probabil de factura 
care a fost citită eronat de 
contor. Din 20 decembrie, totul 
este pe Alcatel. Ultimele facturi 
sunt o combinație între analogic 
și digital. Greșelile sunt pe 
analogic și provin din citiri 
eronate ale contoarelor”. La 
întrebarea noastră, câte 
reclamații sunt înregistrate ni s- 
a spus că sunt 12 de la 
începutul anului.

„Omul este șocat când 
vede factura, dar se rezolvă pe 
loc - mai spunea dna Conea. 
Noi analizăm preventiv, 
verificăm abonațiicu până la 
10000 de impulsii. în cazul dnei 
Alexiuc, este vorba de o citire 
eronată de contor. în loc de 
1.943.060, va plăti 74.000 lei."

Am mai reținut că pe Alcatel 

există siguranță, că totul va fi 
de acum încolo foarte corect 
taxat.

Luând un exemplu din 
lista cu reclamații, dna 
oficiantă Maria Stanciu ne-a 
prezentat pe ecran video 
numărul de impulsii ale 
abonatului pe perioada 20-31 
decembrie. „Acum, cu 
această aparatură, nu mai 
există nici un dubiu. Selecția 
greșită (care era în analogic) 
nu mai apare în echipament. 
Sunt familii în care copiii 
vorbesc la telefon fără să 
spună și părinții se trezesc cu 
sume enorme de plată" - ni s- 
a mai spus. Dar, titularul 
postului telefonic poate avea 
controlul asupra oricărui fel 
de convorbiri efectuate, 
introducând parola. Ni s-a 
spus că, la cerere, au fost 
date abonaților pliante 
gratuite cu instrucțiunile de 
parolare. Totodată, la cerere, 
contra a 6000 lei, i se dă 
abonatului o listare a con
vorbirilor efectuate de la 
telefonul său. Singurele 
deranjamente care ar putea 
să apară sunt numai cele în 
rețea, întrucât aceasta este 
veche și încă n-a fost 
înlocuită.

Estera SiNA

fri perioada 12 -18 Ianuarie 
’98 valorile medii și maxime 
pentru poiuanții gazoși 
analizați s-au încadrat in 
limitele admise. Valorile 
maxime au fost înregistrate în 
zona Hunedoara ia data de 15 
ianuarie pentru dioxidui de 
azot și în zona Paroșeni în ziua 
de 16 ianuarie pentru dioxidui 
de sulf.

Pulberile în suspensie au 
avut valori medii și maxime 
care au fost în Urnita admisă de 
0,15 mg/mc aer/24h. Valorile 
pentru zonele Paroșeni și 
Căian s-au apropiat de Urnita 
admisă, în aceste zone 
înregistrăndu-se și maxime în 
zilele de 15 și respectiv 16 
ianuarie '98.

Pulberile sedimentabiie au 
înregistrat depășiri aie Urnitei 
admise de 17,0 g/mp/iună în 
zonele Chișcădaga de 1,3 ori și 
în zona Teiiuc de 1,7 ori.

Valorile radioactivității beta 
globale și aie dozei’ gama 

'absorbite s-au menținut în 
limitele de variație aie fondului 
natural ta toți factorii de mediu 
analizați.

Materiile în suspensie pe 
răul Jiu, provenite în principal 
de ia unitățile de exploatare șl 
preparare a cărbunelui, au avut 
pentru această perioadă o 
valoare medie de 2276,0 mg/i 
și o valoare maximă înre
gistrată ia data de 16 ianuarie 
de 9622,0 mg/i. Raportate 
aceste valori ia valorile 
perioadei anterioare rezultă o 
creștere a materiilor în 

\suspensie pe râu! Jiu cu 889,0 

CURSUL-
xvr.nvzîn

23 IANUARIE

valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor 
\Jh tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.__________J

IdolarSUA 8202 lei
1 marcă germană 4571 lei
100 yeni japonezi 6503 lei
1 liră sterlină 13565 lei
1 franc elvețian 5599 lei
1 franc francez 1364 lei
100 lire italiene 464 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața

mg/îpentru valoarea medie șl 
cu 7274,0 mg/i pentru 
valoarea maximă.

fn cadrul planului de 
activitate ai APM Deva, 
colectivul de Inspectori a 
verificat și modul cum agenții 
economici respectă preve
derile Legii Mediului nr. 137/ 
1995. S-au constatat și unele 
neglijențe care s-au 
"finalizat" cu poluări acci
dentale, lipsă de interes în 
exploatarea și întreținerea 
corespunzătoare a insta
lațiilor de epurare a gazelor 
sau apelor uzate. Pentru 
aceste abateri au fost 
întocmite un număr de 37 
acte contravenționale în 
valoare de 23,150 mii. iei. Din 
aceste acte majoritatea (în 
număr de 23) se referă ia 
nerespectarea prevederilor 
art. 79, literele a și i privind 
obținerea din partea auto
rităților pentru protecția 
mediului - de acord sau auto
rizație de mediu și respectiv 
degradarea mediului natural 

-prin depozitări necorespun
zătoare de deșeuri de orice 
fel. Un număr de 4 acte 
contravenționale au fost 
întocmite'1 pentru neres
pectarea prevederilor art. 39, 
litera b din Legea Mediului 
privind modul de respectare a 
valorilor limită ia evacuarea 
apelor uzate în receptorii 
naturali.

Agenția de protecție a 
mediului Deva
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