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bucurie, proprie

Trăiesc de la o vreme 
cu impresia neliniștitoare 
că suntem un popor bol
nav. Bolnav de resenti
mente, de suspiciune, de 
disimulare a sincerității 
Obligându-nc să ne as
cundem adevăratul gând, 
să ne obținem cele mai 
elementare drepturi prin 
pile, relații, șpagă, să ne 
ferim de turnători, să 
ne prefacem că muncim, 
deceniile de dictatură 
ne-au malformat, ne-au 
schilodit moral. Dar cel 
mai mare rău pe care 
ni l-au făcut a fost acela 
de a ne fi răpit vocația 
bucuriei care-1 definește 
pe omul normal în gene
ral și pe orice creștin în 
special. Am uitat, pur și 
simplu nu mai știm să 
ne bucurăm. Preocupați, 
înnegurați. superficiali 
și grăbiți, nu mai facem 
decât să gândim „căi 
și mijloace" pentru a do
bândi oareșce avantaje 
asupra semenului. Bucu

ri ria pură, sinceră, dezinte- 
I resată și spontană ca

LA PRAȘTIE Valul sărăciei amenință din nou!
Joi seara, 24 aprilie a.c., 

la Orăștie s-a desfășurat 
o întâlnire a conducerii 
Primăriei cu partidele po
litice din arcul guverna
mental GDR, PD și UDMR. 
Principalele probleme su
puse atenției celor prezenți 
au vizat spectrul economic, 
social șl gospodăreso al 
municipiului. Din infor
marea care a fost prezen
tată formațiunilor politice 
de către dl. Iosif Blaga, 
primarul municipiului O- 
răștie, rezultă că situația 
economică a multor uni
tăți este alarmantă, Iar 
riscul unor valuri de șo
maj este inerent. In acest 
sens, viața încă a câtorva 
mii de oameni tinde să 
devină din ce în ce mai

Dorim din tot sufletul ca luminoasa Săr
bătoare a învierii Domnului Iisus Hristos, praz
nic al bucuriei și înălțării spirituale, să aducă 
în casele cititorilor noștri pace și înțelegere. 
Lor, celor care ne citesc, celor care ne scriu 
cu încredere dorind să se facă utili prin infor
mațiile oferite, poștașilor și difuzorilor de presă, 
colegilor tipografi le urăm sănătate și un dram 
de fericire care să Ie dea putere să răzbească 
spre zile mai bune. HRISTOS A ÎNVIAT I

Redacția ziarului 
„CUVÂNTUL LIBER“ Deva

Următorul număr al ziarului „Cuvântul 
liberi*  va apărea miercuri, 30 aprilie a.c

Majestatea Sa, Regele 
Mihai 1 de România, va 
fi prezent ia 'Deva, luni, 
28 aprilie.

Regele va face un scurt 
popas în municipiul de 
reședință al județului Hu
nedoara, în drumul său 
spre Sibiu. In urma per
fectării programului

UBER
O O 3

floarea câmpului ne e 
tot mai străină și tot mai 
rar dată. Dar ce motive 
de bucurie am avea? O 
spune într-un splendid e- 
seu acel pe cât de mare 
pe atât de discret cărtu
rar care a fost Petru 
Creția, cel mutat de la 
noi abia în urmă cu p 
săptămână: ,>Și mai este

o
oricărui suflet bine năs
cut: aceea a priceperii și 
a puterii de a face bine 
și cu drag ceea ce faci, 
bucuria lucrului bine fă
cut, de la un scaun până 
la un poem. Ba chiar un 
mare gânditor din prima 
jumătate a acestui veac 
spune că bucuria este 
mai ales aceasta: sem- 

dificilă. Acoperirea inte
grală cu contracte în anul 
1997 pentru unitățile mari 
din municipiu s-a realizat 
parțial — Chimica 60 la 
sută, Mecanica 56 Ia sută, 
Iar. RA Rompiro nu are 
nici o comandă de la be
neficiari, întregul personal 
fiind timp de 180 de Bile 
sub protecția Legii 78. 
Dacă până în septembrie 
nu se vor găsi comenzi 
se riscă disponibilizarea 
întregului personal al re
giei.

Activitatea edilitar — 
gospodărească din muni
cipiu ridică încă multe 
probleme privind canali
zarea localității, calitatea 
drumurilor, a străzilor, a

i,

de la 
la circa 
Lei.

s-au mai
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nul de la fire al unei 
izbânzi și al unei îm
pliniri, al unui spor adus 
lumii prin făptuirea 
Gânditorul la care 
referă fiind Mircea 
ade. El scrisese încă 
tinerețe acest adevăr 
morabil: ,’Cred că 
mai mare păcat împotriva 
umanității este tristețea 

disperată ridicată ca va
loare supremă a spiritua
lității. Cred că omul se 
poate tot atât de mult 
apropia de Dumnezeu prin 
bucurie, ca și prin dra
goste. Și dacă: omul mal 
poate colabora cu Crea
ția, mai poate adăuga ceva 
lumii acesteia atât de 
pline Și de bogate — a- 
cel lucru este bucuria".

trotuarelor, curățenia în 
numeroase zone fiind încă 
departe de normalitate. 
Conducerea executivă a 
Primăriei, s-a arătat la 
întâlnirea de joi, va trece 
din perioada imediat ur
mătoare la aplicarea unor 
sancțiuni severe întrucât 
există foarte multe abateri 
de la planul urbanistic al 
localității — diferite con
strucții fără autorizații —, 
de la ordine și curățenie 
In oraș, protejarea zone
lor verzi, care sunt căl
cate do roțile mașinilor 
etc.

® altă problemă acută 
la oidiaza zilei care a 
polarizat atenția în întâl- 
n’vca au formațiunile po
litice a fost șl aceea a

A doua zi de Paști,

Am pătruns de acum 
pe tărâmul mirific al 
Sfintelor Paști, sărbătoare 
prin excelentă, a luminii 
șl bucuriei. Bucuria Naș
terii Domnului e întot
deauna înfiorată de 
conștiința Patimilor și a 
Răstignirii ce vor urma. 
Abia bucuria învierii e 
deplină, căci ea înseamnă 
mântuire prin deschidere 
totală și ireversibilă spre 
dumnezeire: nu reîncar
nare. nu resuscitare a u- 
nui drogat, nu reanimare 
a unui mort clinic — 
cum încearcă de mult să 
acrediteze ipoteze paupere, 
lipsite de vocația bucu
riei -— ci transcenderea 
Ia o cu totul altă exis
tență, a cărei esență e 
acea lumină a divinității, 
necreată, preexistentă, 
sublimă, strălucitoare șl 
benefică. în care se tră
iește plenar în sentimen
tul bucuriei supreme. A- 

riscului întreruperii gazu
lui metan începând cu 
data de 5 mal a.c. pentru 
Regia „Activitatea", ur
mare a datoriilor mar! pe 
care le înregistrează. To
talul datoriilor către Regia 
„Activitatea" se ridică la 
circa 700 milioane de lei, 
dintre care cea 
asociație ajunge 
200 milioațje de

De asemenea, 
adus în discuție ajutoarele 
sociale, starea gării muni
cipiului, a parcului orașu
lui, iluminatului străzilor, 
a țiganilor care creează 
numeroase probleme 
oraș.

secretarul Casei Regale 
nu este exclusă o primire 
de protocol a Majestății 
Sale la Prefectura jude
țului Hunedoara.

După cum s-a mai 
nunțat. Regele Mihai 
vă petrece Sărbătorile 
Paști la Timisoara.

SORIN BLADA

După ce am luat hrana 
duhovnicească în Sf. Post 
prin Taina Sf. Spovedanii 
pentru curățirea păcatelor , 
și ne-am împărtășit cu 
Trupul și SâiT*  ’ ’ i' ' 
torului, spre iertarea pă
catelor și spre dobândirea 
vieții celei veșnice, 
ce mai înainte cu 
zile, l-au primit pe
tuitorul în Ierusalim, că
lare pe asin mânz. După 
ce în grădina Ghetsimani, 
am deplâns prinderea Sa, 
prin sărutul lui Iuda, după 

osân

După 
șase 

Mân_

dit la moarte, a pășit ca 
un miel nevinovat pe dru
mul Golgotei și întinzân- 
du-și mâinile pe lemnul 
crucii a îmbrățișat lumea 
întreagă, împăcându-ne din 
nou cu Dumnezeu și fă- 
cându_se punte între pă
mânt și cer, ca să ne ri 
dice din osânda morții. 
lată-ne ajunși în această 
luminată zi a învierii Dom

nului, ce an de ,an aduce 
cu sine mireasmă duhovni
cească ce ne umple . ini
mile de acea bucurie care 
depășind timpul și spațiu] 
se prelungește în veșnicie.

Noaptea sfântă a învierii 
se transformă în zi lumi
nată de HRISTOS „Soa
rele Dreptății" care răsă
rea din mormânt și prin 
aceasta ea este unică în 

Nici o 
are va- 

cursul unui an, 
altă noapte nu 
loarea și bogăția de mis
ter pe care o are noaptea 
învierii. Realitatea aceasta

a nopții care devine zi 
este exprimată în prima 
cântare a Canonului în
vierii, care deși se cântă 
în miez de noapte ne spune 
„Hristos a înviat din 
morți... Ziua învierii să 
ne luminăm popoare...'

Pr Dr. 1.0 RUDEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Taina Învierii se împli
nește pentru noi cei care 
o dorim, cu adevărat. 
Hriștos se îngroapă in noi 
ca în mormânt și învie 
în noi, unindu-se cu su
fletele noastre, înviindw-ne 
și pe noi odată cu el. 
Răstignindu-se pe cruce, 
„Hristos a pironit în sine, 
mărturisește Sf. Simeon 
Noul Teolog, păcatul Iu-

ZIUA ÎNVIERII - 
TAINĂ A IUBIRII

■ (Urmare din pag. I)

Acum ne întâmpinăm u- 
nii pe alții cu salutul stră
moșesc si creștinesc „HRIS
TOS a înviat" și întărim 
mărturisirea credinței noas
tre în învierea Sa prin 
răspunsul „ADEVARAT a 
înviat". Acesta este și un 
salut îngeresc, căci a fost 
rostit mai întâi de primul 
Vestitor al învierii Dom
nului. care a fost îngerul 
ce stătea la mormânt, a- 
tunci când femeile miro
nosițe au venit dis-de-dimi_ 
neață să ungă trupul lui 
lisus cu miresme, după le
gile V. Testament. El le-a 
întâmpinat pe alesele fe
mei cu cuvintele ..Nu vă 
înspăimântați! Căutați pe 
lisus Nazarineanul cel 
răstignit? A înviat! Nu 
este aici. Iată locul unde 
a fost pus" (Marcu 16,6). 
Ca să-i încredințeze pe 
deplin în aceeași zi. în
suși lisus S-a arătat Sf. 
Apostoli în casa în care 
stăteau încuiațj de frica 
iudeilor și i-a întâmDinat 
cu cuvintele: Pace Vouă! 
Eu sunt nu vă temeți!...

■.VAS'.'.’.VA'.'.'.'.VA'.'.'.'.W.V/ZA’.'/.'A’.W/.WA’-'
1-

ii

ii

CERȘETORII DE ZÂMBET 
Sculați, că e timpul! 
Iși spumegă râul în ropote valul. 
Sculați, câ e timpul! 
Ridică lumina în inimi pocalul. 
Sculați! Că e timpul 
Când merii cu albe petale 
Se-nșiră în cale. 
Sculați! Că e timpul 
Când vântul le smulge veșmântul. 
Sculați! Că e timpul 
Când iarba... străpunge pământul. 
Să mernem prin case umbroase! 
Cu pașii ușori 
Tu, soare, cobori!
In razele roi 
Cobori însore noi. 
Desculții prin flori, 
Copii cerșetori... de zâmbet.

NOAPTEA ÎNVIERII 
lată, stelele mai dăinuie pe cer, 
și acum, fiecare la locul ei, 
fiecare stea cu lacrima nebănuită, 
fiecare stea cu zâmbet neștiut... 
lată, stelele se mai rostogolesc pe obraz. 
Una câte una, 
picătură cu picătură, 
se-mpreună stelele noastre 
în calea spre lutul 
unde, o!, sub povară 
poposiseră pașii Nemărginirii, 
lată, îngenunchează oamenii 
pe lutul unde, o!, 
poposiseră pașii Desoovărăriit 
îngeri cu aripi cuminți 
și oameni cu inimi-luminî. 
Mare este Noaptea aceasta!

ROXANA SICOE-TIREA 
elevă, Colegiul Național „II

HRISTOS
mii și gustând moartea, 
s-a pogorât în cele mai 
din adânc ale Iadului. Și 
precum iarăși a ieșit din 
Iad și a venit în trupul 
său cel fără de prihană, 
căci, pogorându-se nu a 
fost cu putință să fie 
ținut acolo și îndată a

(Luca 24. 36—39) „Si s-au 
bucurat ucenicii văzând pe 
Domnul" (loan 20.20). Cu 
câtă tărie vestește și Ap. 
Toma pe Domnul Cel în
viat, ale cărui răni le-a 
atins cu mâinile sale, ex
clamând cu credință „Dom. 
nul meu si Dumnezeul 
meu".

învierea dovedește că 
lisus a fost fiul lui Dum
nezeu. Realitatea învierii 
Domnului este certitudinea 
pe care se întemeiază cre
dința noastră creștinească, 
căci „dacă Hristos n-a în
viat zadarnică este atunci 
propovăduirea noastră, za
darnică și credința Voas
tră" (1 Cor. 15.14)

Praznicul învierii Dom
nului este un izvor de lu
mină și de bucurie pentru 
toți creștinii. El se află 
la temelia credinței și 
înnoirii noastre sufletești. 
Prin harurile luminoase 
ale învierii ne unim su
fletele în aceleași gânduri 
și simțăminte și mărturi
sim aceeași credință drept- 
măritoare — credința nea
mului nostru românesc 
— ORTODOXIA.

HRISTOS A ÎNVIAT I
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NVIATI
înviat din morți, iar apoi 
s-a înălțat la ceruri cu 
slavă multă și putere".

Evanghelia ne spune 
că a treia zi după răstig
nire și moartea pe cruce 
a lui lisus, femeile purtă
toare de mir s-au îndrep
tat dis-de-dimineață, spre 
mormânt. Acesta era gol. 
Evanghelistul Luca spune 
că doi bărbați îmbrăcați 
în veșminte străfucitoare 
le-au spus: „De ce căutați 
pe cel viu între cei morți? 
Nu este aici, ci s-a sculat. 
Aduceți-vă aminte cum 
v-a vorbit, fiind încă în 
Galileea, zicând că fiul 
omului trebuie să fie dat 
în mâinile oamenilor pă
cătoși și să fie' răstignit, 
iar a treia zi să învie. 
Și ele și-au adus aminte 
de cuvintele lui. Și întor- 
cându-se de la mormânt 
au vestit toate acestea ce
lor unsprezece și tuturor 
celorlalți". încredințați 
despre adevărul învierii 
lui Hristos, viața apostoli
lor și a primilor creștini 
s-a schimbat cu desăvâr
șire. In decursul istoriei, 
creștinii n-au avut crez 
mai puternic decât cel al 
Învierii. Creștinii erau nu

Sâmbătă, 26 

t TVR1 ) 
7,00 Bună dimineața... 

de la Timișoara și de la 
București; 8,30 Pas cu 
pas; 9,20 Nu e școală ca 
a noastră! (s); 10,10 Tip- 
Top, Mini-Top; 11,10 Ma
tineu simfonic; 12,05 Pla
neta Cinema; 12,50 Națio
nal Geographic (do); 13,45 
Pe ecrane;. 14,10 Turnul 
Babei... de Paști; 18,05 
Mapamond; 19,05 Teleen- 
ciclopedia; 20,00 Jurnal; 
21,00 Savannah (s); 21,50 
Florilegiu bizantin. Corul 
„Madrigal"; 22,20 Detec
tivul din Los Angeles (s);
23,15 Patinaj în Cetatea 
Sfântă a Ierusalimului (do); 
23,40 Slujba de înviere 
(d); 1,00 Hristos a ît viat!

QvrX)
7,00 întâlnirea de sâm

bătă de la Cluj; 12,00 TVR 
Timișoara; 13,38 Tempus 
— istoria lumii (II); 14,00 
Un zâmbet pentru vârsta 
a treia; 14,30 Dr. Quinn
(r) ; 15,20 Vals opus 191 de 
E. Wakkenfel; 15,30 O

altă putere; 16,20 Top Model
(s) ; 17,15 Itinerare spiritu
ale; 17,40 Serata muzicală;
20,30 Concert la învierea 
Domnului; 21,30 7 zile —
7 arte; 21,35 Autograf pt. 
prezent; 22,05 TVM. Me
sager; 22,30 Frumoasa și 
Bestia (s); 23,30 Alfa și 
Omega; 0,00 Oratoriul bi
zantin de Paști.

[pro - tv]
7,00 D.a.; 8,10 Povestea 

miți mai apoi „fii ai bu
curiei" pentru că nu se 
temeau de tristețea morțil.

In săptămâna pe care 
o încheiem — a patimilor 
sau săptămâna luminată, 
după ce am fost martori 
la cele douăsprezece evan
ghelii, am participat la 
Prohodul Domnului, la 
celelalte slujbe săvârșite 
în biserica ortodoxă stră
bună, în această noapte 
sfântă întâmpinăm cu bu
curie și nădejde Învierea 
Domnului din morți, a 
Fiului lui Dumnezeu, lisus 
Hristos. In această noapte, 
credincioșii se vor îndrepta 
spre biserici, purtând pe 
chip și în priviri bucuria 
primirii luminii din can
dela ce arde pe masa 
sfântă, care afirmă rea
litatea supremă a mor
mântului lăsat gol de Hris
tos prin Înviere.

Credincioșii participanți 
la Liturghia din această 
noapte se vor îndrepta apoi 
spre casele lor, cu lumâ
nările aprinse în mâini, 
vestind celor întâlniți în 
cale sau rămași acasă, dar 
și naturii înconjurătoare, 
că Hristos a înviat, că 
moartea a fost biruită și 
că s-a deschis calea spre 
cele veșnice.

MINEI BODEA

aprilie 1997
Zilei; 8,30 Flipper is); 9,00 
Luck cel norocos (s); 10,00 
Biblia (f/r); 12,55 Știri; 
13,00 Alladin (f. pt. copii);
14,10 Mariah Carrey; 15,00 
Tenis; 17,00 Baschet; 17,30 
Răpiri misterioase (s); 18,30 
Adevărul gol-goluț (s); 
19,00 Te uiți și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Re
venire la viață (f); 22,00 
Știri; 22,05 Crimă cu pre
meditare (s); 23,00 Știri;

23,15 Concert Luciano Pa
varotti; 23,55 Slujba de 
înviere (d); 0,30 George 
Michael; 1,00 Curcubeul 
lui Finian (f. muz.).

[ANTENA 1)
7,00 Știri; 7,15 Văduva 

(r); 11,00 Iluzii (r); 12,00 
•Divertisment; 14,00 Știri; 
14,20 Prințesa și bobul de 
mazăre (f. pt. copii); 16.25 
Viața în trei (s); 17,00 
Sfântul (s); 18,00 Uragan 
în „Paradis" (s); 19,00
Știri; 19,05 Nici o clipă 
de plictiseală (s); 19,30
Sirenele (s); 20,30 Obser
vator; 21,00 Un copil nu
mit lisus (f. relig., p. III);
22.50 Hollywood Top Ten;
23.50 Știri; 0,00 Hristos a 
înviat!; 0,30 Drumul spre 
victorie (f.a.).

(DEVASAT+j
10,00 — 13,45 Reluări; 

19,00 Videodipuri; 19,15 
„100 de ani de cinema" 
— ep. 9; 20,00 Jurnal TVR; 
21,00 Film; 22,30 Rondul 
de noapte; 0,00 Videotext.

Ouă încondeiate. Foto> PAVEL LAZA

Duminică, 27

C TVR1 )
7,00 Hristos a înviat! 

Ed. specială de Paști a e- 
misiunii „Bună dimineața!";
8,15 Colț Alb (s); 8,45 Ala- 
Bala-Portocala; 9,30 Leo
nard Bernstein: Concert pt. 
tineret (s); 10,30 Lumină 
din lumină; 13,30 Pe sub 
flori mă legănai; 14,00 E 
primăvară și e Paști! (te- 
lespectacol); 16,45 Mile- 
nium; 17,05 Star Trek (s); 
18,00 7 zile în România; 
18,40 D.a.; 19,10 Robinc? 
(cs); 20,00 Jurnal; 20,30
Duminica sportivă; 21,00
Luat de val (co); 22,50
Microrecital Angela Simi- 
lea; 23,00 Jurnal; 23,10
Cum vă place... (div.); 0,05 
La Hanul cu melodii (I); 
1,00 Setea (s).

C TVR 2 )
7,00 5 x 2, Mag. dumi

nical de la lași: 13,00 
Recital Laurențiu Cazan;
13.30 Rev. de istorie; 14,00 
Bătrânul și marea (f); 15,35 
Cazuri și necazuri în dra
goste (div.); 16,20 Top Mo
del (s); 17,10 Mag. spor
tiv; 18,30 Ce faceți astă 
seară? (telediv. de Paști, 
p. I); 19,30 Un secol de 
cinema; 20,25 Hyperion; 
21,25 7 zile — 7 arte;
21.30 Repriza a treia; 23,20 
TVM. Mesager; 23,50 An
tologia umorului.

[PRO-TV)
7,00 D.a.; 8,30 Fiica

aprilie 1997
oceanului (s); 10,30 Heidi 
(f. pt. copii); 12,05 Ade
vărul gol-goluț (r); 12,55 
Știri; 13,00 Muppets cuce
resc Manhattan-ul (co);
13.30 Detectivi de elită 
(s); 14,35 Lumea filmului; 
15,00 Auto MP de Formula 
1 al San Marino (d); 16,45 
Tenis; 17,45 Terra 2 (s);
18.30 Beverly Hills (s);
19.30 Știri; 20,00 Uite cine 
vorbește (co); 22,05 Știri;
22,10 Fotomodele (s); 23,00 
Știri; 23,10 Framed (f); 0,45 
Sport la minut.

(ĂNTENA 1)
7,00 Știri; 7,10 Sfântul 

(r); 8,30 Extratereștri în fa
milie (r); 9,00 Misiune ul
trasecretă (r); 9,30 Peter 
Pan (f, d.a.); 10.30 Un 
câine cu imaginație (s);
11,10 Sfintele Paști jdo);
11,30 Pelerini în Țara Sfân
tă (do); 14,35 Poliția spa
țială (s); 16,25 Viața în 
trei (s); 17,00 Sfântul (s); 
19,00 Știri; 19,05 Muppets t 
Show (s); 19,30 Sandra, ț 
prințesa rebelă (s); 20,30 . 
Observator; 21,00 World 1 
Awards (p. II); 22,25 Un 
copil numit lisus (ultima 
parte); 23,50 Știri sportive; 
0,00 Știri; 0,05 Drumul 
spre victorie (f.a., ultima 
parte). j

(devasat+J !
10,00 - 14.00 Reluări; 

19,00 Safari (do); 19,30 
„100 de ani' de cinema" 
— ep. 10; 20,00 Jurnal 
TVR; 20,30 Film; 23,00 
Videotext.
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LOTUL REPREZENTATIV 
PENTRU MECIUL CU 

IRLANDA

MIHAI LEU 
DE SĂRBĂTORI 

ACASA
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DIRECȚIA GENERALA 
PENTRU AGRICULTURA 

ȘI ALIMENTAȚIE A JUDEȚULUI 
HUNEDOARA 

Adresează, cu ocazia Sfintelor sărbători de 
Paști, tuturor locuitorilor județului Hune
doara, în special truditorilor ogoarelor, multă 

, sănătate și putere pentru a trece peste greu- 
| tățile vremilor.
* — —. — — _
I

Vă dorim, de asemenea, o viață mai bună, 
recolte bune și multe bucurii. Vă asigurăm 

toți de sprijinul specialiștilor agricoli 
în ultimul rând de respectul nostru.
HRISTOS A ÎNVIAT !

Ing. GHEORGHE IOV AN, 
director general

AȘIROM HUNEDOARA—DEVA
Cu prilejul Sfintelor sărbători ale Paștilor 

adresăm asiguraților, colaboratorilor apropiați, 
salariaților firmei și familiilor acestora cele 
mai calde urări de bine, sănătate și bucurii. 
Tuturor le dorim călătorii fără evenimente si 

SĂRBĂTORI FERICITE!
HRISTOS A ÎNVI*T  !

M. RADULESCU PĂRĂSEȘTE
CRAIOVA 1

disputat 
etapa a 

Naționa. 
meciului
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S.C. SUINPROD S.A. 
ORAȘTIE

Folosim prilejul oferit de Sfintele sărbă
tori ale Paștilor pentru a adresa salariaților 
firmei și familiilor acestora, colaboratorilor și 
beneficiarilor produselor noastre cele 
alese urări de bucurii, pace in suflet și 
succes în depășirea tranziției, însoțite de 
tinestile urări

SĂRBĂTORI FERICITE ! 
HRISTOS A ÎNVIAT !

Dr. IOAN JULA 
manager general

S.C. MARMOSIM S.A. 
SIMERIA

Avem plăcerea deosebită, ocazionată 
Sfintele sărbători de Pa ti, să a Ir'săm gân
duri curate de liniște în suflete și împliniri 
în viața personală pentru colaboratorii apro
piați, clienții, salariații firmei noastre și 
familiile acestora. Tuturor le dorim „Săr
bători fericite”.

HRISTOS A ÎNVIAT !
Ec. IOAN HAȚEGANU, 

manager general

Miercuri s-au 
meciurile din 
27-a In Divizia 
lă, cu excepția 
Poli Timișoara — Oțelul 
Galați, ce s-a desfășurat 
joi, fiind televizat. Tot 
miercuri a fost o etapă 
intermediară in 
A, seriile l și II.

Marea bombă 
a fost miercuri 
antrenorului Mircea Ră. 
dulescu de la Universi
tatea Craiova! O nouă 
convulsie în echipa din

ol 
preșe- J 

fon I

Bănie și nu știm cum 
va rezolva noul 
dinte al clubului, 
Crăciunescu, a cărui ext. • 
gență nu pare a fi agrea- I 
tă de fotbaliștii craio- , 
veni. s

Azi, sâmbătă, 20 apri. î 
lie, vor avea loc meciu- l 
rile etapei a 27-a în Dl. ’ 
vizia A, în timp ce eta- > 
pa următoare (28) din • 
Divizia Națională se va*  
desfășura sâmbătă, 3 mai 
a.c.

CASA DE ECONOMII 
SI CONSEMNATIUNI 

SUCURSALA JUDEȚEANĂ 
HUNEDOARA—DEVA

SOCIETATEA COMERCIALA 
FORICON S.A. DEVA

Adresează tuturor colaboratorilor și sala
riaților săi, cu ocazia Sărbătorilor de Paști, 
cele mai alese gânduri.

Fie ca pacea, liniștea sufletească și harul 
divin să sălășluiască in sufletele tuturor și să 
vă însoțească în tot ceea ce întreprindeți.

SĂRBĂTORI FERICITE !

Așa cum se cunoaște, 
miercuri 30 aprilie, re
prezentativa de fotbal a 
României va întâlni la 
București pe Irlanda în 
cadrul grupei a VIII-a 
din preliminariile C.M. 
Iată lotul complet ce 
s-a reunit în capitală 
convocat ie antrenorul 
Anghel Iordănescu: Stân- 
gaciu, Stelea. Prunea. 
D. Petrescu. Doboș, Ciu- 
botariu. Papură. Sely-
mes. Contra, Hagi Gh.
Popescu. D. Munteanu, 
Filipescu. Rotariu. D.
Șerban Gabi Popescu, 
V. Moldovan. Ad. Ilie,
Vlădoiu, Craioveanu.
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Luni, 21 aprilie, 
le nostru boxer 
dorean, Mihai Leu, 
operat la o clinică 
Hamburg, de către
specialist din Germania, 
dr Johan Lutz. Mihai 
se simte bine și va urma 
o recuperare rapidă.

De Sfintele Paști, Mi
hai va reveni In țară I 
pentru a sărbători Im. 
preună cu familia și prie 
tenii Paștele. urmând ca 
apoi să se reîntoarcă în 
Germania pentru recu
perare fizică.

Acum în pragul sărbătorilor SFINTELOR 
PAȘTI, conducerea C.E.C. Hun«idoara-Deva 
are deosebita plăcere și bucurie creștinească 
de-a adresa tuturor salariaților și familiilor lor, 
precum și tuturor colaboratcrilor sincere feli
citări. urări de bine, săpători fericite 1

HRISTOS A ÎNVIAT !

Cu prilejul Sfintelor sărbători de PAȘTI, 
SUCURSALA JUDEȚEANĂ A LOTERIEI NA
ȚIONALE Deva — Hunedoara adresează 
sincere felicitări tuturor pârtiei panților la in
curile loteristice și pronosport și urarea de a 
obține câștiguri de milioane LĂ TRAGEREA 
EXTRAORDINARA LOTO 6/49 DE MARTI, 
29

INSPECTORATUL ȘCOLAR
ȘI

SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
PREUNIVERSITAR DIN 
JUDEȚUL HUNEDOARA

Urează tuturor-slujitorilor învățământului 
hunedorean „Sărbători fericite!”, ocazionale 
de Sfintele Paști. învierea lui Hristos să fie 
și o renaștere a misiunii de apostolat ? care 
3 avem, sub semnul cordialității creștine.

Revelația „Hristos a înviat1“ să se întâm
ple, cu adevărat, si-n noi.

APRILIE 1997.
Sărbători fericite și cât mai multe bucurii 

ne hărăzească bunul Dumnezeu.
HRISTOS A ÎNVIAT !

IOAN STĂNILA. 
director

prilejul Sfintei Sărbători a învierii 
Domnului nostru Iisus Hristos îi felicităm pe 
toți locuitorii comunei noastre, colaboratorii 
și pe cei ce ne-au ajutat în strădaniile de
puse in interesul localității și le urăm bucurii, 
sănătate, gânduri bune și tot 
Sărbători fericite !

HRISTOS A ÎNVIAT !
PETRU

Primarul

ce-și doresc.

Consiliul de administrație al S.C. „Apollo” I rk__  _ ___ _______________ 1______•._ •• '
felicită lucră- |

S.A. Deva, cu prilejul sărbătorii învierii 
Domnului nostru Iisus Hristos, 
torii, colaboratorii și beneficiarii serviciilor 
sale, urându-le sănătate, bucurii și speranțe I 
in mai bine. Sărbători fericite !

HRISTOS A ÎNVIAT !

I 
I

POPA, 
comunei

De Sfintele Sărbători ale învierii Domnu
lui, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Deva adreșează membrilor săi sincere urări 

1 sănătate.
HRISTOS A ÎNVIAT 1

Sărbătoarea sfântă a învierii Domnului imi 
oferă prilejul să le urez tuturor locuitorilor 
comunei noastre, colaboratorilor și celor ce 
ne-au ajutat în rezolvarea multelor probleme 
cu care ne confruntăm cele mai fierbinți 
urări de sănătate, bucurii, speranțe intr-un 
viitor mai bun, un trai îmbelșugat și împli
nirea tuturor gândurilor de bine !

HRISTOS A ÎNVIAT!
IOAN TOPLICEANU, 

Primarul comunei Ghelari

Im. ;
I
I
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REZULTATEI E ETAPEI DE MIERCURI, 23 
APRILTE: Steaua — Jiul 6—2; F.C. Național — 
Dinamo 2—1: F.C. Chindia — F.C. Argeș 2—1; 
„U‘‘ Cluj-N. —' Univ. Craiova 3—0: Poli Timișoara 
— Oțelul 3—0: Ceahlăul — Sportul Stud. 1—0; 
Rapid — Gloria Bistrița 1—1; F.C.M. Bacău — 
Petrolul 1—0: Farul — F.C. Brașov

CLASAMENTUL
1. F.C. Național 27 17 5 5 53—27 58
2. Steaua 27 17 4 6 61—31 55
3. Dinamo 27 14 5 8 44—24 47
4. Oțelul Galați 27 12 6 9 38—35 42
5. F.C. Argeș 27 11 8 8 35—28 41
6. Ceahlăul P.N. 27 11 7 9 39—37 40
7. F.C.M. Bacău 27 12 4 11 34—35 40
8. „U“ Cluj-N. 27 11 4 12 48—47 37
9. F.C. Chindia 27 11 4 12 27—35 37

10. Jiul Petroșani 27 11 4 12 30—51 37
11. Rapid 27 10 6 11 37—35 36
12. Farul C-ța 27 10 4 13 35—40 34
13. Petrolul PL 27 9 6 12 33—30 33
14. Univ. Craiova 27 9 6 12 38—42 33
15. Gloria Bistrița 27 8 8 11 28—33 32
16. Sportul Stud. 27 9 4 14 27—39 31
17. Poli. Timișoara 27 7 5 15 33—47 26
18. F.C. Brașov 27 7 4 16 32—50 25

REZULTATELE ETAPEI de miercuri, 23. IV.: 
Electroputere — Minaur Zlatna 7—0: Corvinul — 
Inter Sibiu 0—0 ; Gaz Metan — ASA Tg. Mureș 
0—0: CFR Cluj — Min. Motru 1—0: Dacia Pitești 
— Gloria Reșița 1—2 ; CSM Reșița — FC Mara
mureș 2—0; CFR Timișoara — ARO C-lung 2—1; 
U.T.A. — Unirea Dej 2 3: Olimpia S.M. 
Apullum A.I. 2—0.

c ■ <

CLASAMENTUL
1. C.S.M. Reșița 26 17 4 5 42—22 55
2. Electroputere 26 15 6 5 39—16 51
3. Unirea Dej' 26 12 7 7 39—27 43
4. Gaz Metan 26 11 8 7 24—17 41
5. Min. Motru 26 11 5 10 29—32 38
6. Dacia Pitești 26 11 4 11 33—34 37
7. Olimpia S.M. 26 12 0 14 45—38 36
8.-9. F.C. Corvinul 26 10 5 11 29—30 35

ASA Tg. Mureș 26 10 5 11 29—30 35
10. C.F.R. Cluj 26 10 5 11 30—31 35
11. ARO C-lung 26 11 2 13 26—29 35
12. U.T. Arad 26 11 2 13 33—42 35
13. Inter Sibiu 26 9 7 10 28—29 34
14, F.C. Maramureș 26 9 6 11 32—36 33
15. Apullum A.I. 26 11 0 15 29—40 33
16. Gloria Reșița 26 8 7 11 25—39 31
17. Minaur Zlatna 26 8 5 13 31—42 29
18. C.F.R. Timișoara 26 6 6 14 23—34 24

I
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• „Prima funcție a u- 
nei religii reale este con 
solatoare, fiind fără religie 
am latra precum câinii. 
Ne naștem, trăim, ne 
îmbolnăvim, îmbătrânim 
și murim. Și întreg pei
sajul speciei om culmi
nează în cimitir. Desti
nul uman nu e o invi
tație la fericirea de-a 
trăi. Singurul mod de a 
evita neliniștea metafizică 
a cimitirelor este religia. 
Cu. religia intri în cimi-

DESPRE RELIGIE
cu Petre Țuțea

Ia eu fi_ 
cimitir

tir 
lozofia
— cum 
meu Cioran — prin dis
perare".

• „Religia este prin
cipiul uniformizator al 
speciei umane șl este 
singura salvare în care

plimbare, 
intri în 
a intrat prietenul

se poate vorbi de egali
tate".

• „Religia transformă 
poporul într_o masă de 
oameni culți"

• „Religia se situează 
peste ultimele speculații 
teoretice ale științei, prin 
adevărul absolut unic,

care e Dumnezeu, 
vină un laureat al 
miulul Npbel ateu, 
săjni spună el? O 
care cade în 
nei Maicii 
străbătută 
om, și ăla 
reat".

• „Nu

Să 
Pre- 

Ge_o 
ba Dă 
lcoa-

de 
e

fața
Domnului 
absolut e 

dihor

N. STEINHARDT:

■

„Credința ne ajută, ne înalță, ne întărește, 
ne bucură, dar nu ține locul însușirilor și ca
lităților omenești. Ea, în general, — și asta-li 
regula — nu conferă un statut excepțional 
Ne dă fericirea, dar în raport ca lumea și cn 
oamenii nu numai că nu ne acordă privilegii, 
ci ne creează îndatoriri in plus’*.

lau

poți să
că un pigmeu este 
cu mine, pentru că el 
nu-I are pe Dumnezeu, 
nu e un om întreg"...
Selecfie de 1LIE LEAHU

spui 
egal 0 clipă cu Emil Cioran

EXCURSIE
A doua zi am desti 

nat-o deplasării de la 
Gura Zlata (700 m altitu
dine) prin rezervația ști
ințifică a parcului, până 
Ia Casa — laborator Ge. 
menele (situată la 1770 m 
altitudine). Paznicul Co
misiei monumentelor na 
turii de la Gura Zlata, 
după ce ne-a verificat 
autorizația de vizitare a 
zonei științifice, rie_a con. 
dus până la poarta de In
trare. Deasupra acestei 
porți, pe o mare tablă 
indicatoare sunt înscrise 
regulile ce trebuie res
pectate de către vizitatori. 
Înainte de a pleca mai 
departe, nepoții mi_au ce 
rut să le spun despre 
condițiile ce trebuie să le 
îndeplinească o rezervație 
pentru a deveni parc na
țional, cu referire specială 
la Retezat.

...în lumina concepții
lor actuale, un parc na
țional trebuie să cuprindă, 
pe suprafețe cât mai mari, 
cel puțin un ecosistem o_ 
riginal, netransformat sau

IN PARCUL NAȚIONAL RETEZAT (III)
puțin influențat de ex
ploatarea omului, în ca
drul căruia situația geo- 
morfologică, flora, fauna, 
habitatele și peisajele na. 
turale să ofere un Interes 
special atât din punct de 
vedere științific, cât și 
cultural — educativ. De 
la înființarea, în 1853, a 
primei rezervații naturale, 
pădurea de la Fontain- 
bleau din apropierea Pa 
risului și în 1872 a pri
mului parc național din 
lume, Yellowstone, din 
nord — vestul Statelor 
Unite ale Americii, prin 
care se urmărea păstrarea 
intactă a frumuseților na
turale și recrearea mare
lui public, s^a ajuns azi 
la peste 1200 parcuri na 
ționale, în peste 140 țări, 
din care peste 300 sunt 
în Europa. Primul parc 
național al țării noastre 
Retezatul a fost înființat 
în anul 1935, pe o supra
față de 13 000 ha, care 
s-a extins. în urma ame- 
najamrntului silvic din 
1964. Ia 20 000 ha. In in

teriorul acestuia s-a de
limitat o rezervație inte
grală de interes științific, 
exclusă turismului și ex
ploatărilor economice. In 
centrul rezervației s a 
construit în anul 1964 
casa — laborator „Geme
nele" spre caro ne în
dreptăm noi acum...

Dună vreo oră și jumă
tate de urcuș, pe o potecă 
în pantă mare desfășurată 
în serpentine, străbătând 
un făget închis de toată 
frumusețea, cu arbori groși 
și înalți ajungem la alti
tudinea de 1200 m, de 
unde încep să se răspân
dească spre crestele mun
telui păduri falnice de mo
lid cu trunchiuri drepte 
și alungite ca lumânarea. 
Aici facem un popas spre 
a ne odihni după atâta 
efort. Vuietul zgomotos 
al pârâului Zlătuia din 
fața noastră precum și al 
Râului Mare ce se pierde 
în funduri de văi, acope
rit de freamătul brazilor 
din jur. aerul curat și 
pătrunzător, priveliști ne

sățioase spre încântătorul 
peisaj alpin, pun stăpânire 
pe simțurile noastre, cre- 
ându-ne clipe de desfătare 
și fericire

Plecăm din nou, cu 
forte Sporite, spre labora
torul alpin. După vreo 
oră de drumeție, pe poteca 
ce însoțește pârâul Geme
nele. ajungem la Scoaba 
Retezatului, la 1500 m al
titudine.

Deasupra platoului creat 
prin topirea ghețarilor se 
întinde o poiană înconju
rată de stârv;i înalte, cu 
molizi columnari și zimbri 
falnici, de unde se des
chid largi perspective, cu 
peisaje originale și de 
neasemuit. Eforturile noas
tre sunt răsplătite din 
plin de satisfacția de a 
vedea creația omului în 
zona alpină a muntelui 
sălbatic: casa — laborator 
„Gemenele".

(Va urma)

Ing. IACOB TRAIAN. 
Oră știe

„Nu-mi plac decât oa
menii melancolici și eru- 
diți, care știu carte in 
tristețe și și pot plimba 
mâhnirile prin toți poeții. 
Ce plăcere să al la înde
mână citații pentru toate 
amărăciunile, să poți in
voca un mistic german, 
un poet indian sau un 
umorist francez în despă- 
mântenirile de fiecare zi-. 
De ți-a lăsat natura che
mare spre mâhniri, nu 
ocoli nimic din darul 
ăsta zănatic, nu scăpa nici 
o ocazie de dezlegare de 
lucruri și vietăți.

Citește zi și noapte, ră
tăcind prin spaima vea
curilor, și nu uita că lec
tura suplinește oricând 
opiul. Cărțile trebuie în
ghițite ca prafurile ador
mitoare. Nimeni nu citește

•••••*•••••«

pentru a ști, ci pentru • 
uita. Bibliotecile, ca fi 
cârciumile, sunt fructii 
plictiselii. Ce interesant 
să fii trist împrejmuit <M 
nenumărate cărți sa*  
să-ți umilești erudiția prin 
luxul delicat al melanco
liei, să-ți scuturi visele cd 
praful de pe tomuri ve<M 
și să te ridici spre obârșia 
urâtului de lume, epuizând 
istoria și înșelăciunile au 
menești!

Sunt freamăte de feri*  
cire în nopți, cărora na- 
mai strigătul le-ar putea 
pune capăt. Cu ce ai răs
punde altcum la tremurai 
stelelor? Căci nu ai la
crimi pentru fiecare, deși 
Calea Lactee nu 1 decât 
o Vale a Plângerii, pro*  
iectată de muritori la poa
lele lui Dumnezeu"-.

=t==?=====k

Frescele Catedralei ortodoxe din Hunedoara
Intr-unui din . numerele 

dedicate „Vieții Hunedoa
rei" a apărut o notă’ re
feritoare la autorul fresce
lor, de o rară frumusețe, 
e adevărat, din interiorul 
Catedralei, menționându-se, 
în mod cu totul eronat, 
numele Constantin Ștefan. 
Pentru informarea corectă 
a cititorilor și pentru ar
hivele municipiului, preci
zez că numele corect al 
pictorului este Ștefan 
ConstantinKscu, artist foar
te apreciat, atunci, ca și 
acum, în istoria artelor. 
Mai adaug, în același scop, 
că mozaicurile de pe al

tarul Catedralei și friza, 
tot in mozaic, din exterior, 
au fost executate de o 
mare artistă. Nina Arbore. 
Ca o particularitate cu 
totul ieșită din comun, 
menționez că în friza ex
terioară, printre portretele 
sfinților creștini, se gă
sesc si cele ale filozofilor 
greci antici, Platon și A- 
ristotel. Poate puțini au 
remarcat această prezență 
a unor înțelepți „păgâni" 
în rândul martirilor orto
docși.

Nu consider lipsit de 
importanță să amintesc că 
în anii 1946—1947 am scris

o monografie amănunțită, 
la „comanda" ctitorului 
Constantin Burfan, a Ca
tedralei ortodoxe din Hu
nedoara. O descriere și o 
analiză, din unghi spiri
tual și artistic, le-am fă
cut frescă de frescă, cu 
incursiuni și reflexii în 
istoria artei. Din păcate, 
datorită vicisitudinilor 
care au urmat, această 
monografie s-a pierdut. 
Un exemplar îl depusesem 
la protopopiatul ortodox 
din Hunedoara, părintelui 
protopop illo tempore, Su- 
ciu, dar și acesta nu s_a 
mai găsit în arhiva bise

ricilor din Hunedoara. îmi 
reamintesc că un alt e- 
xemplar l-am înmânat, fi
rește, ctitorului. S^ar pu 
tea, mă gândeso, să se 
afle la moștenitorii aces
tuia. Puține speranțe însă, 
au trecut decenii de a- 
tunci.

Un eseu, deosebit de 
frumos și de interesant, 
ca introducere la monogra
fia mea, cu o inedită co
nexiune între Catedrală și 
Castelul Corvineștilor, scri
sese și regretatul meu 
prieten, poetul Dan Con- 
stantinescu.Iv martinovici

Biserica din Roșcani — monument istoric.
Foto ANTON SOCACI

POEZIA
Chiar dacă, la ora ac

tuală, sunt foarte mulți 
inși care se închină formal 
(sau mai bine zis în vă
zul lumii) bunului Dum
nezeu, puțini sunt aceia 
care o fac, sincer, și, mai 
ales, cu har poetic, prin 
cuvânt scris și tipărit, 
precum o face Paulina 
Popa în placheta sa de 
versuri „CUVINTE SĂ
RUTATE DE ÎNGERI", a- 
părută recent la Editura 
„Emia". Dăscăliță de me
serie și preoteasă, ca soție, 
a unui distins preot orto-

CA EXPRIMARE A CREDINȚEI ÎN DUMNEZEU
dox, poetesa Paulina Popa 
apare, prin această elegantă 
plachetă de versuri, ca o 
„vestală creștină" pentru 
care lumea Aste Dumnezeu 
și Dumnezeu este lumea.

Beneficiind — fapt ex
trem de rar, și semnifica
tiv — de o BINECUVÂN
TARE semnată de Prea 
Sfințitul TIMOTEI, Episcop 
al Aradului și Hunedoa
rei, în care acesta afirmă 
că: „o atare culegere de 
poeme, cu titlul „Cuvinte 
sărutate de îngeri", vine 
ca o dăruire a trăirii creș

tine. sDre o mai mare îm
plinire", cartea Paulinei 
Popa so integrează între 
aparițiile de excepție, în 
acest gen. din păcate pu
țin uzitat, „poezia cultică". 
Că osto așa o demonstrează 
chiar prima poezie a pla
chetei intitulată „RUGA".

Sinceră cu ea însăși, 
poeta își deconspiră unul 
din crezurile sale poetice: 
„Profeții vorbeau pe douâ- 
nțelesurl / și vorbele lor 
le-au luat cu eî / de-a 
lungul istoriei/ cei care

eu văzut de trei ori fo
cul". („Jertfele silabelor").

Ijj o lectură aprofun
dată, oricât ar încerca 
poeta a fi laică (mai ales 
fără voia ei), o anume re
ligiozitate îi acaparează 
discursul liric. Mărturie 
în acest sens sunt poezi
ile: „DE PROFUNDIS", în 
care mărturisește: „Am
plâns și eu în Vinerea 
Mare (—)" sau: „Pe Gol- 
gotele din noi/ fiecare- 
avem o Cruce,/ fiecare-o 
catapeteasmă fulgerată/ 
și-un întuneric în amiaza

mare", (vezi : Floarea
de foc).

Placheta, având, cum 
rareori se-ntâmplă, ilustra
ții inspirate, aparținând lui 
Dumitru Roșu, cât și refe
rințe. scrise în manșetele 
coperților de: Radu Clo- 
banu, Adrian Dinu Ra- 
chieru, Simion Bărbulescu 
și Eugen Evu, se întrevede 
a fi o realizare meritorie, 
benefică pentru iubitorii 
de poezie cultică și nu 
numai.

PETRIȘOR ClOROBEAi |
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(CLEPSIDRA) Când ești căldicel...

Încerc''să pătrund înțe
lesul vieții, încerc să-mi 
înțeleg semenii și întâl
nesc prea des indiferența. 
Acea indiferență care se 
mulțumește cu jumătăți de 
măsură, care face binele 
doar dacă are un folos de 
pe urma lui, care poartă 
masca dreptății, credinței, 
iubirii doar de dragul 
etichetei.

Nu-i așa ce bine e să 
ai un loc de muncă în 
care - să te poți fofila? 
...timpul trece, leafa vine, 

bine e să fii văzut în- 
e supușii acestei lumi, 

uitând de unde ai plecat,

uitând umerii ce te-au 
ajutat să ajungi sus. Cre
dința ta ține cât drumul 
de duminică la slujbă pen
tru a fi văzut în bise
rică, sa, nu se spună 
despre tine că ești dintre 
cei de ieri. E mai sim
plu si dai un ban cer
șetorului decât să-l în
trebi cum l-ai putea ajuta 
efectiv. Știi să dai sfa
turi, știi să îmbărbătezi, 
știi să critici, dar tu te 
conduci după alte reguli, 
teoria ta este sloganul și 
cuvântul mieros. Te culci 
liniștit știind că aface- 
rile-ți merg bine șl ce 
daeă alții au ajuns pe 
drumuri— Te mulțumești

să citești anunțurile spor
tive, cursul valutei șl 
mica publicitate, ce se 
vinde, ce se poate cum
păra. Mașina ți-e mal 
importantă decât ce au 
spus înțelepții lumii. Ge 
contează dezastrele din 
lume atâta timp cât masa 
ți-e îmbelșugată?!

Cât de grozav șl pu
ternic te crezi, sărman 
de tine, nu știi cât de 
sărao ești. Și nu-mi ră
mâne decât să spun și eu 
alături de profet:

„fiindcă ești căldicel
— nici fierbinte, nici re
ce — am să te vărs din 
gura Mea".

- INA DELEANU

I

I

Un „Hercnle“ al timpurilor noastre

I 
I

Fiu de polițist, născut 
în pitorescul oraș Gratz, 
la 30 iulie 1947, Arnold 
Schwarzenegger este o- 
mul succesului : după 
reușitele din culturism, 
munca de antrenor șl 
autor de cărți de spe
cialitate, ajungând în 
Statele Unite în 1968 la 
studii, devine curând star 
de cinema și mai re
cent om de afaceri.

A debutat în 1973 cu 
filmul polițist „The Long 
Goodbye'- (Lunga despăr
țire) . — în regia lui Ro
bert Altman, o ecrani
zare a prozei lui Ray
mond Chandler. In 1976 
într-un rol dramatic din 
filmul „Stay Hungry" (Să 
potolești foamea) — re

gia Bob Rafelson, ob
ține trofeul „Globul de 
aur". Pentru a obține 
o poziție solidă în „ca
pitala" filmului ameri
can, se gândește să-și 
pună în valoare forța fi-

ARNOLD
SCHWARZENEGGER

zică în filme spectacu
lare — tot așa cum a 
făcut-o Sylvester Stallo
ne în „Rocky" și „Ram
bo".

Apare în „Conan the 
Barbarian" (Conan bar
barul) — 1981, în regia 
lui John Milius șl, îm
părțind dreptatea acolo 
unde domnea teroarea,

devine idolul tinerei 
generații. Este constrâns 
să folosească forța, pen
tru a-și elibera fiica 
răpită în „Commando" — 
1985, regia Mark L. 
Lester, film ce a făcut 
ocolul planetei. Neobo
sit, continuă seria de 
filme de acțiune ca, 
„Raw Deal" (împărțeală 
aspră) —- 1986, regia 
John Irvin, „The Run
ning Man" (Fugarul) — 
1987, regia Paul Micha
el Glaser șl „Red Heat" 
(Furia roșie) — 1988, în 
regia lui Walter Hill, un 
specialist al genului.

Din 1985 este căsătorit 
cu nepoata lui John F. 
Kennedy, Maria Shriver.

ADRIAN CRUPENSCHI

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I 
I 
I 
I

• Primul testament gă
sit și, deci, cunoscut, este 
cel al egipteanului Uah, 
datând din anul 254S 
i. Ch.

• Americanul Thomas 
Jarman, considerat în 
întreaga lume drept cel

TESTAMENTE

mai mare specialist în tes
tamente, a murit fără 
să-și exprime ultima do
rință.

• Cel mai amuzant 
testament a aparținut u- 
nui poet german, care și-a

lăsat întreaga avere so
ției sale, cu condiția 
ca aceasta să se recăsă - 
torească imediat. „Astfel 
— scria testatorul în 
expunerea de motive — 
sunt convins că măcar un 
singur om îmi va plânge 
dispariția!".

REFLECȚIA
săptămânii

0. ,,Taci, rațiune neputincioasă, șl 
ascultă ce te învață Dumnezeu !".

PASCAL

„UNDE CREDINȚĂ NU E, 
NIMIC NU E...“

0 „Lumea întreagă este ocârmuită 
de o Inteligență infinită. Cu cât observi 
mai mult, cu atât descoperi mal mult o 
Gândire care strălucește dincolo de mis
terul lucrurilor din lume. Știu că unii 
vor râde de mine. Puțin îm! pasă. Mai 
curând îmi vor smdlge pielea de pe mi
ne, decât să-mi la credința în Dum
nezeu".

FABRB
i0 „Orice suflet care se înalță, înal

ță lumea".
a LESSEUR

0 „(Sare este poporul șl care este 
familia -umană, care să nu aibă, înain
te de orice alte cunoștințe, o cunoștință 
prealabilă despre Divinitate?".

CICERO

0 „Ateismul nu există decât spo
radic. Pretutindeni șl mereu, masa po
porului i-a scăpat din gheare : nici una 
din marile rase umane, ba nici măcar 
o parte importantă din ele, nu este, tn 
nici o parte a lumii, atee".

QUATREFAGES

0 „Orice om de știință știe că e- 
xistă mistere de nepătruns. Numai cre
dința într-o Ființă transcendentă, cre
dința care ne cere să ascultăm de Dum
nezeu, ne dă curajul să abordăm cu 
îndrăzneală studiul secretelor vieții*.

MARGONI
•*•*•*•••*•*•*•*•♦

IEPURAȘUL

DE TIP NOU

Umple un ecou orașul. 
Ca în vremurile vechi — 
Vine, vine Iepurașul 
Numai piele și urechi.

CIOARA ȘI ULIUL

j- fabulă cu zburătoare —

O cioară, ce stătea cocoțată 
In vârful unui par, 
După ce ciugulise o traistă 
Din boabele semănate pe un hectar. 
Se umflă, deodată, în pene. 
Și... bătând, alene, a 
Din aripi, zbură 
Până la o scorbură
In care-$i avea uliul sălaș. 
— Cra, era, era, vere, 
I se adresă ea uliului. 
Am venit să te rog a fi naș 
De botez, puilor mei.
Că sunt lipsiți de apărare. 
Bieții de ei !
Iar tu ești vigu. . și puternic 
încât nu va cuteza
Să-i atace nici un nemernic. 
Pentru că, frate uliu, fiindu-le naș, 
Le asiguri și paza,

CLIPA 
DE PURITATE

0 „Am lăudat dar petrecerea, pentru 
că nu este altă fericire pentru om sub 
soare decât să mănânce șl să bea și să 
se veselească; iată ce trebuie să-l înso
țească în mijlocul muncii Iui, în zilele 
vieții pe care i Ie dă Dumnezeu sub 
soare";

0 „Când mi-am pus inima să cu
nosc înțelepciunea și să mă uit cu bă
gare de seamă la truda pe care șl-o 
dă omul pe pământ — căci omul nu ve
de somn cu ochii, nici zi nici noapte, — 
am văzut atunci toată lucrarea lui Dum
nezeu, am văzut că omul nu poate să 
pătrundă ce se face sub soare; oricât 
s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va pu
tea afla ; șl chiar dacă înțeleptul ar 
zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate 
să găsească";

0 „Da, mi-am pus inima în cău
tarea tuturor acestor lucruri, am cerce
tat toate aceste lucruri, și am văzut că 
cel neprihănițl și înțelepți, și faptele 
lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât 
dragostea cât și ura. Oamenii nu știu 
nimic mai dinainte; totul este înaintea 
lor în viitor")

0 „Tuturor li se întâmplă toate 
deopotrivă: aceeași soartă are cel nepri
hănit și cel rău, cel bun și curat ca’ 
și cel necurat, cel ce aduce jertfă, ca șl 
cel ce n-aduce jertfă; cel bun ca și cel 
păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme 
să iuret";

0 „Găci cine este scutit? Oricine 
trăiește tot mai trage nădejde ; căci un 
câine viu face mai mult decât un leu 
mort".

Selecție de Z
ILlE LEAI1U

• • • *
Și, privindu-1 cu mirare, /
Unii, rămânând tablou. 
Se întreabă-acesta-i, oare. 
Iepurașul de tip nou?...

...Prețu-i mare, marfa-i mică. 
Deci, iubito, mintenaș, 
Fă o ciorbă de urzică 
Și îi zicem IEPURAȘ. ț

DUMITRU IIURUBA

• *■*•*»  • • • • • • • •.

Ruga-te-aș ! /

Uliul, simțând cum gura îi salivează, l 
De plăcere,
Acceptă, fără a pune condiții. 
Respectiva, insolită, cerere 
Și zbură împreună cu cioara, 
înspre cuibul finilor. 
Pe care trebuia a-i năși.

Ce s-a-ntâmplat acolo 
Nu mai știu.
Dar când se-ntoarse cioara 
La cuib, într-un târziu. 
Acesta era pustiu.

Morala-i simplă, pentru t-ți: 
Nu-ți pune uliul paznic 
La cuibu-ți, dacă poți !

X 
PETRIȘOR CIOROBEA, 
(din volumul în curs d< 

pregătire „Fabula noastră 
cea de toate zilele").

de paști

ORIZONTAL: 1) Poet român (Adrian, 
1891—1968), autorul versurilor Intitulate 
.Iepuraș de Paște" — Domnul suferin- 
elor noastre a cărui înviere o sărbă

torim de Paști; 2) Clasic al liricii ro
mânești (1821—1890), care ne-a lăsat poe*  
zia „Cristos a înviat"; 3) Șirag sui- 
generis consemnat fără mărgele 1 — 
Bardul de la Rășinari din a cărui poe
zie „E sărbătoare" cităm: „E sărbătoare 
pe câmpie, și-n suflete e sărbătoare / 
învie firele de iarbă sub ploaia razelor 
de soare./ Sunt Paștile cele frumoase, 
și-n fire zvonul lor străbate" — Anul 
două mii din Cetatea Eternă ; 4) Mij
loc de avansare... după moda retrol — 
Solistă de frunte la slujba de... învie
re! — Vine cu flori imediat după Paști; 
5) Liric contemporan (Gheorghe), auto
rul poeziei ..învierea" — Vine cu 
ouă... de ciocârlie; 6) Practici de Paști 
consfințite prin tradiție — Romancier 
realist portughez (1845—1900) j 7> Pusă 
la gătit pentru sărbătoarea Paștilor la 
țară — Ne asigură tradiționala masă 
în zilele de Paști ; 8) Secvență matina
lă într-o prezentare succintă — Cunoscu
tă actriță pe genericul filmului „învie
rea" în regia lui R. Hansen (Myriam) — 
Roșu vopsit numai la coajă!; ''1 Ul
timul cuvânt înainte de luarea Paștilor

de Ia biserică — Preparat gastronomlo 
la masa de Paști; 10) „ ...Paști", cu
noscuta schiță de I.L. Caragiale — Con
semnată a doua zi de Paști, conform 
tradiției — Locul de înălțare a Domnu
lui Iisus, după înviere; 11) Compozitor 
român (Tiberiu), semnatarul partiturii 
muzicale a pantomimei „învierea".

VERTICAL- t) Actriță italiană (Lea), 
protagonista filmului „învierea", regizat 
de Rolf Hansen — Tip de ou dat la roșit 
pentru zilele de Paști; 2) Compozitor 
român (Leon), autorul unei ..Cantate de 
Paști" — Variație de mai pe o temă 
dionisiacă; 3) Pilot retrograd la nava 
afirmației — „ ...și învierea Domnului", 
oratoriu bizantin de Paști de Paul Gon- 
stantinescu (neart.); 4) Pseudonim al scri
itorului Ion Călugăru (1902—1956) — Spe
ranțe de viață ieșite din ouă — Ima
ginea clară de dincolo de tabuuri ■ 5) 
Recomandație proverbială la manevrarea 
ouălor — Cuvânt geto-dacic înscris pe 
ceramica descoperită la Ocnița — Sem
nal clasic de demarare patrupedă; 6) 
Dotați de Ursitoare cu argint viu de-ți 
fură ouăle de sub cloșcă — Simbol uzi

tat pentru radioactiniu ; 7) Perimată ex
ponentă fibroasă la nivelul țesutului — 
Localitate în Venezuela; 8) Scund pre
zentat într-un mod original! — Sacri« 
ficați după datină pentru festinul Paș
tilor — „ ...învierii", poem semnat de 
austriacul Theodor Kramer (din volumul 
„Calendar"); 9) Amintire evocatoare lă
sată posterității — Scriitor român 
(Mihail), autorul nuvelei „In vier . 10/
Țăranul de la Șipote, erou al romanu
lui „Paștile blajinilor" de M. Sado- 
veanu — Se trage într-un fel de lai 
Iisus.

Dicționar : ESA, ICG, REB. RDAO, 
OUR.

VAS 1 LE MOLODEȚ 
DEZLEGAREA CAREULUI 

„ÎMBROBODELI" 
APARUT IN ZIARUL NOSTRU 

DE SAMBATA TRECUTA • 
CARACATIȚA; 2) ALIC 
3) RE — UȘOR — UT;
— ACRI; 5) CEG — 

A — ATAȘ — IRA 7)
8) UG — PREȚ — VT: 
ARAC: 101 IRATT/"'

1) 
MAN; 
NIMI 
P; 6)
— testt: 
REȚEA —

LT- 
I-; 4)

TINA 
I TURĂ

9)
- * T ț?
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(aflăm de la politie 11
' Dl. Florentin Hărău, pri
marul comunei Peștișu
Mic,, este membru al Par- 

I tidului Național Liberal
ce-1 are în frunte pe dl. 
Quintus. Formația politică 

i respectivă face parte din 
Convenția Democratică care 

' a participat la alegerile 
l locale, parlamentare și 
■ prezidențiale din toamna 
1 anului trecut cu lozinca 
l schimbării. Ținând seama 
I de acest fapt prima între- 
I bare ce i-am adresat-o 
I dlui F. Hărău a fost:

s-au 
Mic,

— Ce schimbări 
, produs la Peștișu 
die primar?

— Aș începe cu 
funciar.

dome- 
I niul funciar. Vechea 
i conducere a comunei a 
aplicat Legea 18/1991 cu 
multe greșeli, unele 
tenționate, poate, 
nu. De aceea primul 
ce l-am făcut a fost 

' nizarea de adunări 
1 țenești pe sate 
alegerea 

I pentru 
: fondului 
| a-au pus 
. accelerându-se 
i rea pământului 
' jmirea actelor 
pentru punerea

1 a acestuia.
. — In ce stadiu a ajuns

> care

dc noi 
aplicarea 
funciar.

în
altele 
lucru 
orga- 
cetă- 

pentru 
comisii 

Legii 
Acestea 

pe treabă 
măsura, 
și întoc. 
necesare 

In posesie

— S-a încheiat în sa
tele Peștișu Mic și Almașu 
Mic, se apropie de fina
lizare în Nandru, Valea 
Nandrului și Mânerău. In 
prezent se lucrează 
măsurarea terenului tn 
tul Josani. In satele 
munte încă nu s-a făcut 
nimic întrucât nu avem 
specialiști. Din păcate, 
vremea ploioasă împiedică 
ieșirea în câmp.

—• Știm că ați acționat 
și pentru introducerea ga
zului metan.

- Da. La ora actuală 
avem toate aprobările ne
cesare și s-au dat în lu- 
eru proiecte de

- - Ce sate vor 
de gaz metan?

— Peștișu Mic,

la 
sa
de

execuție, 
beneficia

„ -- 411 K-4-
aplicarea legii de 
vorbiți?

Mân eră U, 
Almașu Mic, Josani. Nan
dru șl Valea Nandrului.

— Satele de la munte 
nu?

Nu. Dar nici nu au 
nevoie deoarece cade pă
durea pe ele. Am acțio
nat cu multă hotărâre la 
punerea la punct a clă
dirilor de interes public. 
Căminul cultural din Jo
sani stătea să cadă. Aici 
s-au efectuat reparații ca 
pitale. Ca și la școala și 
dispensarul medical din 
Nandru. A continuat asfal
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Totalul datoriilor către 
S.C. Hidroterm Trans 

S.A. Călan, fost R.A.G.C.L., 
a atins la 30 martie 
1997 suma de 2,3 mili
arde de lei. Din acest 
total, asociațiile de loca
tari dețin mai bine de 
50 Ia sută, adică 1,2 mi
liarde de lei, diferența 
fiind în contul agenților 
economici. Din suma to
tală de 1,2 miliarde de

în lanț
cât însumează debi- 
asociațiilor de loca-

lei 
tul 
tari, 35 la sută îl re
prezintă datoriile pentru 
apă rece, 35—40 la sută 
datoriile pentru agentul 
termic iar diferența o 
reprezintă contravaloa
rea altor prestații ale 
sccietății către populație. 
La rândul său societatea, 
după cum ne-a precizat 
dl. Ioan Zan, are de plată

în
și

vrem s-o 
, Am vrea 
„Cuvântul 

pro- 
con-

satele 
Jo—

tarea drumurilor 
Valea Nandrului 
sâni lucrare ce 
încheiem în 1997. 
ca prin ziarul , 
liher" să ridic câteva 
bleme cu care ne 
fi untăm.

— Zlcețl-le.
— Primăria are In 

prietate două hectare 
teren și vrea să-1 
cesioneze, dar nu 
să facă treaba asta deoa
rece un cetățean s-a fă- 
cut stăpân pe îumătate din 
el Altă 
'..Cora“ din 
folosește un spațiu 
mercial în satul 
pentru care, din

pro- 
de 

con- 
ooate

I PRIN LOC NEMARCAT

anomalie: S3
Hunedoara 

co- 
Nandru 

1993, 
n-a mai plătit un leu chi
rie. A treia: SC „Siderur
gica" Hunedoara are două 
ferma agricole pe raza 
comunei noastre, dar plă
tește impozit și taxe pen
tru terenul ce îl folosește 
consiliului local al muni
cipiului amintit.

— Am notat, dar Pri
măria are datoria să ac
ționeze pentru limpezirea 
lor.

— Așa este șl suntem 
hotărâți să acționăm — 
evident pe cale legală — 
în acest sens.

TRAIAN BONDOR

------------------ |

la bugetul de stat 588 ■ 
miliarde de lei, la care J 
se adaugă 400 de mili- . 
oane majorări, 1,971 mi- I 
liarde de lei la RENEL 
șl 392 milioane de lei 
pentru gazul metan. , 

Pentru redresarea si
tuației dificile existente, 
S.C. Hidroterm Trans 
S.A. Călan împreună cu 
Primăria din localitate au 
stabilit un program de 
măsuri pentru recupera
rea datoriilor și pentru 
plata sumelor restante 
la buget. (C.P.)
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Strada Aurel Vlalcu 
din Deva este o stradă 
cu intensitate medie de 
circulație. Și totuși pe 
această stradă s-a petre, 
cut joi 17 aprilie un 
grav accident de circula
ție soldat cu decesul pe 
loc al victimei.

Gheorghe Asaftei, șofer 
la SC Ety Style Serv. SRL 
din Deva, făcea manevra 
în spate. La mersul îna
poi nu 
lovit-o 
cionara 
de 67 
In

Nefericita victimă 
versa strada prin 
nemarcat. Dar pe strada 
respectivă singurul loc 
marcat pentru trecerea 
pietonilor se află la ori
ginea străzii, în dreptul 
Tribunalului Hunedoara, 
la circa o jumătate 
km.

ASFIX.IAȚI

tra- 
loc

de

s-a asigurat și a 
în plin
Florica

de ani,
traversarea

pe pen- 
Oprișa 

angajată 
străzii.

în localitatea Aurel 
Vlaicu — nu vrem să 
asociem numele bravului 
pionier al aviației cu o 
predestinare — în lo
cuința lor eu fost găsite 
moarte Maria Lazăr —

Doamne,
Tn fiecare dimineață pot 

fi văzuți în stația de au
tobuz d>n centrul comu
nei Ghelar navetiștii cu- 
noscuți și, printrs ei, în
totdeauna și pe orice vre
me. pe dr. loan Zăinescu, 
medic soecialist pediatrie 
și pe dr. Ariană Vlad, 
medic specialist de medi
cină internă. Naveta este 
obositoare și costisitoare 
dar acești oameni vin 
mereu la datorie. „Să văd 
de copiii mei“, „Să văd 
de bolnavii mei“ — spun... 
Sunt mulți cu silicoză, 
astmatici, reumatici, 
sechele ale ocupației 
miner. în atitudinea 
este încorporat în
sigur un gest de atașament 
si dragoste de oameni. Dr. 
Zăinescu acum este la

cu 
de 
lor 

mod

pensionară de 68 de ani 
și nepoțica sa Momea 
Ioana Lazăr de numai 
6 anișori. Decesul a sur
venit datorită intoxicării 
cu monoxid de carbon de 
la soba de încălzit, tn 
locuință se mai afla in
toxicat în stare gravă și 
loan 
Mai 
mai 
încă 
fost
gență la spital.

Tot în urma unei in
toxicații și tot în con. 
diții similare a decedat, 
tot în Localitatea 
Vlaicu, Valentin 
Rebrean de 29 de 
din localitate.

Rubrică realizată 
ION CIOCLEI

cu sprijinul I.P.J. 
Hunodoara

Lazăr de 57 de ani. 
norocos, sau poate 
rezistent, bărbatul 
mai trăia așa că a 
transportat de ur-

’>
Aurel 
Toma 

ani

de

ce ne-am face fără ei ?
dispensar, acum 
pil bolnav, pe 
Meriei sau Poianei, acum 
în satul Ruda și apoi d n 
nou ia dispensar. Pare 
necomunicativ dar iubește 
copiii precum un părinte. 
Pot afirma cu certitudine 
că dr. Zăinescu este un 
medic cu calități profesio
nale deosebite. Este un 
pasionat al profesiei, și 
meritul său este cu atât 
mai mare cu cât condi
țiile de aici sunt vitrege. 
Când o mamă ajunge cu 
copilul bolnav la acest 
medic, poate răsufla ușu
rată. Aproaoe că nu este 
tânăr sau copil în Ghelar 
care să nu fi fost con
sultat de dr. Zăinescu.

la un co- 
coclaurile

I 
I
*
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I
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I
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De aceea este respectat și 
luhit de oameni.

Noi, părinții, care ne-arr 
văzut de atâtea ori copii:

Ș 
ade 
alt 
det 

D< 
A
C;
ÎI

salvați de acest om 
ne-a ajutat și pe noi 
sea. cum să-1 vedem 
fel? Dumnezeu să vă 
sănătate, die doctor, 
asemenea, dnei dr. 
riana ’ 
om. ca 
același 
pentru 
vând o vorbă ae încura 
jare pentru fiecare. -

Ca și predecesorii loi 
acești doi 
nați vor 
în istoria 
tre.

RADU

Vlad, prețuită 
medic, ea fiind 
timp un educate 
flecare bolnav, a

oameni mint 
intra pe meri 
localității noa:

GEOLOGU, 
Ghelar

I. • -
• „PATRIA**  DEVA: Polițist Ia San Fran- I 

j * cisco (25—29. 04); Michael Collins (30. 04.—

Jl. 05); • „FLACĂRA" HUNEDOARA: Solo 

](24 04—1. 05); • „PARÂNG" PETROȘANI
* Caribe (25—28. 04); Ce zi minunată (29—1. 051 
î • „CULTURAL" LUPENI: Seven (25—28. 04)

* Agentul 007 (29—1. 05); • „ZARAND" BRAD*
♦ Michael Collins (25—28); Dragonul de

I | (29—1.05); • „PATRIA" ORĂȘTIE : Misiune! 1 
i ț imposibilă (25—28); Panică la Hotel Majestic * 

1(29—1. 05); • „LUCEAFĂRUL" VULCAN:
i
ICe zi minunată (25—28); Caribe (29—1. 05);

• • „DACIA" HAȚEG: Goana după cadou (24— 

127); Risc maxim (28—30); • „MODERN" HU-»
* NEDOARA: închisoarea îngerilor (25—27); *

|*  „LUMINA" ILIA: 101 Dalmațieni (25—27).

....A.. —

Troiță pentru eroi la Bretea română. Folot PAVEL LAZA

Qiat. do^fiDte.
Bat clopote-n sunet 
In biserici sfinte 
Și trupuri fără suflet 
Zac roată în morminte,

Au fost și au trăit 
Aicea pe pământ 
Și mulți au pătimit 
Pentru cuvântul sfânt.

Din toji care au fost 
Născuti pe-acest pământ 
Nici unul n.a-nturnat 
Să-nvie din mormânt.

Doar unul a fost dat 
Numit: lisus Hristos 
De Dumnezeu chemat 
Să pună moartea jos.

Lăsând giulgiul pustiu 
Trei zile doar a stat 
Ca morfii în sicriu 
Și.apoi a înviat.

Creștini din lumea mare 
De-atuncea-l preamăresc 
Și-această sărbătoare 
Cu toții o cinstesc.

Ca frații îți dau mâna 
Nici unul supărat 
Pe buze având vorba; 
Hristos a înviat.

IOAN BUȘTEA, 
poet popular, Ilia

A

——— 5R
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INSPECTORATUL DE POLITIE AL 
JUDEȚULUI HUNEDOARA

Cu prilejul Sărbătorilor de Paști, adresăm 
tuturor polițiștilor și familiilor lor, precum și 
cetățenilor județului Hunedoara, cele mai 
calde urări de bine, sănătate, fericire și cât 
mai multe bucurii în viață.

HRISTOS A ÎNVIAT!

PERFECT RENAISSANCE S.R.L
Angajează: iN URMĂTOARELE CONDIȚII:

I
agenți comerciali

— STUDII MEDII

— POSESOR AUTOTURISM

distribuție — EXPERIENȚA ÎN DOMENIU

VOTKA,, PERFECT-
în orașele Deva,

Hunedoara și Petroșani

— TELEFON LA DOMICILIU

Sc asigură condiții dc salarizare deosebită.

Informații suplimentare la tel. 056—201192, :

,fe.
Inspector șef, 

Colonel IOAN- 
DUMITRU 
ARSENIE

► <

V

Cu prilejui Sfintelor sărbători ale Paștelui, 
Consiliul de Administrație al societății 

COMAT S.A. DEVA 
urează tuturor partenerilor dc afaceri, acțio
narilor, salariaților societății și celor apropiați 
lor

.159744, zilnic între orele 12—15.

VW.WiW^W/AWWAViWAWAWAWWiWAWi'AV/A'iV.VAW. /ViTsWsV

REGĂSIREA BUCURIEI ECHIPA MANAGERIALĂ A S.C. „CONDOR" 
S.A. DEVA

SĂRBĂTORI

FERICITE!

Ec. DOREL TEODOR 
MUNTFANU, 

director general

_
SINDICATUL LIBER „DECEBAL" E.M. DEVA

Sfintele sărbători de Paști ne oferă pri
lejul să transmitem membrilor noștri de sin
dicat, precum și colaboratorilor, cele mai sin
cere urări de bine, sănătate și fericire alături 
de cei dragi.

■w—*—*—♦—*- w—

I 
I

(Urmare din pag. 1) tea Sfântă — apropiin- J 
" duse, au cuprins picioa- j

cele sfinte și simple fe- rele Lui fi I s-au închinat*  * 
mei care L-au însoțit pe Și atunci El a rostit a • 
Iisus pe tot drumul Cal
varului Său cunoșteau 
magnificul adevăr care 
a despicat în două isto
ria omenirii. De îndată 
ce a aflat de Învierea Sa, 
zice Scriptura, „„-plecând 
ele in grabă de la mor
mânt. cu frică SI CU 
BUCURIE MARE, au 
alerqat să vestească uce
nicilor Lui’1. Dar pe drum 
ce s-a întâmplat ? “
drum le-a ieșit în 
Cel înviat însuși, 
primul cuvânt pe 
l-a spus lor a fost ..BU
CUR AȚI-VA !“ % „Iar ele 
— zice mai departe Car-

Str. Avram lancu, bloc H 3, parter
în conformitate cu dispozițiile art. 73 

Legea 31/1990 și Ordonanța 5/1. 03. 1997
din

Pe 
cale 

iar 
care

doua vorbă care stă Ia * 
temelia spiritualității 1 
creștine: „NU VA TE- I 
MEȚII“

Poate că măcar acum, ț 
în sfintele zile de Paști,» 
vom încerca — iar dacă * 
vom încerca, vom si reuși [ 
— să ne aplecăm asupra I 
adâncului nostru spre a * 
regăsi acolo ceea ce nu * 
se poate să fi pierit de * 
tot: Credința, Speranța, * 
Iubirea. Și Curajul. Toate! 
acestea nefiind altceva! 
decât Bucuria de a fi — | 
cum zicea Slavici —f 
„Om în lumea lui Dum-’ț 
nezeu", »l

CONVOACĂ

I
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. J 
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. DEVA I*

Convoacă adunarea generală extraordinară | 
a acționarilor la data de 30. 04. 1997. ora 15, | 
la Sala Sporturilor, pentru toți acționarii înre- . 
gistrați în registruț acționarilor, cu următoarea | 

. ordine de zi: *

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR 
pentru toți acționarii în rișî in Registrul 

Acționarilor la sfârșitul zilei de 15, 04. 1997 în 
data de 30. 04. 1997, ora 14,00.

Adunarea va avea loc în Cantina CONDOR 
(TCH) Deva, din str. Mărăști, nr. 28 cu urmă
toarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune pe bază de bilanț, 
1996, al echipei manageriale.

2. Aprobarea bilanțului și a contului de 
profit si pierdere pe anul 1996.

3.
I.

5.
6.
7.

l)

li

I 
i
V 

%

I
w

I
*

I

,ei. 

de i 
de J

I
HRISTOS A ÎNVIAT 1 
Consiliul de conducere 

al Sindicatului liber 
Decebal“ E.M. Deva

i

— __ —

J.e piutaș cu
In urmă cu două 

iepurașul cel vestit a 
:ut și pe la 
,Casa Cărții" 
:u o mulțime de jucării 
■1 cărți pentru „copiii 
leștepți și cuminți". In- 
rățând poezioare șl co- 
orând cărțile pentru co
di ale autorului Vladimir 
’op Mărcanu, cei mici 
>ot participa la „Tombola 
opiilor deștepți și cu. 
tinți", organizată încă 
le anul trecut de Editura 
Bibliofor" din Deva. €ei 
are au făcut-o până a-

zile, 
tre- 

papetăria 
din Deva,

cum — peste două mii 
de copii din toată țara — 
au fost „candidați" la cele 
52 de premii în jucării, 
oferite la această tragere 
Ia sorți de Paști. De ase
menea, prichindeii care 
s-au aflat la fața locului 
au primit drept răsplată, 
pentru căte o poezioară 
sau un cântecel, cea mai 
recentă
cărți de 
cate ale 
canu — 
(G.B.)

dintre cele zece 
povestiri verslfi- 
lui V. Pop Măr» 
„Vine Iepurașul".

I I
1. Aprobarea bilanțului societății pe anul • 

| 1996 și repartizarea profitului.

I*
2. Bugetul de venituri și cheltuieli [.e anul | 

1997 și lista de investiții.

3. Aprobare statut societate.

4. Alegerea consiliului de adn,.nistrație și 
a comisiei de cenzori și stabilirea retribi.ției a- 
cestora.

5. Diverse.

- începând cu data de 23. 04. 1997 docu- I mentele șî materialele informative, referitoare 
■ la problemele incluse în ordinea de zi, se not I consulta la sediul societății comerciale ELCO 
| S.A. Deva, str. G. Enescu, nr. 39 telefor. 219570, 
! interior 182.
î Formulare de procură specială pentru man

datare pot obține la sediul societății. După 
! completare și semnare procurile se vor depune 
! Ia sediul societății până la data de 28. 04. 1997. 
j în caz de neîntrunire a cvorumului pre- 
« văzut de lege adunarea generală se convoacă 
| din nou pentru data de 14. 05. 1997, ara 12, în 
J același loc și cu aceeași ordine de zi.

*

I
*

I
*

I
*

I
I
*

I
*

I
I
*

I
«I

I 
I
*

I« 
I
* »

i

Raportul comisiei de cenzori. 
Aprobarea BVC pe anul 1997. 
Programul de investiții pe anul 1997. 
Modificarea statutului societății PPM. 
Diverse.

Materialele privind ordinea di zi se pot 
consulta si procura contra sumei de 20 C00 
de la sediul S.C. „CONDOR" S A. Deva.

Prezența se va face pe bază de buletin 
identitate. Certificat de acționar și procură 
reprezentare în original după caz.

în cazul în care nu se întrunește cvorumuj 
necesar conform condițiilor prevăzute în Ordo
nanța d' urgență nr. 5/1997. adunarea generală 
se convoacă peste două săptămâni, anume în 
data de 14. 05. 1997, la aceeași oră și în același 
loc.

Informații suplimentare Ia sediul 
„CONDOR" S.A. Deva, st- Avram lancu, 
II 3 parter, telefon 054/2121)60 int. 119.

MANAGER GENERAL. 
Ing. Cărăbaș Moisu Gheorghe

1

S.C. 
bloc

I

I

MQDEY
CEL MAI MARE DISTRIBUITOR DIN TARA, 

CU CELE MAI BUNE PREȚURI
■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA intr-o 

gamă diversificată ?
M Aveți nevoie de LAVETE DIN BUMBAC 

pentru atelierul dumneavoastră ?
■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ de 

cea mai bună calitate ?
SUNATI-NE ACUM LA TELEFON 064/ 

193493.
Adresa sediului: Cluj-Napoca. str. luliu Ma- 

niu. nr. 6 ; depozit: salul Vlaha: orar: luni—• 
vineri între 8—18; sâmbătă între 8—14.

1
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• Azi 26 aprilie 1997 
se Împlinește un an de 
la trecerea în neființă n 
dragului nostru

dr. NEGRILA PETRU 
medic veterinar. Nu te 
vom uita niciodată. Soția 
Elvira, nepoata Mihaela, 
nora Felicia. (4952)

• Lasrimi șl flori la 
împlinirea a doi ani de 
Ia dureroasa despărțire de 

ADAMUȚ IOAN
Nu te vcm uita niciodată 
Soția Reghina și copiii.

(4083!

I I
Azi vă puteți aproviziona cu bere ; 

| Regun și Silva, cu apă minerală Biborțcni, in |
• regim de en gros, prin magazinul — depozit . 
I al S.C. „Cuvântul liber" S.A., situat în incin- |
* ta S.C. Polidava S.A. din Deva, str. 22 De- • 
; cembrie, nr. 257, telefon 225904. Prețuri in- | 
| credibil de tentante !

Țăranii se dotează cu
tractoare si mașini agricole

STAREA 
MEDIULUI

de calitate pentru apele 
curgătoare de suprafață 
s-au încadrat în general 
în limitele STAS. Mate
riile în suspensie pe râul 
Jiu Drovenlte în principal 
de la unitățile de prelu
crare a oărbunelui, prin 
evacuarea de ape uzate 
incomplet epurate, au 
pentru această perioadă o 
valoare medie de 1518 
mg/1 și o valoare maximă 
de 2758 mg /I înregistrate 
la data de 18 aprilie Valoa
rea medie este cu aproxi
mativ 20 la sută mai mică 
față de perioada anterioară.

în cursul lunii martie 
— RA Române a verifi
cat modul de încadrare 
a indicatorilor de calitate 
a apelor uzate în valorile 
admise la punctele de e- 
vacuare a apelor de su
prafață. Din 38 surse a- 
ns liza te o singură unitate 
s-a încadrat la toți indi
catorii și 37 unități nu 
s-au încadrat la 1,2 sau 
3 indicatori. Pentru neîn- 
cadrarea în limitele ad
mise RA Române — SGA 
Deva a aplicat penalități 
în valoare de 5,633 mili
oane lei unor agenți eco
nomici din care mențio
năm: E.M. Goranda — 
Gertej cu 2,668 milioane 
lei, S.G. Prestatorul S.A. 
Hațeg cu 1,579 milioane 
lei șî S.G. Chimica S 
Orăștie cu 0,812 milioa. 
Iei.
AGENȚIA DE PROTECȚIE 

A MEDIULUI DEVA

Privind calitatea facto
rilor de mediu in județul 
Hunedoara pentru perioada 
14—20 aprilie, informăm :

— Valorile medii și ma
xime pentru poluanții ga_ 
zoși s-au încadrat și pen
tru această perioadă în li
mitele prevăzute pentru 
calitatea aerului. Valorile 
maxime pentru dioxidul 
de sulf și pentru dioxidul 
de azot au fost Înregistrate 
în zona Hunedoara Ia data 
de 14 și respectiv 17 apri
lie a.c.

— Valorile medii pentru 
pulberile în suspensie au 
fost în limita admisă cu 
excepția zonei Teliuc. Tot 
In această zonă a fost în
registrată valoarea maximă 
în ziua de 14 aprilie ce a 
depășit limita admisă de 
0,15 mg/mc aer/24 h.

— Pulberile sedimenta- 
bile au înregistrat depășiri 
ale limitei admise în zona 
Teliuc de 7,5 ori șî în zona 
Ghișcădaga de 3,2 ori.

— Valorile radioactivi
tății beta globale șl ale 
dozei gama absorbite au 
fost în limitele de varia
ție ale fondului natural 
pentru factorii de mediu 
analizați.

— Valorile indicatorilor

O a doua sursă aducă- i 
toare de' venituri este 
cartoful. Pământul celor 
trei sate numite mai sus , 
este propice acestei cul
turi, iar oamenii de aici 
se dovedesc foarte price- 
puți îp cultivarea acestuia. 
Or, cartoful, cum bine se 
știe, constituie hrana de 
bază a oamenilor. în tra
diția locului este nu doar 
producerea de cartofi pen
tru consum,' ci și de să
mânță. Oamenii așază în 
pământ cartofi elită aduși 
de la Brașov, Covasna, 
Harghita etc șl obțin car
tofi înmulțirea întâi pe 
care îi vând altor produ
cători de cartofi din județ 
și chiar de mai departe.

Iată, deci, cum se ex
plică buna dotare tehnică 
a noilor proprietari de 
pământ din Râu de Mori, 
Ostrov și Glopotiva, fapt 
ce este, în primul rând, 
în interesul lor, dar și 
al agriculturii județului 
șt al țării.

TRAIAN BONDOR

Intre localitățile rurale 
ale județului pe primul 
loc — nu credem că gre
șim — în ce privește do
tarea cu mașini șî utilaje 
agricole se situează comuna 
Râu de Mori. La ora ac
tuală, numărul de trac
toare, de pildă, a depășit 
cu mult cifra 110. Pe lângă 
acestea însă mulți proprie
tari de pământ au toată 
gama de mașini necesară 
lucrării pământului.

Cum se explică dotarea 
tehnică bună a cetățe
nilor în special din satele 
Clopotiva, Ostrov șî Râu 
de Mori? Faptul are la 
bază două cauze. După 
împărțirea pământului 
proprietarii de teren din 
zonele muntoase ale co
munei, în special din Râu 
de Mori și de riai departe, 
au vândut o parte din a- 
cesta celor ce își con
struiesc case de vacanță, 
cabane, vile etc. Iar pe 
teren au primit bani fru
moși pe care i-au învestit 
în tractoare și mașini a_ 
gricole.

Nu se cedează» 
la presiunile minerilor

I
B■i
: Fiind nemulțumiți de cuantumul primelor de>|
JPaști (stabilite la 120 000 lei pentru cei din subteran .(

I 
I
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! ! la E.M. Livezeni. Sosit la fața locului pentru a

î la E.M. Petrila au refuzat miercuri noaptea să intre j; 
Ifn schimb, lansându-se în diverse provocări în sala.; 
•de apel a minei. Joi s-a întâmplat același lucru șl;. 

Jîa E.M. Livezeni. Sosit la fața locului pentru n;[ 
i [aplana conflictul, directorul general al Regiei Auto-.; 
’[nome a Huilei Petroșani, dl. Gheorghe Rancea, a[i

i fost sechestrat timp de mai multe ore Ia E.M. Li-;! 
’vezeni. Deoarece starea sănătății i s_a înrăutățit, ,] 
[ directorul general a 1'ost internat la Spitalul muni- [, 
■ cipal din Petroșani. [i
! Gontinuându-și acțiunile de nemulțumire, ieri

! 
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3LC câteva sute de mineri de la Petrila și Livezeni, în J 
Sinod special, s-au adunat în fața R.A.H., în fruntea j 
Kdor găsindu-se viceliderul sindicatului de la E.M. Li- ■ 
Șvezeni. în fața acestor presiuni ale minerilor, a_! 
acestora li s-a făcut cunoscută hotărârea de a nu se; 
Kmai ceda, .cum au existat până acum numeroase. 
Kprecedente de acest fel. (N.T.)
y/.V/A’.’.V.'.'.VA’/AV.V.V.W.W.V.'.'.'/.WA'A'.'.V
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Prefectura Hunedoara
NUMĂRUL AUDIENȚELOR PE TRIMESTRUL 

I ESTE DUBLU FAȚA DE CEL 
ÎNREGISTRAT ÎN TOT ANUL TRECUT

în trimestrul I al aces
tui an, numărul persoa

nelor primite în audiențe 
g.i Prefectura județului 
Wlunedoara este dublu față 
Șe totalul celor înregis
trate pe tot parcursul a- 

■Vului 1996. Aceeași situa- 
jpe se poate constata și 
jm privința memoriilor îna
intate Prefecturii. Potrivit 
'celor declarate de șefa 
^Serviciului Resurse U- 
Xnane, Relații cu Publicul. 
•Secretariat, dna Denisa 
Toma, se încearcă rezolva
rea pe loc a majorității 
(Problemelor ridicate în 
audiențe Prin intervenții

EVAZIUNE FISCALA
Una dir. problemele ce

le mai acute cu care se 
'Confruntă Administrația Fi
nanciară o reprezintă e- 
.vaziunca fiscală. Firește 
de la această regulă nu 

Mac excepție nici inspec
torii Administrației Finan
ciare Hunedoara. Din dis
cuția purtată cu dna ec. 
eftodica Șunda, director, a 
.reieșit că în primul tri
mestru al acestui an su
mele reprezentând „fon
duri . subterane", însumea
ză 136 milioane de lei și 
asta în condițiile când ac
tivitatea primului trimestru 
a! fiecărui an este axată 
preponderent pe stabilirea 

I
I 
I

CCURSULVALUTÂR
| 25 APRILIE 199725 APRILIE 1997

• 1 dolar SUA 7092
• 1 marcă germană 4133
• 100 yeni japonezi 5636
• 1 liră sterlină 11514
• 1 franc elvețian 4851
• 1 franc francei 1224
• 100 lire italiene 415

Cursurile incluse in aceasta listă au la bază 
cotații ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu 
implică obligativitatea utilizării cursurilor tn tran
zacții efective de schimb talutar șî înregistrări con
tabile.

scrise, telefonice sau 
constituiri de echipe ce 
se deplasează în teren, 
se urmărește soluționarea 
cât mai rapidă a dolean
țelor solicitanților.

Pentru mai buna infor
mare a cititorilor, reamin
tim programul de audiențe 
al conducerii Prefecturii:
• marți — subprefect Ni- 
colae Segesvari; • miercuri 
— directorul general al 
Prefecturii loan Vpșcan;
• joi — prefect Pompiliu 
Budulan. Audiențele încep 
Ia ora 9,00.

SORIN BLADA

impozitelor și nu pe con
trol. Cauzele evaziunii fis
cale izvorăsc atât din rea 
intenție, cât și din necu
noașterea legislației fl- 
nanciar-contabile. Pe de 
altă parte din activitatea 
de colectare a banilor re
prezentând impozite pe 
profit, . pe salarii, TVA, 
precum și alte taxe și im
pozite în primul trimestru 
al anului curent, Adminis
trația Financiară Hunedoa
ra a prelevat 437 milioa
ne de lei, o sumă care da
torită restanțelor la plata 
acestor obligații sunt cu 
mult mai mici decât cele 
prevăzute. (A.S.).
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FELICITĂRI

•Cu ocazia Sfintelor 
Sărbători de Paști, familia 
Kovacs din Lugoj urează 
familiei Lt. col. Trif loan 
din Simeria sănătate șî 
bucurii iar micuței Ancuța 
..La multi ani“. (4945)

VANZARI —
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament cen
tral două camere deco
mandate. Informații tel. 
222199, 615121. (4933)

• Vând urgent aparta
ment două camere, etaj 
1, Micro 15. Informații 
625809, 218392. (4916)

• Vând apartament De
va, str. Zamfirescu. bl. 
D 3. TcL 226834. (4934)

• Vând Opel Ascona 
stare foarte bună cu mul
tiple piese rezervă. Infor
mații te). 219052. (4947)

• NOUI'.l Gentrale 
termice HERMAN, 
randament șl sigu
ranță maximă. PLATA 
îN RATE. Distribui
tor IMPERIAL ®- 
RAȘTIE, 054/642580.

• Vând centrală termica 
și boiler gaz stare bună, 
Germania. Tel. 620748.

(4929)
• Vând casă in Sura-

sada sau schimb cu auto
turism Dacia. Informații 
Gurasada familia Andrlca, 
tel. 137. (GRT)

• Vând autoutilitară QiV
Mixt, preț convenabil, stare 
bună. Tel. 647185. (8288)

• Vând două grădini 
Govăjdie, zona Tulea, 
p>reț negociabil. Tel. 724527.

(4210)
• Vând dozator Fresao

3 capete pentru suo șl 
unul de« bere, preț 3000 
(DM Hunedoara, »3l. 
722985 ,4211)

• Vând casă Silvașu de 
Jos, nr. 125. Informații 
Hunedoara, tel. 714449.

(4212)

• Vând casă negociabil 
Hășdat Hunedoara. Infor
mații Sebeș 058/732424.

(4955)

• Vând combină recol
tat cereale Epple Mobil 
Austria nefolosită în Ro
mânia. Vând vitrine fri
gorifice de perete șl ori
zontale de capacități mari. 
Orăștie, tel. 642078 sau 
647254, de preferință seara.

(8290)

• Vând fundație pentru
st să și 13 ari teren ara
bil. Hațeg. Informații ma
gazin Gostat. (9334)

• Vând Dada 1300 sau 
talon. Tel. 651897, Brad.

(4085)

• Vând urgent bar cen
tral, terasă, negociabil, ă» 
ven’ua) rate. Tel. 730342.

(4348)

• Vând travter U 850,
ccmbix.a G 12, Ifron 234 
în stare de funcționare. 
Informații Săîan. Ohaba 
Strei, 33. (4954)

• Vând Renault Wrafîo 
1,6 emo, preț negociabil. 
Tel. 218443. după ora 18.

(493?)

• Vând microbuz Mer
cedes 309, 19 locuri, 7500 
0E, negociabil. Tel. 954/ 
213499. (4948)'

COMEMORĂRI• Vând casă eentral
în Deva. Informații, tel. 
214837. (MM)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potența, frigiditate, afro- 
disiace, 01—6376273.

(8979)

DIVERSE

• SS General 54 ffirăș-
♦le solicită autorizația de 
mediu pentru magazinul 
din strada Pricazulul, bl. 
4. Reclamați! Ia APM 
Deva. (8289)

OFERTE
DE SERVICII

• Efectuez transport
marfă cu camion Izoter
mă 13 tone. Vând camion 
Tir Mercedes șl SRL. O- 
răștie, 647789. (4949)

ÎNCHIRIERI

• Saut garsonieră sau 
o cameră de Închiriat. Tel. 
216771, seara. (099444)

• MV » w < — r gg t ^g t ^g f gge gg t gg r — a a

S.C. „COMFRUCT" S.A. DEVA

. Reamintește tuturor celor interesați că în
! fiecare zi de marți și joi vinde prin

i p: UCCTAT*  PUSIUCA '1
* -------
| diferite mijloace fixe printre carer

• autocamion SAVIEM 7,5 t.

• autoizotermă SAVIEM 7,5 t.*
| • benzi transportoare

• • remorcă 5 t.

• fier vechi rezultat din dezmembrări.*
Vindem deșeuri lemn, saci din iută și ra- 

I*  fie, diferite materiale.
Relații la telefon 227783 sau la sediul so-

î cietății din Deva, str. Depozitelor, 17.

• Foștii colegi de 
muncă ai regretatului i 
profesor

NICOLAE ALIG 
comemorează împli
nirea a șase săptămâni 
de la neașteptata dis
pariție. Nu te vom 
uita niciodată. (4086)
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