
Primarul Municipiului Orăștie - exclus din partid Făcut K.O. sn spectacol!
Divergențele dintre actua

lul primar al municipiului 
Orăștie, dl Iosif Veniamin 
Blaga, și Organizația locală a 
Partidului Democrat Orăștie 
au culminat în 17 februarie a.c. 
când în urma ședinței Biroului 
permanent și a Consiliului 
Politic al partidului s-a hotărât 
excluderea sa din rândul 
membrilor PD.

Potrivit declarațiilor făcute 
de către dl dr. Florin Popovici, 
președintele Organizației 
Orăștie a PD, neînțelegerile 
între primarul PD, losif Blaga, 
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și organizația partidului, 
organizație care l-a susținut în 
alegeri, au intervenit în urma 
neîndeplinirii programului PD 
afișat în campania electorală 
cât și a propriului program de 
acum aproape doi ani.

Momentul ce a dus la 
actuala stare a lucrurilor l-a 
reprezentat ședința din 15 
februarie a.c., dată când s-au 
desfășurat alegerile pentru 
organizația locală. Cu această 
ocazie între persoanele 
propuse pentru funcțiile de 
vicepreședinți a fost și aceea 

a actualului primar losif Blaga. 
în urma votului, acesta a 
obținut doar 13 voturi din 
minim 21 cât era necesar 
pentru a fi ales în funcția de 
vicepreședinte, motiv care l-a 
făcut să-și depună pe masa 
prezidiului legitimația, moti- 
vându-și acest gest prin faptul 
că este anormal ca un primar 
să nu facă parte din biroul per
manent al partidului care l-a 
propulsat în alegeri și că din 
acel moment nu mai are ce 
căuta în PD, după care a 
părăsit sala.

Actul săvârșit în 15 
februarie a.c. de către dl losil 
Blaga a fost apreciat ca unul 
necugetat din partea celor 
prezenți, fapt ce a dus la 
excluderea sa din rândul 
membrilor PD în ședința ce 
urma să aibă loc peste două 
zile.

De asemenea, condu
cerea locală a PD mai spune 
că această hotărâre nu a fosi 
una premeditată, ci c 
rezultantă a deciziei inițiale 
a domnului losif Blaga.
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Concursul de frumusețe 
,,Miss Brad '98", desfășurat 
joi seara la Cinematograful 
Zarand din Brad, a înregistrat 
două momente mai puțin 
plăcute: o pană de curent ce 
a durat mai bine de o oră și 
un scandal în sală, în urma 
căruia prezentatorul con
cursului, Călin Tătaru, a fost 
făcut KO în urma unui pumn 
primit în plină figură.

Mai mulți tineri sub 
influența alcoolului au creat 
o atmosferă de iad prin 
manifestări violente și de 
prost gust, timp în care 
prezentatorul concursului a 
încercat o calmare a situației. 
Drept mulțumire s-a ales cu 
un pumn zdravăn de la unul 
din frații Verdeș Alin și Verdeș 
Râul Grigore. Lovitura i-a 
produs leziuni grave, fiind 

nevoit să meargă la spital 
unde i s-a acordat asistență 
medicală.

Potrivit spuselor dlui co
mandant al Poliției Muni
cipiului Brad, dl col. 
Gherasim Balint, cei doi 
frați sunt cunoscuți în zonă 
pentru scandaluri și com
portamente deplasate.

în urma scandalului de 
joi, celor doi scandalagii li 
se va întocmi dosar penal 
pentru săvârșirea infracțiunii 
de ultraj contra bunelor 
maniere.

Regretabil este că acest 
scandal de joi a umbrit 
efortul organizatorilor de 
câteva săptămâni care s-au 
străduit să ofere momente 
de mare atractivitate.
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ft>resa ifeimiiiniiinâi lai] 
IPirefectuiirâ

fn zilele de sărbătoare ale acestui început de martie, 
prefectul și subprefectul județului, dnii Pompi/iu Budulan 
și Nicolae Segesvari - s-au întâlnit cu reprezentantele 
sexului frumos din presa scrisă șl audio-vizuală locală. 
Cu acest prilej doamnelor și domnișoarelor le-au fost 
oferite mărțișoare, flori și câte o cupă de șampanie, 
alături de felicitările și prețuirea conducerii Prefecturii 

^pentru profesionalismul tor. (G.B.) *

ȘOCURILE AGRICULTURII
Am asistat cum după 1989 

agricultura românească a 
trecut printr-o serie de șocuri 
și de transformări, care mai 
de care menite să o pună la 
pământ, cum se spune, în 
ciuda afirmației guvernanților 
că anul 1997 ar fi fost anul 
celor mai mari producții de 
cereale din istoria țării. De 
când cu apariția programului 
ASAL, nimic n-a mai fost bun 
în agricultură, urmărindu-se 
sistematic decapitarea 
zootehniei, în special a 
complexelor zootehnice 
specializate, care au fost 
considerate ca niște găuri 
negre unde se duceau o 
mulțime de bani, uitându-se 
însă că pe seama acestora 
s-a făcut o vreme protecția 
socială a populației.

Nici celelalte sectoare n- 
au avut o soartă mai bună, 
legumicultura, pomicultura și 
viticultura fiind și ele lovite dur 
de către efectele reformei, 
distrugându-se în bună 
măsură bazele producției 
autohtone durabile, astfel 
încât am devenit importatori, 
o piață sigură de desfacere 
pentru producătorii străini. 
Căderi serioase s-au 
înregistrat și la plantele 
tehnice, acum fiind 
importatori consecvenți nu

numai de carne, legume, 
fructe și alte produse, ci și de 
zahăr și ulei, asta în vreme ce 
capacitățile interne de 
producție din industria 
alimentară stau nefolosite în 
proporție de 50-80 la sută. 
Desigur că în aceste condiții 
dl Thomsen și clica sa, 
precum și dl Gavrilescu și 
echipa sa pot spune cu 
seninătate că reforma în

agricultură a reușit, că au fost 
atinse obiectivele propuse, 
adică s-a distrus ce era de 
distrus, fără să se mai pună 
nimic în loc.

Ca să pună capac la 
toate, acum se mai scum
pesc și energia electrică și 
combustibilii, ceea ce va 
duce implicit la renunțarea la 
irigații, la imposibilitatea de 
a mai cultiva toate terenurile 
arabile, chiar dacă s-au dat 
niște cupoane cu care nu se 
mai acoperă nici 10 la sută 
din cheltuielile ce se fac la un 
ha, în vreme ce occidentalii 
subvenționează cu vârf și 
îndesat agricultura lor.

Nu se poate face 
abstracție nici de prețurile 
care sunt practicate la 
produsele industriale, la 
materiile prime agricole și 
la prețurile la care 
comercianții vând mărfurile 
alimentare. Dacă în 
majoritatea țărilor raportul 
de prețuri industrie- 
agricultură se situează în 
jur de 80 la sută, aceasta 
fiind considerată ca o 
situație normală, la noi 
acest raport este sub 50 la 
sută. De asemenea, o altă 
anomalie o constituie și 
faptul că ponderea prețului 
materiei prime din agri
cultură în produsul 
alimentar finit este la un 
nivel anormal de scăzut. Ca 
dovadă, în condițiile actuale 
prețul grâului în pâine este 
de abia 35 la sută, față de 
65 la sută cât ar trebui să 
fie acesta în mod normal.

Urmările unei politici 
agricole care nu prea ține 
seama de interesele 
naționale se văd concret și 
în faptul că, potrivit unui 
studiu al Băncii Mondiale, 
70 la sută din populația țării 
noastre se găsește acum 
la limita subzistenței. 
Păcat, mare păcat, nu?

Nicolae TlRCOB

8 MARTIE
ZIUA

FEMEII
GÂNDURI PURE, ASEMENI 

Tk FLORILOR DE PRIMĂVARĂ, 
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PROSPERITATE.

LA MUL TI ANI!
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MISS BRAD

^Farmacii de serviciu
La finele acestei săptămâni, 

va fi deschisă în Deva farmacia 
„Hygeia”, situată în strada 22 
Decembrie, bloc D2.

în același interval de timp, la 
Hunedoara va fi de serviciu 
farmacia „Remedica” din zona 
Micro 5, bulevardul „Dacia", bloc 
47 A, telefon 720659. (E.S.)

O „Gânduri închinate 
mamei”

Sâmbătă, 7 martie a.c., ora 11, 
la iblioteca din Brănișca are loc 
un concurs de recitări organizat 
sub genericul „Gânduri închinate 
mamei”. Manifestarea reunește 
elevi și femei din întreaga 
comună. Sponsorii concursului 
sunt asociațiile familiale „Lazăr 
Company” și „Lazăr Angelica". 
(M.B.)

O Concurs școlar pe 
meserii

După cum am aflat la 
conducerea Grupului școlar agricol 
din Geoagiu, azi, sâmbătă, aici are 
loc faza județeană pe meserii a 
școlilor cu profil agricol și silvic, 
unde se confruntă câștigătorii fazei 
pe școli. Vom reveni cu informații 
despre câștigători. (N-T.)

OCe mai vindem, ce mai 
cumpărăm

Respectând tradiția, duminică, 
8 martie a.c., la Gurasada este 
organizat târgul de animale și 
mărfuri. De asemenea, în aceeași 
zi la Ghelari, conform calendarului 
stabilit, se ține târgul unde totul se 
vinde și se cumpără după legea 
cererii și a ofertei. Doar ne găsim 
în economia de piață, nu? (N.T.)

^Spectatorii deveni se 
reîntâlnesc cu Vega

Deși au pierdut în meciul de 
la Dej, fotbaliștii deveni nu au 
jucat rău, puteau să se întoarcă 
cu un punct. Cu atât mai mult 
suporterii vor trebui să fie alături 
de echipă sâmbătă, de la ora 11, 
la stadionul „Cetate”, pentru 
meciul cu Minerul Motru, din 
Divizia B, seria a-lll-a. (S.C.)

O întâlnire Interna
țională de popice ia 
Hunedoara

Sâmbătă și duminică, la 
arena de popice din Complexul 
sportiv „Siderurgica” Hunedoara, 
are loc întâlnirea de popice 
România-Germania, după 
următorul program: sâmbătă, 7 
martie, 9.45, deschiderea festivă, 
iar de la 10.15-18.15, desfă
șurarea întrecerii. Duminică, 
continuă întrecerile între orele 
8.30-15.00. (S.C.)

vv

Joi seara Cinematograful Zarand 
din Brad a găzduit prima ediție a 
concursului de frumusețe “Miss Brad 
’98". Manifestare de ținută ce a polarizat 
atenția unui numeros public spectator, 
concursul a adus în scenă nouă 
concurente. Prin numerele impuse de 
către organizatori - Organizația pentru 
tineret PHOENIX - tinerele aspirante la 
cel mai râvnit titlu de frumusețe pus în 
joc au încântat prin farmec și grație.

După derularea probelor - 
prezentare, ținută de seară, costum de 
baie, interviu, probe la alegere etc., juriul 
a hotărât atribuirea locului I și "Miss Brad 
’98" concurentei Ioana Socol. în ordine, 
pe locul doi s-a clasat Ana Maria 
Apreutesei, iar locul trei a fost obținut 
de Emanuela Indrieș.

Organizatorii 
concursului au atribuit 
câștigătoarelor premii 
constând în polițe de 
asigurare, diplome și flori, iar 
pentru toate concurentele se 
va asigura o vacanță gratuită 
de o săptămână în Germania.

Organizatorii actualei 
ediții a concursului "Miss 
Brad ’98" au oferit publicului 
spectator prezent joi seara 
la Cinematograful Zarand 
Brad momente artistice de 
mare atracție prin prezența 
în scenă a grupurilor The 
boys adventures, X Ge
nerations BNG, precum și 
a solistei devene de muzică 
ușoară Emilia Bojin.

Reușita manifestării 
s-a datorat și sponsorilor 
ROMANDALIV SRL, 
INTERSAT, PROD IMPEX 
FLORICASRLși EXCOM 
CĂLIN SRL Brad care au 
contribuit cu aproximativ 3 
milioane de lei la actuala 
ediție a concursului “Miss 
Brad ’98"
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ÎNCĂ 260 DE 
OAMENI PE 

CULMILE 
DISPERĂRII!
Demagogia electorală 

promovată in ’96 in campania 
electorală dă noi roade. Că au 
fost sacrificați alegătorii s-a 
dovedit în tot timpul scurs din 
1996 până acum.

De luni, 9 martie a.c., la 
Rompiro Orăștie incă 260 de 
salarlațl vor fi dlsponlblllzați 
în baza Ordonanței 9 a Execu
tivului. în schimb pentru locul 
său de muncă fiecare dintre 
salarlați va primi între 8-14 
salarii.

în urma adestel disponi
bilizări, numărul de salarlațl va 
fi redus de la 494 la 234. 
Potrivit spuselor dlui Ing. 
Horațiu Suciu actuala măsură 
a fost promovată din lipsă de 
comenzi din partea armatei. 
“Este din ce in ce mai greu de 
supraviețuit în condițiile 
actuale când numai costurile 
pentru pază șl conservare se 
ridică la multe zeci de 
milioane de lei lunar.”

Corne! POENAR



Cuvântul liberi 7 - & MARTIE 1998

Simbătă,
7 martie

TVR I
7.00 Bună dimineața... de la 

lași! 8.30 Alfa și Omega 9.00 TVR 
INFO 9.05 Ba da! Ba nul 9.55 
Viața ca în viață (s. SUA, 1992)
10.40 Surfiștii aerului (d.a.) 11.05 
Concurs în Florida (SUA, 1997)
12.30 Ecranul (ed. specială de 8 
Martie) 13.00 Mari conducători: 
Ronald Reagan - viața și epoca 
sa 14.00 Info Magazin 15.00 
Video-magazin 17.00 Justiție 
militară (s. SUA, 1995) 18.10 
Povestirile lui Donald Rățoiul 
(d.a.) 18.35 Hollyoaks (s. Anglia, 
1995)19.00 Teleenclclopedia
19.40 Săptămâna sportivă 19.55 
Doar o vorbă “săț-i” mai spun 
20.00 Jurnal 20.35 Vizitatorul (s. 
SUA, 1997) 21.30 Eurovision ’98
22.30 TVR INFO 22.35 Pe aripile 
vântului (SUA, 1939, partea I) 
0.30 Arena AS

TVR 2
8.00 Degețica (d.a. SUA, 1995)

8.30 Sporturi extreme 8.55 
Comorile lumii 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Pas cu pas 10.30 
TVR INFO 10.35 Cinematograful 
vremii noastre: Jean Renoir (arte, 
1994) 11.30 TVR Cluj-Napoca: 
întâlnirea de sâmbătă 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 
Căderea vulturilor (s. BBC, 1974) 
15.00 TVR INFO 15.35 Degețica

\d.a. SUA, 1995) 16.00 Micaela (s.

Duminică, 
8 martie

TVR I
7.00 Bună dimineața de la... 

Cluj-Napocal 8.30 Lumină din 
lumină 9.00 TVR INFO 9.05 Colț 
Alb (d.a. Franța, 1991) 9.30 Fetița 
cu pistrui (s. Suedia, 1977, 
ep.10) 10.00 Ala-bala portocala!
10.45 Biserica satului 11.00 
Viata satului 12.30 Tezaur 
folcloric 13.00 Serial de călătorii 
13.55 Fotbal: Steaua-FC 
Național 15.50 Video-magazin 
17.00 A doua alfabetizare 17.20 
Star Trek: Deep Space 9 
(s.sf.ep.47) 18.10 Aladdin (d.a.) 
18.35 Doi băieți, o fată și o 
pizzerie (SUA, 1997)19.00 
Robingo 19.40 Duminica 
sportivă 19.55 Doar o vorbă 
“săț-l” mai spun 20.00 Jurnal- 
Meteo-7 zile în România 20.55 
Rezultatul tragerilor Loto spe
cial 6/49 și Noroc 21.00 Inimă 
vitează (SUA, 1991) 22.35 TVR 
INFO 22.40 Pariul Trio-cursă 
hipică internațională - Paris
22.45 Concert extraordinar 
Page&Plant la Sala Polivalentă 
București 23.45 Repriza a treia

TVR 2
8.00 Degețica (d.a. SUA, 

1995) 8.30 Sporturi extreme 8.55 
Comorile lumii 9.30 Ferestre 
deschise 10.30 TVR INFO 10.35 
Documente culturale: Julien

LUNI 
9 martie

TVR I
12.05 Ultimele știri (s/r) 13.00 

Avocatul poporului (r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Meridianele 
dansului (r) 15.30 O altă putere 
(r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.35 Casă de piatră 
(s, ep. 94) 18.00 Arheologia 
terorii (I) O istorie a 
comunismului mondial, pre
zentată de Vladimir Tismăneanu 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 167) 
19.55 Doar o vorbă săț-l mai 
spunl 20.00 Jurnal, meteo, sport
21.15 Baywatch (s, ep. 138)
22.15 Fețele schimbării 
(talkshow) 23.15 Jurnalul de 
noapte 0.00 Canary Wharf (s, ep. 
115)

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Ecranul (r) 13.15 Doar o 
vorbă... (r) 13.30 Club 2020 (r) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Engleza 15.35 
Degețica (d.a) 16.00 Micalea (s, 
ep. 151) 16.50 Cristal (s, ep. 232)
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rupl 
Hei-Rapl Emisiune cu liceeni 

^19.40 Sănătate, că-i mai bună

Italia, ep.149) 16.50 Cristal (s. Ven
ezuela, 1986, ep.230) 17.35 Mo
ment folcloric 17.55 Rugby: Țara 
Galilor-Scoția 19.30 Serata 
muzicală TV 21.30 Fotbal: FC 
Barcelona-Real Madrid 23.30 în 
plină acțiune (s/rSUA, 1996, ep.18)

ANTENA 1
7.00 Știri/ Revista presei 7.10 

Puterea banilor (s/r ep.14) 8.00 
O iubire de neuitat (s./r, ep.85)
8.45 Rățoiul Huey (d.a.r.)9.10 
Quantum Teleshopping 9.20 
Ultimele 5 minute (s.ep.9) 10.50 
Cartonașul galben (r.) 12.20 
Quantum Teleshopping 12.30 
Muzică populară 13.00 Viața 
sălbatică (doc.ep.32) 13.30 
Model Academy (s.ep.82) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Quantum 
Teleshopping 14.20 Viața de la 
zero (s.ep.11)14.50 Fir întins
15.30 Onyx by Request 16.30 
între prieteni - emisiune pentru 
tineret 17.30 Club Hawaii 
(s.ep.77) 18.00 Cafea cu parfum 
de femele (s.ep.265 șl 266) 19.00 
Observator/ Sinteză știri 19.45 
Trenul morții (acțiune SUA, 1993)
21.30 Știri 21.40 A treia planetă 
de la soare (s.ep.25) 22.05 Arliss 
(s.ep.18) 23.00 Quick (aventuri 
SUA,1993)

PRO TV
8.10 PRO TV Junior 9.00 

Superboy (s.ep.30) 9.25 Tarzan, 
omul maimuță (SUA, 1932) 11.00 
PRO Motor 11.30 Secretele

Green 11.30 TVR IAȘI 13.30 O 
altă putere 14.00 Căderea 
vulturilor (s. BBC, 1974) 15.00 
TVR INFO 15.35 Degețica (d.a., 
SUA, 1995) 16.00 Micaela 
(s.ep.150, Italia) 16.50 Cristal 
(s.ep.231, Venezuela, 1986)
17.40 Moment folcloric 18.00 
Alo, tu alegi! (ediție specială 
dedicată femeii) 19.00 In plină 
acțiune (s.ep.19 SUA, 1996) 
20.00 Ultimul tren (Totul despre 
întreprinderi mici și mijlocii) 
21.00 Fotbalmania: Lazio Roma- 
A.S. Roma 24.00 Jazz Alive

ANTENA 1
7.00 Știri 9.00 Connan 

(s.ep.23) 9.30 O echipă
fantastică (d.a.ep.12) 10.00 Ani
mal Show (s.ep.41) 10.30 Mighty 
Max (d.a.ep.2) 11.10 Controverse 
istorice (doc.) 11.40 Spirit și 
credință 12.10 Vedeta în papuci 
12.50 Caleidoscop 14.00 
Descoperiri (doc.ep.8) 14.45 O 
femeie - un bărbat și jumătate
15.10 Onyx Music - voci de 
legendă 16.25 Mileniul III - 
spaime, Iluzii, speranțe17.10 
Clubul “Hai, România” 18.00 
Cafea cu parfum de femeie 
(s.ep.267 și 268) 19.00
Observator/ Sinteză știri 19.45 
Rivalitate în lumea model (Aus
tralia, ep.2) 21.30 Sparks 
(s.ep.25) 22.00 Cape Canaveral 
- eroii spațiului (s.ep.19) 22.50 
Pasăre de pradă (thriller SUA, 
1995) 

decât toate! (mag. medical) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 8) 21.00 
Credo (mag.) 22.00 Tolerantă 
zero (f. a. SUA 1996) 23.30 
Ecoturism (mag. turistic)

ANTENA I
6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Cape Canaveral (s/r) 11.00 
Rivalitate în lumea model (f/r)
13.10 O Iubire de neuitat (s, ep. 
86) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
între prieteni (r) 15.20 Rățoiul 
Huey (d.a) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 17.00 Country Club 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Noi suntem 
îngeri: în sfârșit plecăm 
(f.a.ltalia/SUA ’96) 21.30 Știri
21.40 Omul cu o mie de fețe (s)
22.30 Dragoste uclgașă (thriller 
SUA 1993)

PRO TV :
7.00 Ora 7, bună dimineața!

9.15 Am întâlnit și români fericiți 
(r) 9.35 Urmărire generală (r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/r)
10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 Tequila 
Sunrise (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Procesul etapei (talkshow/ 
r) 14.45 Lumea filmului (r) 15.15 

bucătăriei 12.00 Punctul pe i 
(talk-show O. Andronic) 12.55 
Știrile PRO TV O PROpozițle pe 
săptămână 13.00 NEWS RADIO 
(s.ep.2) 13.30 Baby Boom 
(s.ep.12) 14.00 Generația PRO
15.30 Baschet-NBA Action 16.00 
Gillette-lumea sporturilor 16.30 
Hercule (s.ep.53) 17.15 Xena, 
prințesa războinică (s.ep.52) 
18.00 PRO Fashion-magazin de 
modă 18.30 Fete de bani gata 
(s.ep.19) 19.00 Te uiți și câștigi
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Vra
ciul din junglă (aventură 
romantică SUA, 1992)21.55 Știrile 
PRO TV O PROpoziție pe zi 22.00 
Millennium (s.ep.25) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.30 NYPD Blue-viață 
de polițist (s.ep.24) 0.15 Dreptate 
finală (partea I SUA)

PRIMA IV
7.00 Show pentru copii: 

Elefănțelul 7.30 Lumea Iul Eric 
(s.) 8.00 Bailey Kipper (s.)8.30 
Justițiarii (d.a.) 9.00 Apărătorii 
Galaxiei (d.a.) 9.30 Inspectorul 
Gadget (d.a.) 10.00 Campionul 
(d.) 10.30 Aventurile lui Rocko 
(d.a.) 11.00 Un cuplu irezistibil 
(d.a.) Daria (d.a.) 12.00 Gașca lui 
Betty (s.) 12.25 Flash-știrl 12.30 
Adună-ți gândurile (s.) 13.30 
1999 (s.) 14.30 în căutarea 
dreptății (s.ep.2) 15.25 Flash-știri
15.30 Masada (s.ep.2) 17.30 
Universul cunoașterii (doc.)
18.30 Lumea lui Dave (s.ep.12) 
19.00 Focus 19 - emisiune de 
știri 19.30 Incursiuni în 
imprevizibil (s.ep.12) 20.00

PRO TV
6.00 Automobilism: Formula 1 

- Marele Premiu al Australiei (di
rect) 8.00 G.l. Joe (d.a.ep.18) 8.30 
Conan, aventurierul (d.a.ep.19) 
9.00 Lassie (s.ep.18) 9.30 Super 
Abracadabra H.OOSeîntâmplăîn 
Waikiki (s.ep.8) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 News Radio (s.ep.3) 13.30 
Baby Boom (s. ultimul ep.) 14.00 
Chestiunea zilei - retrospectiva 
anului 1997 15.00 Automobilism: 
Formula 1 - Marele Premiu al 
Australiei 16.40 Lumea filmului
17.10 Al șaptelea cer (s.ep.14) 
18.00 Beverly Hills (s.ep112) 19.00 
Prețul corect 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Tequila Sunrise (acțiune/ 
dramă/dragoste, SUA, 1988) 21.55 
Știrile PRO TV 22.00 Cybill (s.ep.3)
22.30 Știrile PRO TV - un alt fel de 
jurnal 22.45 Procesul etapei

.' PRIMA T'/
7.00 Show pentru copii: 

Elefănțelul 7.30 Lumea lui Eric 
(s.) 8.00 A doua familie (doc.)
8.30 Căutătorii de aur (s.) 11.00 
Lumea lui Dave (s.ep.12.r.) 11.30 
Misterele din New Orleans 
(s.ep.12, r.)12.25 Flash - știri
13.30 Soluție 7% (dramă SUA, 
1976) 15.25 Flash - știri 15.30 
Vedetele dragostei (doc. artistic, 
ep.12) 16.00 Față în față la Hol
lywood (s.ep.12) 16.30 Secretele 
bărbaților irezistibili (s.ep.6) 
17.00 Videofashion (ep.12) 17.30 
Exploratorii (doc.) 18.30 O lume

Maria (s) 16.15 Marlmar (s, ep. 
61) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr șl neliniștit (s) 18.00 Vărul 
din străinătate (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Riști și câștigi! 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Colivia nebunilor II (co. Fr./ltalia 
1980) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 52) 22.45 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.15 
Audiența națională (talkshow)

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 9.00 

Frecvența radio 74,5 (s/r) 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 11.00 
Celebri șl bogațl (s/r) 12.00 
Starea de veghe (talkshow/r) 
13.25 Știri 13.30 Lexic (cs/r) 
14.00 Xuxa (emisiune pentru 
copii) 14.30 Rocky șl Bullwinckle 
(d.a) 15.00 Pretutindeni cu tine 
(s, ep. 58) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 16.55 Știri 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 58)19.00 
Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 
58) 20.00 Un alt început (s, ep. 
12) 21.00 Gideon Oliver (s, ep. 
2) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

Misterele din New Orleans^ 
(s.ep.12) 21.00 în toiul nopții 
(aventură-comedie SUA, 1985) 
23.00 Focus 23 - știri 23.30 
Meniu complet (SUA, 1997) 
1.00 Focus 23 (r.) 1.30 Noaptea 
arcașului (thriller, SUA, 1995).

ACASĂ
7.00 Antonella (s.r.) 7.45 

Marielena (s.r.) 8.30 Marile 
povești de dragoste ale sec.XX 
(r.) 9.00 Nimic personal (s.r.) 
13.00 Felix și Otllia (r.) 14.30 
Omul mării (s.ep.13,14,15) 
17.00 Antonella (s.ep.30) 18.00 
Marielena (s.ep.54) 19.00 
Marile povești de dragoste ale 
sec.XX (r.): Eva Brown- Adolf 
Hitler 19.30 Casper (d.a.ep.34) 
20.00 Inadaptațli (western
drama SUA, 1961) 22.10 Marile 
povești de dragoste ale sec. 
XX: Clark Gable-Carole 
Lombard (ep.8) 22.30 Nimic nu 
e veșnic (s.ep.1) 24.00 Omul 
mării (s.r.)

PRO TV - DEVA
21.55-22.00 Retrospectiva 

săptămânii

ANTENA l-DEYA1
08.00-09.00 Talk -show - 

Ghici cine bate la ușă? (r) 

21.55-22.00 Știri Deva j

nebună (doc. artistic, ep.1 
19.00 Focus 19 -știri 19.î 
Nimeni nu e perfect (s.epl 
20.00 Călătorii în lumi parale 
(s.ep.12) 21.00 Ghinionist 
(comedie SUA, 1989)

ACASĂ
9.00 Antonella (s.ep.31) 

9.50 Marielena (s.ep.55) 10.45 
Dragoste și putere (s.ep.26)
11.30 Nimic personal (s.ep.26) 
12.30Omul mării (s.ep.16)
13.30 în sfârșit, iubirea (SUA, 
1975) 15.45 Campionii magiei
16.30 Primăvara vine ACASĂ 
(marele premiu al concursului) 
17.00 Fotbal: II Calcio - repriza 
I (live) 17.45 Gillette 18.00 
Fotbal: II Calcio - repriza a ll-a 
(live) 19.00 Marile povești de 
dragoste ale sec. XX: Marla 
Callas - Aristotel Onassis
19.30 Casper (d.a.ep.35) 20.00 
Norma Rae (SUA, 1979) 22.30 
Esență pură(s. ep.2)

PRO TV - DEVA
07.00-07.40 No commen 

(r); Vorbiți aici (r) 07.40-08.5! 
„Ghici cine bate la ușă?" (r 
08.50-09.00 Retrospectivi 
săptămânii (r) 22.00-22.05 Știr 
Deva

ANTENA VDEW>
10.00-10.10 Retrospecti' 

săptămânii (r) 10.10-10.: 
Muzică populară 14.00 -15.: 
Fotbal

ACASĂ
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Arhiva 
neagră (s/r) 15.00 Marile bătălii 
ale celui de-al ll-lea război 
mondial (r) 16.00 Fotbal Hat- 
trick 17.00 Antonella (s, ep. 32) 
18.00 Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Războiul con
jugal (s) 21.45 Nimic personal 
(s) 22.45 Cinemateca de acasă: 
Principiul dominoului (thriller 
Anglia/SUA ’77)

PRO TV * DEVA
06.00-06.30 Divertisment 

sportiv 06.30-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 06.45- 
07.00 Retrospectivă știri (r) 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Program comer
cial PRO TV Deva 22.05-22.15 
Știri locale

ANTENA VDEVA
17.00-17.45 Sportul 

hunedorean 17.45-18.00 Știri 

locale 19.30-19.45 Știri locale (r).

ncBcseev
Perioada 7-9 martie

□PEȘTI (19.11 - 20. III)
Unul dintre prietenii dv va 

pleca la un drum, sau chiar dv 
ați putea pleca. Nu vă convine 
că planurile sunt date peste 
cap, dar veți vedea că totul va 
fl foarte bine. Propunerile care 
vi se vor face luni vă tentează, 
dar pe de altă parte simțiți să 
fiți ceva mai rezervat. 
□BERBEC (21.III - 20.IV)

V-ați conceput planul de 
bătaie, dar nu este încă 
momentul cel mai nimerit 
pentru a-l demara. Vă trec 
nenumărate vești pe la urechi, 
dar nu vă încredeți în ele. Un 
prieten vă va ajuta sa rezolvați 
o situație delicată. Activitățile 
în care vă veți implica luni vă 
vor purta noroc.
□TAUR (21.IV-21.V)

Beneficiați de o corelare 
fericită între dorința și putința 
de a realiza. Duminică încercați 
o evadare din tumultul vieții 
cotidiene; aveți ocazia să vă 
consolidați relația cu persoana 

. iubită sau să faceți o cucerire. 
Luni vă așteaptă o zi deosebită: 
atât material, cât șl sentimental 
situația este profitabilă.
□ GEMENI (22.V - 22.VI)

Sâmbătă, dacă veți încerca 
un joc de cărți sau unul de 
table, cu siguranță veți câștiga. 
Calitățile dv sunt foarte 
apreciate de cei din jur și asta 
vă dă posibilitatea obținerii 
unor avantaje. Luni vă veți afla 
într-un loc de care vă leagă o 
mulțime de amintiri, trăind 
nostalgia acelor timpuri.
□ RAC (23.VI - 23.VII)

Călătoriile lungi vă sunt 
avantajoase. O zi excelentă 
pentru dv duminică, căci vă veți 
lăsa dominat cu plăcere de 
persoana Iubită. Veți primi niște 
cadouri care vă vor încânta. Luni 
sunteți preocupat de chestiuni 
oculte. Lăsați mândria la o parte 
și apelați la acea persoană care 
vă va scoate din Impas.
□ LEU (24.VII - 23.VIII)

Ați dori să încercați o 
excursie pe un traseu mai 
deosebit, deși nu sunteți în cea 
mai bună formă fizică. 
Duminică - o zi în care veți 
reuși să vă odihniți șl să vă 
relaxați într-un grup de 
prieteni. Luni veți avea o 
discuție, ce vă va satisface, cu 
partenerul de afaceri. Sunteți 
pe drumul cel bun; cel puțin 

\deocamdată.

ANUL TIGRULUI PENTRU MISTREȚ
Ultimul semn din ciclul zodiacal 

chinezesc de 12 semne își lasă 
amprenta asupra născuților în 
perioadele:

30.01.1911 - 17.02.1912 
16.02.1923 - 04.02.1924 
04.03.1935 - 23.01.1936 
22.01.1947 - 09.02.1948 
08.02.1959 - 27.01.1960 
27.01.1971 - 13.02.1972 
11.02.1983 - 01.02.1984 
23.01.1995 - 18.02.1996
Mistrețul este semnul cinstei, al 

simplității și tăriei morale. Un astfel 
de tip se va dedica cu toată tăria 
scopului ales și puteți conta pe el că 
e sincer.

Persoana mistreț este 
populară, optimistă și nu va lovi 
niciodată sub centură.

într-o confruntare nu-i place că 
toarne gaz peste foc. “Ce-a fost a 
fost!” este concepția lui în 
asemenea situații.

Este înzestrat cu răbdare și la 
ceea ce lucrează o face cu 
seriozitate.

Prieteniile lui sunt puternice și 
durabile.

Este inocent și naiv și de aceea 
- victima sigură a escrocilor.Norocul 
îl va favoriza în multe circumstanțe.

Femeia de sub acest semn 
este de o curățenie pedantă. 
Pasionată și modestă, ea își va 
dedica toată energia idealului sau 
scopului propus și va cere foarte 
puțin în schimb. Poate să adore pe 
cineva de la distanță ani în șir.

. E de dorit să nu aibă de-a face 
cu banii căci la ea banii ușor vin, 
ușor se duc.

X
Cum va fi 1998 pentru mistreț?
Un an plin de încercări și 

durități. Va fi înconjurat de dificultăți

□FECIOARĂ (24.VIII - 22.IX)
Entuziasmul dv este 

maxim. Puteți să vă lansați 
într-o afacere sau să începeți o 
nouă relație sentimentală. 
Duminică aveți ocazia să 
cunoașteți oameni plăcuți, 
interesanti’, ba chiar să faceți o 
cucerire, bin punct de vedere 
sentimental luni sunteți cam 
nemulțumit. în plan social vă 
așteaptă o realizare. 
□BALANȚĂ (23.IX - 23.X)

Vă preocupă punerea în 
praqtică a unora dintre ideile 
dv. încercați să vă păstrați 
câteva ore' și pentru de
conectare. După o săptămână 
încărcată compania prietenilor 
vă este benefică. Luni ați putea 
avea rezultate deosebite în 
cazul unui examen. Nu faceți 
eforturi fizice prea mari. 
□SCORPION (24.X - 21 .XI)

Elanul dv creator se va 
resimți în orice activitate veți 
aborda, încă de la prima ora. 
Persoana iubită așteaptă un 
'răspuns pe care i l-ați promis 
de mai multă vreme. Dacă 
așteptați musafiri, ar fi bine 
să puneți câteva tacâmuri în 
plus. Dacă aveți de gând să 
inițiati o nouă activitate luni, 
făc’ețî-o cât mai discret. 
□SĂGETĂTOR (22.XI - 20.XII)

Activitățile gospodărești 
vă umplu ' toată ziua de 
sâmbătă. Preocupările de artă 
vi s-ar putea potrivi duminică. 
Ați putea avea o companie 
plăcută dacă v-ati hotărât să 
mergeți la un fiîm. Luni ați 
putea avea un câștig datorită 
unei operații economice 
reușite. La drum scurt este 
posibil să aveți o realizare. 
□CAPRICORN (21.XII - 19.1)

Intuiția ar putea juca un 
rol important în decizia pe 
care intenționați să o luați; 
este cazul să /iți prudent. 
Duminică aveți emoții, deși 
totul este aranjat până la cele 
mai mici detalii. Nu uitați că 
aveți de dat niște telefoane. 
Luni aveți probleme cu frații 
dv; un posibil examen ar fi o 
adevărată reușită. 
□ VĂRSĂTOR (20.1 - 18.11)

Concentrați-vă eforturile în 
cămin. Veți avea multe de 
discutat și vă veți relaxa. 
Duminică se va consemna un 
eveniment important în familia 
dv. Nu vă agitați mal mult decât 
trebuie, căci starea sănătății nu 
este dintre cele mai bune. Luni 
este momentul să finalizați 
lucrările de la serviciu. J 

cărora va trebui să le facă față 
singur.

Nu este un an bun pentru a 
împrumuta bani de la alții sau 
pentru a primi datoriile înapoi. 
Poate avea multe cheltuieli 
neașteptate, fie și sub forma 
unor amenzi, taxe legale sau 
impozite suplimentare. Trebuie 
să fie foarte atent cu încrederea 
acordată asociaților săi și să se 
ocupe personal de afacerile 
importante.

X
Punem punct aici serialului 

“Zodiac 1998 - anul tigrului".
Pentru a fi mai expeditivi i-am 

fi putut oferi cititorului interesat 
pur și simplu previziunile pentru 
anul 1998 în cazul fiecărui semn 
zodiacal, l-am făcut un serviciu 
informațional, cât de cât 
satisfăcător dar nu complet.

La cererea cititorilor l-am 
putea îmbogăți cu raporturile și 
relațiile dintre fiecare semn 
zodiacal și celelalte 11 semne. 
Apoi, fiecare semn zodiacal stă 
sub semnul unuia din elementele 
de bază ale lumii materiale: foc, 
apă, lemn, pământ, metal. In 
funcție de dominanta elementului, 
trăsăturile persoanei se parti
cularizează și jocul de-a infor
mația zodiacală devine și mai 
interesant. Despre toate acestea 
- doar în măsura în care scrisorile 
dv. ne vor dovedi că sunteți 
interesați de ele.

Serialul a fost realizat de 
ion CiOCLEi 

după "Zodiaculchinezesc"



tyocu/ii de fiiiniăraiă 
în martie, când ghioceii ard
Cu flăcări de zăpadă pe coline 
Precum un nimb întrezărit 
Printr-ale iernilor ruine...

■V. F
In martie, când toporașii au
Tăiș subțire ascuțit de rază 
Că de-iatingi cu tâmpla îți despici 
Lacrimi dormind sub pleoapa încă trează.

în martie, când fără știre calci k ’
Pe-un cer cu nori albaștri de brândușe 
încât adânc în umerii tăi simțiI

Un gol de ațipi smulse din cătușe...

.-A

în martie, când pomii amiros 
A nou văzduh arat de păsări mute 
Și-n scoarța merilor auzi pulsând 
Sângele crud al veni ne-ncepute...

In martie, ca-ntr-un iubit blestem
sCu mîini întinse-a rugă înspre soare 

Și buze arse de sărut te chem,
Femeie, să ne-ntoarcem la izvoare...

Ioan EVU

(dedicată copiilor de la 
Casele 1 și 3 Deva)

fn viață nu găsești 
cuvinte -

Nici gesturi și nici bani, 
Să-niocuiești iubirea, pe 

care
Numai Tu, Mamă - mi-o 

dai!

Primul cuvânt, prima 
chemare: MAMA

In el e-ntregul 
univers.

Și fiecare gest, și 
fiecare clipă

E prea puțin să-ți 
mulțumesc.

Când vine supărarea 
- închid ochii,

Și-ți simt pe față 
mângâierea,

Ștergi lacrima, 
îndepărtezi durerea,

Privesc în ochii tăi și- 
ți simt iubirea.

Pagina “Fcmma , 
începuturi doar o rubrică de două 
coloane de ziar, a ajuns azi la 
numărul 250. Printr-o fericită 
coincidență acest număr rotund al 
paginii adresate în primul rând 
sexului frumos s-a nimerit să fie 
chiar în preajma lui 8 Martie, 
ziua tuturor femeilor.

Au trecut câțiva ani (buni 
sperăm!) de când încercăm, 
stimate cititoare, să răspundem 
dorințelor, preferințelor dum
neavoastră. Din semnalele 
primite până acum he place să 

credem că in acest timp am 
înregistrat nu doar o creștere 
cantitativă ci și una calitativă. 
Mai sperăm că fiecare dintre dv 
a găsit ceva interesant, plăcut ori 
util în pagina “Femina”.

Dorim, în primul rund 
pentru cititoarele noastre, cu 
această pagină să fie mereu mai 
dinamica, mai plină de 
informația de care aveți nevoie 
spre a fi în forină, frumoase, de 
recomandări pentru bucătăria și 
familia dv. Și, firește, dorim ca 
viața și activitatea cât mai 
multor femei să fie ilustrate în 
această pagină.

Ca să fim alături de dv, 
fuccți-ne cunoscute sugestiile dv! 

(Realizatoarele paginii)

E ziua când copiii 
pregătesc

Cadouri pentru mame, 
Suntem prea mici și nu 

avem
Decât iubirea de copii - 
Un zâmbet și urarea: 
“La muiți ani, MAMĂ!" 

Carmen MiCU

I 
I 
I
I 
I
I
I 
I

I 
I

Există intr-un an mai multe 
zile speciale, sărbători pentru 
care pregătim o ambianță 
deosebită, anumite feluri de 
mâncare tradițională. Dar există 
doar o zi a noastră, a femeilor. 
Cu ce se deosebește ea de 
celelalte sărbători? în. primul 
rând e diferită pentru faptul că 
noi suntem beneficiarele acestei 
sărbători, că nu trebuie s-o 
pregătim în primul rând pentru 
ceilalți. Mai este specială și 
pentru că fiind la început de 
primăvară simțim și noi că 
renaștem. Iar dacă bărbații sunt 
în această zi mai atenți și mai 
tandri cu noi simțim pur și 
simplu că înflorim.

Fiind ziua noastră toate ne 
dorim ceva anume, sperăm să 
primim de la soți, iubiți, nepoți 
sau colegi o cât de mică atenție. 
De aceea le-am întrebat pe 
câteva doamne de la Banca 
"Transilvania” Cluj-Napoca, 
Sucursala Deva, ce-și doresc 
de 8 Martie. Dna Virginia 
Lucaciu, directoare, mărturisea: 
“Mi-aș dori o vacanță cu plaje 
magnifice, peșteri ascunse și 
recife de coral într-un paradis 
exotic." Cum în vocea doamnei 
am simțit o notă de amărăciune 
ironică, am întrebat-o ce o 

I împiedică să-și realizeze 
J dorința. “Lipsa banilor" - a venit 
I răspunsul. Apoi, amintindu-și că 
\.e conducătoarea unui colectiv

MottO:
Și a zis Adam: “Iată acesta-i os din oasele mele și 
carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru 
că este luată din bărbatul său. ” (Facerea 1 -2)

IIL' ste acolo lângă noi, 
JlLDcăci Dumnezeu nu a 

vrut ca bărbatul să fie singur. 
Soră, mamă sau soție, femeia 
este astăzi prea des ignorată, 
prea puțin respectată și mult 
prea mult exploatată. însă, 
întrebarea care se pune este 
câți dintre noi, bărbații, ne dăm 
cu adevărat seama de valoarea 
celei de lângă noi. Pentru câți 
dintre noi acest 8 Martie plin de 
semnificații este mai mult decât 
o corvoadă și câți suntem cei 
care avem curajul să punem pe 
prim-plan problemele femeii de 
alături, înaintea celor personale?

Mama este pentru toți întâia 
femeie. Ceea ce simți pentru 
cea care te-a adus pe lume, nu 
poți simți pentru nimeni 
altcineva. Pare normal ca ea să 

I fie mereu în preajmă, să se 
■----------------------------------------------

Mă bucur că aparțin 
sexului feminin chiar dacă 
de la Eva încoace am fost 
etichetate ca fiind ispita și 
drumul spre păcat. în fond 

tot ceea ce a pierdut Eva a 
redobândit și chiar cu 
prisosință, prin nașterea lui 
lisus, minunata Miriam, 
Maria Fecioara. Oare nu 
cumva Dumnezeu a vrut 
astfel să spună bărbatului - 
care din păcate nu a înțeles 
și nici azi se pare că nu a 
descifrat încă acest mesaj - 
că Femeia este și ea OM 
ales al lui Dumnezeu, că nu 
este cu nimic mai puțin 
decât bărbatul! Așa cum 
ne-a spus și Sfântul Pavel: 
Femeia se mântuiește prin 
naștere.

Mă bucur că sunt 
femeie. Bărbatul, oricât de 
inteligent și puternic arfi, nu 
poate purta în pântece timp 
de 9 luni puiul de om, nu-i

aproape exclusiv feminin, a . 
adăugat “Fetelor le doresc I 
sănătate, putere de muncă, 
bucurii și împliniri pe toate 
planurile.” Dumneaei se va 
consola probabil cu un dar mai 
modest decât o vacanță de vis, 
cu flori de care se bucură când 
le primește.

La aceeași întrebare au 
mai răspuns încă două 
doamne, moderatoare de 
credite. Dna Dana Roșu speră 
să îi aprobe CEC-ul obținerea 
unui credit pentru cumpărarea 
unui apartament. Se așteaptă 
ca în această zi "să ne simțim 
bine într-un cadru plăcut, cu 
prietenii și familia, și bineînțeles 
că-mi doresc flori." Colega sa, 
dna Mihaela Pop, spunea: “Eu 
îmi doresc mai multă înțelegere 
din partea familiei pentru 
programul de lucru încărcat, 
armonie și firește flori.”

Indiferent că visăm la 
lucruri ce ne depășesc posibi
litățile sau ne mulțumim cu un 
cadou mai pe măsura pungilor 
noastre, dacă o floare va însoți 
aceste daruri bucuria va fi mai 
mare. Pentru că o floare prin 
prospețimea ei ne aduce în 
suflete primăvara. Așa că, 
stimați bărbați, dați fuga la 
piață și luați pentru femeia sau 
femeile din viața voastră flori.

Viorica ROMAN 

preocupe de toate problemele 
noastre, dar suntem puțini cei 
care ne gândim la eforturile pe 
care le presupune asta. Unul 
dintre marile păcate ale 
oamenilor este acela că nu sunt 
capabili să prețuiască ceea ce 
divinitatea sau norocul le-a 
dăruit. “Doamne fă-i nemuritori 
pe părinții care mor", spunea 
poetul. Așadar, nu vă uitați 
mamele, nu-i neglijați pe tați, 
arătați-le recunoștința voastră 
atâta vreme cât îi mai aveți 
alături, căci o vorbă de 
mângâiere valorează mai mult 
decât orice cadou.

Soția este pentru 
majoritatea bărbaților a doua 
mamă. Fiecare ne-o dorim 
perfectă, așa cum este mama. 
Ea ne luminează viața și 
sufletele și tot ea dă viață copiilor 

dă naștere și nu-l iubește 
mai presus de sine. O 
Mamă își iubește copilul 
până la sacrificiul suprem, 
și-ar da și viața pentru 
făptura ce a născut-o. 
Dumnezeu însuși a știut 
acest lucru și de aceea nu 
a cerut Sarei ci lui Avraam 
să-l aducă jertfă pe fiul 
său Isaac. Credeți că 
Sara ar fi acceptat să-și 
omoare fiul cu propriile 
mâini? Iar Maria Fecioara 
a adunat în suflet durerea 
tuturor mamelor, văzându- 
și fiul răstignit, ținându-i 
trupul inert pentru ultima 
oară în brațele sale după 
coborârea de pe cruce.

Numai o femeie poate 
fi Mamă și puiul de om, 
indiferent de sex, până 
devine matur, are nevoie 
de o Mamă pentru a 
deveni om întreg 
sufletește. Pot fi bărbații 
oricât de inteligenți și 
puternici, dar să nu uităm
- și să nu uite mai ales ei!
- că au fost născuți de o 
Mamă care era o Femeie.

Ina DELEANU

Cu parfumul, nuan
țele și gingășia lor, florile 
primăverii ne aduc un 
strop de lumină în 
suflete, făcându-ne mai 
înțelepți și mai iubitori. 
Admirându-le în glastre, 
în rondourile din parcuri 
ori în zonele verzi, câți 
dintre noi ne-am pus 
simpla întrebare: “Oare 
cine sunt cei care le-au 

;

noștri. Dincolo de dragoste 
trebuie să-i câștigăm respectul 
și prietenia. Bărbatul care nu știe 
să-și facă din soție cea mai 
bună prietenă nu va avea o 
viață prea ușoară. Reamintește- 
ți tii, bărbatule, acum în prag de 
primăvară, care sunt sen
timentele tale pentru EA. 8 
Martie este ocazia perfectă de a 
redescoperi femeia.

Se spune că aceasta este 
o lume a bărbaților. Poate că 
teoria ar trebui revăzută, 
luând în calcul toate aspectele 
vieții. Rolul adevărat al femeii, 
tăcută și mult prea supusă, 
este în fapt mult mai mare 
decât sunt unii dispuși să 
accepte. In aceste condiții, 
poate că doar o zi a lor nu 
este de ajuns. Adevărata 
recunoștință trebuie să le-o 
arătăm mereu, pentru ca 
fiecare zi să fie un 8 Martie 
pentru femeile de lângă noi.

Andrei NiSTOR
/■

Expoziții
Pentru marcarea Zilei 

Femeii, Hobby Club de la 
Casa de Cultură Deva a 
realizat împreună cu Librăria 
“Gheorghe Lazăr" Deva o 
expoziție cu insigne, 
bancnote, medalii, plachete 
și ilustrații cu femei celebre. 
Imaginea femeii în cultură și 
artă, prezentată prin 
exponate, apare într-o 
vitrină a librăriei, având ca 
fundal un aranjament cu 
cărți de interes general 
pentru sexul frumos. Expun 
panouri numismatice, vederi 
și bancnote Ioana Ganea, 
loan Lung, Ștefan Boha- 
tereț, Ionel Ganea, Petru 
Vlad, Ladislau Fedoranics și 
loan Carculea și expoziția 
va fi deschisă până în 9 
martie.

într-o vitrină alăturată o 
altă expoziție închinată zilei 
de 8 Martie cuprinde cărțile 
Paulinei Popa apărute la 
Editura Helicon. Iar joi după- 
amiază a avut loc lansarea 
volumului bilingv "Căderea 
zbor amețitor"/ “La chute vol 
envirant”. Cartea, de 
mărime liliputană, dar mare 
prin versurile de dragoste 
cuprinse, se adresează 
adulților și apare în condiții 
grafice deosebite.

V.ROMAN

J
sădit în lădițe și ghivece și 
fac repicatul lor pentru a fi 
replantate în inima orașului, 
cine asigură răsadurile 
pentru fiecare sezon?

în majoritate femei, 
salariatele de la Sera de flori 
a Primăriei Deva (în număr 
de 55) lucrează încă din 
decembrie '97 la pregătirea 
plantelor de decor. Cum 
preciza dna ing. Francisca

FIMIA 
VĂZUTĂ de
Rabindranath 

Tagore 
>“Femeile sunt de două 

categorii: unele sunt mai 
ales mame, altele iubite. 
Dacă le compari cu 
anotimpurile, femeia mamă 
este ca anotimpul ploilor: îți 
dă apă, îți dă hrană, te 
potolește, îți înlătură toate 
lipsurile, te mulțumește prin 
sacrificiile sale proprii. Iar 
femeia iubită este ca 
primăvara, misterul ei e de 
nedestăinuit, farmecele ei 
sunt dulci și neliniștea ei îți 
trezește valuri de sânge." 

Camil Petrescu
>“O femeie nu aparține 

ca un obiect casnic, nici nu 
se cucerește ca un vânat.

O femeie iubește sau 
nu."

> “Solidaritatea femeii 
cu mine e ca zborul a două 
suflete în nesfârșitul lumii."

r “Nu există în largul 
lumii un drum mai plin de 
emoții, de neprevăzut, de 
lucruri uimitoare și de 
zigzaguri mai năzdrăvane 
decât sufletul unei femei."

> "Greutatea cea mare 
este să rămâi lucid și să nu 
iei astfel de la o femeie mai 
mult decât ceea ce are cu 
adevărat frumos."

> “Femeia este cheia 
naturii. Toate tainele sunt 
rezumate în ea și când un 
suflet de femeie ți s-a 
deschis ți s-au deschis toate 
înțelesurile lumii..."

> “Cine e mult iubită nu 
trivializează iubirea, nu îi dă 
publicitate cu orice preț."

G. Călinescu
> “Femeia este termo

metrul unei civilizații."
> "Bărbaților le plac 

femeile care nu umblă după 
ei, nepăsătoare."

> "Poți fi savantă, poți fi 
artistă, nu uita totuși că ești 
femeie. Nu trece în tabăra 
bărbaților.”

> “O femeie care nu știe 
să plângă a pierdut o 
jumătate din farmecul ei.”

> “O femeie nu pro
creează spre a face colecție 
de prunci, o împinge 
instinctul de conservare a 
speței."

> "Bărbatul trebuie să 
ocrotească femeia fără a-i 
răpi libertatea.”

L Selecție de Hie LEAHU

Cristea, s-au redeschis încă 
200 mp de seră, a fost 
îmbogățit sortimentul de 
flori cu încă zece noi specii, 
iar în pepinieră - în prezent 
în suprafață de două 
hectare -, se produc diferite 
specii de arbori și arbuști 
ornamentali, gard viu, sunt 
înrădăcinați butași (30 de 
specii și soiuri diferite). 
Femeile, cu răbdarea și 
meticulozitatea recunos
cute, lucrează aici cu 
hărnicie, pregătind cantități 
suficiente de răsaduri 
pentru etapa întâi, dar și 
pentru intervalul mai-iunie.

Tuturor celor care ne 
înfrumusețează viața, 
aducând aproape de noi 
culoare, finețe și pros
pețime - un gând frumos de 
recunoștință și de ad
mirație.

Estera SÎNA

Foto: Eduard CHIROIU



Cuvântul liber 7 - 8 MARTIE 1998

[_____LISTA MEDICILOR DE FAMILIE DIN ORAȘUL DEVA ]
Nr.crt. Numele și prenumele Specialitatea Adresa unde poate fi contactat medicul
1 BA LU ( >ANIE. med. orimar, med.gen. Disp. Med. Uru. 2 Deva
2. BARB MARIA med. primar med. gen. Disp. Med. Urb. 3 Deva
3 BFRCEA MARIA med. spec. med. gen. pedlatr. Cab. Med. HUMANITAS Deva
4. CĂLUȘER LUCIA med. spec. med. gen. pedlatr. Disp. Med. Urb. 2 Deva
5. CAPRINI DANIELA med. spec. med. gen. Disp. Med. Urb. 1 Deva
6. CARDEL CARMELITA med. med. gen. Deva, Micro 15, bl. 48/ap.1
7. CERNELEA EUGENIA med. med. gen. pediatr. Disp. Med. Urb. 4 Deva
8. CHIRMICIU MIHAI med. primar med. gen. Disp. Med. Urb. 1 Deva
9. CIOTLOS-SINOI LUCIA med. spec. med. gen. Disp. Med. Urb. 4 Deva
10. CÎRLAN TRAIAN med. primar med. gen. S.C. Ofta nex Deva, Viitorului nr. 4
11. CIUHAT MIHAI med. med. gen. Direcția Sanitară județeană
12. CODOREANU VIORICA med. primar med. gen. pediatr. Disp. Med. Școlar 1 Deva
13. CODREANU VALERICA med. spec. med. gen. Disp. Med. Urb. 4 Deva
14. COPOS DALIA med. primar med. gen. Casa ajut, reciproc a penslon.-str. Imp. Traian
15. CORDEA VALERICA med. primar med. gen. Disp. Med. Urb. 1 Deva
16 CRIȘAN CARMEN med. primar med. gen. Ambulanța Jud. Deva
17. DREGHICI DIANA med. med. gen. Disp. Med. Urb. 3 Deva
18. ENYEDI IULIU med. spec. med. gen. pedlatr. Disp. Med. Urb. 1 Deva
19. fARCA CORNELIA med. spec. med. gen. Disp. Med. Urb. 4 Deva
20. FLEȘERIU MATEI med. spec. med. gen. Disp. Med. Urb. 2 Deva
21. FLOREA ELENA med. primar med. gen. Disp. Intr. Expl. Minieră Deva
22. GALEA CECILIA med. spec. med. gen. pedlatr. Disp. Med. Urb. 3 Deva
23. GÂLFI ERZS1-BET med. primar med. gen. Disp. Intr. Expl. Minieră Deva
24. GHITA CARMEN med. spec. med. gen. pedlatr. Disp. Med. Urb. 2 Deva
25. GOȚI II NELLY med. med. gen. Disp. Intr. Expl. Minieră Deva
26. GRECII EMESE med. med. gen. Disp. Intr. S.C. Condor S.A.
27. GROS GABRIELA med. spec. med. gen. Disp. Med. Urb. 4 Deva
28. GROZA ELENA med. spec. med. gen Cab. med. C.F. Deva-Barlțlu 9
29. JOSAN VIRGINIA VIOCHIȚA med. gen. pediatr. Disp. Med. Urb. 2 Deva
30. LĂPUȘCĂ EUGENIA med. spec. med.gen. pedlatr. Disp. Med. Urb 3 Deva
31. LAZĂR FLORICA med. primar med.gen. Disp. Med. Urb. 3 Deva
32. MAGDA ADRIANA MARCELA med. primar, med. gen. Disp. Med. Urb. 3 Deva
33. MARA MARIANA PAULA med. med. gen. Disp. Med. Urb. 2 Deva
34. MĂRII GHEORGHE med. med. gen. Disp. Med. Urb. 1 Deva
35. MATEȘOI MARIA med. primar med. gen. pediatr. Disp. Med. Urb. 1 Deva
36. MERMEZAN OLGA A. med. primar med. gen. Disp. Med. Urb. 4 Deva
37. MORAR ROXANA med. spec. med. gen. Disp. Med. Urb. 3 Deva
33. MURAR CORINA TEODORA med. med. gen. Disp. Intr. F.E. Mintla-Deva
39. NEGRUȚIU MARIN med. med. gen. pedlatr. Disp. Med. Urb. 3 Deva
40. NOVAC SILVIA med. spec. med.gen. pedlatr. Disp. Med. Urb. 1 Deva
41. PETROVICI ANGELA V. med. primar med. gen. pediatr. Disp. Med. Școlar 1 Deva
42. PITAR CORNELIA GABRIELA med. spec. med. gen. Disp. Intr. REMPES Deva
43. PITAR MIHAELA TEODORA med. spec. med. gen. pediatr. Disp. Med. Urb. 3 Deva
44. POPA EUGENIA ELENA med. med. gen. Coșbuc, bloc 21/4 (Vânătorul șl pese.)
*5 POPESCU ARCADIE DENIS med. primar med. gen. Disp. Med. Urb. 3 Deva-pct. Cristur
46 POPOVIC 1 MARIA LAURA med. primar med. gen. pediatr. Disp. Med. Urb.3 Deva
47. RĂCĂTEAN CRISTINA FLOARE med. spec. med. gen. pediatr. Disp. Med. Școlar 4 Deva
48. ROȘCA ILEANA med. spec. med. gen. Disp. Intr. RAGCL Deva
49 ȘCHIOPU ANGELA MARIA med. spec. med. gen. Disp. Med. Urb. 2 Deva
50. STAN EA JANA DOMINICA med. primar med. gen. Disp. Med. Urb. 1 Deva
51. ȘTEF LILIANA med. med. gen. pediatr. Disp. Med. Urb. 3 Deva
£2 STOICA AURORA med. spec. med. gen. Cab. med. C.F. Deva-Barițiu 9
53. STOICA VIOREL med. med. gen. Disp. Intr. S.C: MACON S.A.
<4 TIȚIU IULIANA med. primar med. gen. Disp. Intr. S.C. CASIAL S.A. x
L'5 TOMA DORINA LILIANA med. primar med. gen. Disp. Med. Urb. 1 Deva
56. TOT MAGDALENA med. spec. med. gen. Disp Intr. S.C. MATEX S.A.
57. VAIDA ELENA LUCIA med. med. gen. Disp. Intr. RENEL Deva
58. VETEAN MUNTEAN MIRCEA med. spec. med. gen. Disp. Med. Școlar 2 Deva

Adrese
D.M.U. nr. 1 ■ Calea Za rundului, D.M.U. nr.2 - str. Zamfirescu, D.M.U. nr.3 - str. M. Eminescu, D.M.U. nr.4 - str. Avram 

iancu, D.M. Școlar nr. 1 - str. Barițiu, D.M. Școlar nr.2 - str. Zamfirescu, D.M. Școlar nr.3 - str. Scărișoara, D.M. Școlar 
nr.4 -str. Minerului, D.M. Școlarnr.5 -str. 22 Decembrie.

"Eletânteliilw 
de aur"

"Elefănțelul de aur" este 
un trofeu. El se acordă co
piilor talentați care obțin locul 
I la o expoziție internațională 
de desene. "Elefănțelul de 
aur" are un frățior: pe "Ele
fănțelul de argint". Ați ghicit! 
Argintul se acordă pentru 
locul al ll-lea.

lată că, în ultimii ani, ele- 
fănțeii de aur și de argint 
poposesc la Deva, într-o uni
tate de învățământ cu peste 
1600 de elevi - Școala "An
drei Șaguna" care, în toam
nă, a aniversat trei decenii de 
merituoasă existență.

Cum au ajuns elefănțeii 
aici? Câștigătorii lor - copiii 
răspund: "Simplu. Printr-o 
joacă a culorilor". Numai că 
această joacă presupune ta
lent și muncă. O muncă în
drumată cu o rară dragoste și 
generozitate de dna prof. Ma- 
ria Brustureanu, despre care 
directoarea adjunctă a școlii, 
dna prof. Maria Secoșan, are 
numai cuvinte elogioase: "E 
talentată, pricepută, harnică, 
e o colegă deosebită, o diri
gintă apreciată, apropiată de 
copii. Anul trecut, în preajma 
aniversării școlii noastre, a 
colaborat cu talentul dum
neaei la împlinirea estetică a 
unor încăperi - holul central și 
casa scărilor. Și totul, în mod 
voluntari"

- Zilele trecute, șapte e- 
levi din cercul de desen, con
dus de dna Brustureanu, au 
fost premiați cu tot atâția ele- 
fănței de argint - ne infor
mează directorul școlii, prof. 
Gelu Minișca. De ani de zile 
copiii din acest cerc sunt a- 
preciați la expozițiile inter
naționale.

- Cercul de pictură l-am 
înființat la inițiativa dlui direc
tor, în urmă cu vreo 6-7 ani -

• "Patria"-Deva: Infan
teria stelară (6-12)

• "Flacăra"-Hunedoara:
L.A. Confidential (6-12);

• "Parâng"-Petroșani: 
Alien 4- Renașterea (6-9); 
Michael (10-12);

V . — 

precizează dna prof. M. Brus
tureanu. La început ne-am 
axat pe pictură pe sticlă. !n 
1995 am avut o expoziție de 
icoane pe sticlă în Catedrala 
Ortodoxă din Chișinău, care 
a fost mult apreciată. Iar au
torii picturilor - copiii - au fost 
de față, pentru că am orga
nizat o excursie în Basarabia. 
Am văzut multe și am întâm
pinat multe! l-am vizitat, a- 
tunci, pe părinții lui Iile llașcu.

- Ne vorbiți, vă rog, des
pre recentul concurs de de
sene?

- Da. Muzeul copiilor (Kin- 
dermuseum) din Wuppertal 
(Germania) organizează, a- 
nual, expoziții internaționale 
de desene ale copiilor. Te
matica expoziției deschisă la 
începutul anului 1998 este 
"Copiii au drepturi - culorile 
fericirii". Au participat cu de
sene copii din 13 țări. Din 
cele 1477 de desene, 405 au 
fost trimise de copiii români. 
S-au acordat 79 "Elefănței de 
argint" și 12 de aur. Elevii 
români au obținut 25 de "Ele
fănței de argint" și 4 "Ele
fănței de aur". Dintre aceștia, 
7 elefănței de argint și 2 de 
aur au sosit la Deva. Aurul I- 
au cucerit elevele Daniela 
Alina Bichescu (ci. a Vil-a) și 
Maria Aida Străuți (ci. a Vl-a) 
de la Școala Normală "Sabin 
Drăgoi” (tot eleve ale mele), 
iar elefănțeii de argint au 
revenit celor 7 elevi de la 
Școala "Andrei Șaguna": 
Paul Păs (cl. a V-a), Radu 
Dobromir, Vicențiu Gabor, 
Alina Rotariu, Camelia lancu, 
Alina Henț (toți din cl. a VIII- 
a) și Nicoleta Negrilă (cl. a VI- 
a). Desenele premiate cu "E- 
lefănțelul de aur" sunt folosite 
pentru ilustrarea unui calen
dar editat de Kindermuseum, 
care este oferit drept premiu.

Asemenea calendare 
sunt păstrate cu bucurie și 
mândrie de elevii din cercul 
de pictură condus de dna M. 
Brustureanu. Pentru că în 
ultimii ani elefănțeii de aur și 
de argint sosesc nestingheriți 
la Deva, în școala unde copiii 
iau în serios jocul cu culorile.

Lucia UCiU

---------------------------------------------------x
• "Cultural" - Lupeni: 

Iubire și sacrificiu (6-9); Alien 
4-Renașterea (10-12);

• "Zarand"-Brad: Focul 
din adâncuri (6-9); Iubire și 
sacrificiu (10-12);

• "Patria" ■ Orăștie: 
Răzbunătorul (6-9); A fost 
odată asasin (10-12);

•"Dacia"-Hațeg: Beverly 
Hills Ninja (6-9); Daylight - 
Panică în tunel (10-12);

• "Lumina"- Ilia: Invin
cibilul (6-8).
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/■

Reflecția J 
săptămânii |

"Femeia care unește grația cu 
judecata, punându-le pe amândouă în 
slujba virtuții, ce minunată făpturăl Ea 
întrunește tot ce-i mai bun dintr-o femeie, 
dintr-un bărbat și dintr-un înger." 

A.Aparisi Y Guijarro
FEME!A - în fKțeEe.pc/a.ttt'Q.

D&arrt'te.i Pământ
"Numai acolo unde femeia poartă văl 

te arde dorința de a-i citi chipul."
Antoine de Saint-Exupery

"Nu există în largul lumii un drum mai 
plin de emoții, de neprevăzut, de lucruri 
uimitoare și de zigzaguri mai năzdrăvane 
decât sufletul unei femei."

Camii Petrescu
"Fără bărbat, e ca fără cap; fără 

femeie e ca fără minte."
Proverb rusesc

■J

EA șterge în zori oglinda din baie - știind că lui nu-l 
place s-o vadă pătată, EL prin bucătărie construiește un 
ceai - amestec de tei, mentă și levănțică • EA aliniază niște 
papuci prin holul casei, EL picură un gram de vin în ceaiul 
El, EA - printre uși - începe să-i povestească visul ei cu un 
cal alb, EL îi pune un benghi de spumă de ras pe nas, EA 
desenează - din trei mișcări simple - un chip de copil râzând 
pe șervețel, EL se întâlnește cu mireasma inconfundabilă 
a capoțelului El, EA dă un pic mal tare aparatul de radio la 
care se transmite melodia LOR, EL vine la bucătărie cu 
bustul gol și cu un prosop pe după gât, EA zice că - așa 
"îmbrăcat"- seamănă cu marele sportiv dintr-un serial, EL 
repetă ce-a zis Nenea la "Buletin Meteo", EA se luptă cu un 
fermoar, EL - în trecere - o gâdilă, EA îi arată ceasul, EL 
comentează o nuanță politică de la radio, EA îl anunță că 
s-a născut un pui de păianjen în baia LOR, EL descoperă 
un năsturel lipsă la cămașa pe care ar fi vrut s-o îmbrace, 
EA strânge robinetele, EL glumește pe seama fustei intrate 
la apă, EA îi aranjează frizura și fularul, EL regretă casa 
caldă ce va rămâne singură, EA își "recondiționează" 
buzele cu ruj, EL zornăie cheile, EA stinge luminile, EL 
spune - cu tristete în glas - "Pa, căsuță!", EA, EL, EA...

Hie LEAHU

EZ/OAIA!
E ziua ta - nu mai fii tristăl 
E luna Sfintelor verdețuri 
Și ți-am adus în dar o listă 
Cu noua creștere de prețuri.

Sunt prețuri mobilizatoare, 
Deci, bucură-te, Coryntină: 
Poieni, imașuri și răzoare, 
De mîine ne vor fi... Cantină.

Căci, dacă toate vor fi bune, 
Cu domnii Ciorbea și Dăianu, 
E-o șansă ceasul să ne sune. 
Și nu ne-om mai vedea la anu'l

Dumitru HURUBĂ

De câte ori pe zi, pe săptă
mână sau chiar într-o lună vă 
gândiți la taina vieții, nemurirea 
sufletului, viața viitoare, sensul 
acestei lumi? Nu-i așa că nu 
aceste probleme vă frământă 
zilnic? Sunt altele mai impor
tante sau mai urgente și, trebuie 
să recunoaștem, mult mai prag
matice. Cât timp din viața noas
tră efectiv ne ocupăm cu marile 
probleme ale existenței? Cât 
timp ne fură și ne macină acele 
mici probleme cotidiene, atât de 
importante pentru noi, și atât de 
nesemnificative dacă le rapor
tăm la întrebarea "A fi sau a nu fi". 
Realizăm că mărunțișurile sunt 
problemele noastre de zi cu zi. 
Din ele și prin ele trăim, ele sunt 
"muzica vieții" noastre. Și tocmai 
pentru că sunt atât de mărunte 
suntem tentați să neglijăm im
portanța semnificației lor.

Vă e tot una că vânzătoarea 
vă servește cu zâmbetul pe buze 
sau încruntată, că sosind acasă 
găsiți încă patul nefăcut șl fața 
de masă pătată și plină de fărâ-

mituri, colegul de birou e mereu 
îmbufnat și vecina e supărată, 
copiii nu mai spun "mulțumesc" 
atunci când le dați bani de bu
zunar, soția umblă cu șorțul mur
dar și soțul nu se mai bărbie
rește în week-end pentru că ori
cum nu merge la serviciu, praful 
rămâne neșters, geamurile ne
spălate, nu mai mergeți împre
ună la un film, nu vă mai faceți 
mici surprize plăcute etc.

g CLEPSIDRA;
întreaga Imagine a vieții e 

dată prin alăturarea acestor mă
runțișuri ca într-un mozaic, un 
joc de puzzle este viața noastră. 
Mărunțișuri ce sunt atât de ușor 
neglijate, mărunțișuri, gesturi în 
aparență fără importanță, orice 
lucru pe care suntem tentați să 
nu-l luăm în seamă și care trag 
în balanța cotidiană cât terifianta 
întrebare: "A fi sau a nu fi?"

/na DELEANU

Casa Alba și locatarii ei
Reședința oficială a 

președinților Statelor Uni
te este "Wthite House" 
(Casa Albă) situată pe 
Pennsylvania Avenue din 
Washington D.C. (Distric
tul Columbia). Edificiul 
este compus din clădirea 
centrală (reconstruită to- 

"tal după incendiul din 
1814) căreia i s-a adăugat 

. aripa de vest, construită 
în 1902 și cea de vest în 
1941.

în aripa de vest se a- 
flă apartamentele preșe
dintelui, biroul oval, sala 
de conferințe, biroul de 
presă și ansamblul ser
viciilor guvernamentale. 
Aripa de est este rezer
vată invitatilor oficiali, re-

—

cepțiilor diplomatice pre
cum și biblioteca.

Clădirea centrală adă
postește un Muzeu Națio
nal, deschis publicului, 
încă din timpul mandatului 
lui John F. Kennedy (1961- 
1963), unde se pot admira 
diferite obiecte ce au apar
ținut președinților, cum ar 
fi - de pildă, cuvertura de 
pat a lui Abraham Lincoln 
(1861-1865), mașina de 
scris a lui Woodrow 
Wilson (1913-1921) sau 
serviciul de porțelan al lui 
Harry S. Truman (1945- 
1953).

De întreținerea, repa
rațiile și bunul mers al edifi
ciului se ocupă câteva zeci 
de persoane, precum bucă-

tari, grădinari, meseriași, 
alt personal auxiliar și un 
"maitre d'hotel" (maistru de 
ceremonii). Cei mai mulți 
președinți au provenit din 
statele Virginia (8), Ohio 
(7), Massachusetts și 
North Carolina (câte 3) etc. 
Până în prezent, în "prima 
Casă a Americii" și-a cele
brat căsătoria doar Grover 
Cleveland (1885-1889 și 
1893-1897).

Dacă astăzi știm cum 
arată "Casa Albă", atunci 
când s-a instalat preșe
dintele John Adams 
(1797-1801), în salonul 
de recepții ... trăgea cu
rentul!

Adrian CRUPENSCHi

/------------------------------------
®Mă întreb deseori ce ar fi 

însemnat lumea noastră fără 
mirifica civilizație a literei tipărite. 
Mă întreb și mulțumesc în gând 
celui ce prin geniala sa iscodire 
a dat naștere acestei civilizații, 
făcându-l pe om mai om. Spu
nea Nicolae lorga: "O, sfintele 
mele cărți, mai bune și mai rele, 
pe care soarta prielnică mi le-a 
scos înainte, cât vă datorez că 
sunt om, că sunt un om adevă
rat. Cu toată lipsa unei averi 
moștenită sau câștigată, cu câtă 
nesfârșită iubire, cu câtă nesă
țioasă patimă v-am cules de pe 
toate drumurile, din toate tristele 
colțuri ale părăsirii voastre!"® Un 
rafinat intelectual specializat și în 
butade - Oscar Wilde - a replicat 
odată, genial, lumii poltrone ca- 
re-l înconjura: "Dați-mi o mască, 
și vă voi spune adevărul!"® Ce 
frumos și adânc sună cuvântul 
MEȘTEȘUG! Să știi cum se cio
plește un lemn, să știi cum se

ția, prin labirint, visând un NOR: 
"Acum închide ochii, fii ca un orb 
care vede înlăuntru; nu amintirea 
curcubeelor stinse, ci lucruri care 
sunt și trăiesc în fiecare clipă: 
oameni și zei, prezențe și ab
sențe, plânsete și muzici, dra
gostea lumii purtându-și prin 
neant veșmântul împărățesc și 
cununa de spini". ©Merită să 
amintesc o mărturisire făcută în 
urmă cu un sfert de veac de 
Fidel Castro către Gabriel Garcia 
Marquez: "în viitoarea mea reîn
carnare aș vrea să fiu scriitor". 
De reflectat la visul unui profe
sionist al puterii care și-ar fi dorit 
puterea fără de margini a scrii
torului....® Cu ani în urmă, in
trând în laboratorul unde se naș
te un ziar, am fost izbit de "pro
cesul tehnologic" al construirii 
unei... efemeride. Zilnic se naște 
ființa unui ziar, zilnic lucrarea e 
reluată de la zero, iar în fragili
tatea produsului obținut - friabila

ANUNȚ
© "Tânăra care s-a căsătorit sâmbătă seară 

la salonul "Adam și Eva", e rugată să treacă pe 
la direcțiune, întrucât și-a uitat la recepție agenda 
personală cu adresele a șapte domni căsătoriți 
și ei la salonul nostru. în dreptul fiecărei adrese 
apare un număr despre care nu se știe dacă e 
telefonul, codul sau tariful."

© Romancierul american Upton Sinclair 
era un om cu un temperament coleric, greu de 
suportat de cei din jur. într-o zi a căzut bolnav 
la pat. Speriată, soția îi spune medicului:

- Ce mă fac dacă moare? Cum mă voi 
descurca fără el?

- Stimată doamnă, cred că marea problemă 
nu e asta ci cum se va înțelege Dumnezeu cu 
el, acolo sus!

© La directorul firmei se prezintă o 
doamnă spre a se plânge împotriva soțului 
ei, salariat al firmei:

- Mă înjură, domnule director.
- Nu mă privește pe mine, doamnă.
- Dar vă înjură și pe dumneavoastră!
- Asta nu vă privește pe dumnea

voastră, doamnă.
© Lenin, revenit printre cei vii, vizi

tează Rusia. Cineva l-a întrebat:
- îți place cum a ieșit?
- Nu. O luăm de la început. Deci, eu 

plec în Elveția...
© - Doctore, sunt 10 minute de când 

mi-ați spus să scot limba, și nici nu v-ați 
uitat la ea.

- Doamnă, am vrut să scriu rețeta în 
liniște...

© - Este posibil ca o femeie să iu
bească simultan doi bărbați?

- Nu, însă poate să înșele simultan 
cinci bărbați...

I PAȘI i
| în apartamentul de deasupra locuinței mele, numărul |
■ locatarilor a crescut. Din doi s-au făcut trei... ■
' Prezență firească! ‘
| îi aud ropotul pașilor. j
■ în ei vibrează uralele victoriei...
1 Victoria desprinderii din nemișcare... 1
| Pași iuți! Pași nervoși! Doritori de a se întâlni cu |

------------------ ----------------- ------ -------------sss------------------------------------------------------------------------

îi 
îi 
îi 
li
I 
I
K

cărările nebătătorite...
Pașii... Aleargă... Aleargă... Aleargă...
Pașii fug să se întâlnească cu propria viață... I 
Dudum... Dudum... Dudum...
Ca o herghelie de mânji, prinși în furtună...
La parter e o bunicuță. Merge, printre oameni, cu I 
pași moi... pași fără de glas... parc-ar vrea să nu 
tulbure somnul pământului...
Pași anonimi...
Pași din care se adapă Timpul...
Pași ... Pași ... Pași ...
Pași de la care își trage seva veșnicia...
"Și trec anii ca nouri lungi pe șesuri!"
... Trec...

I

I

I
I
I
I
I

N. PANAtTESCU J

zidește - pătrunzând și stăpânind 
taina melanjului tencuitor, să știi 
a lustrui o scândură, să știi cu ce 
și cum să vopsești un metal, să 
știi a tăia sticla, să știi cum se 
filtrează apa, cum se constru
iește un filet, cum se îndoaie o 
țeavă, cum se taie un carton, 
cum se lipesc două bucăți de 
cauciuc, cum să faci un mic bur
ghiu dintr-un ac, cum să sudezi 
două fire metalice, cum să șlefu- 
iești marmura, cum să ascuți 
foarfecă, cum să combini două 
vopsele, cum să manevrezi o 
pensulă... ©George Călinescu 
își privea fotografiile vechi și 
exclama, cu un patetism su
blimat: "Cine sunteți voi, băie
țași? Pentru „ce purtați numele 
meu?"® împreună cu Petru Cre-

hârtie pe care o poate neantiza 
orice copil - se ascunde o forță 
de neimaginat. De neimaginat, 
pentru că e suficient ca un ziarist 
să facă o anchetă care te pre
zintă lumii în pielea goală și 
destinul ți se răsucește cu... 
390(!) de grade...® E jalnic spec
tacolul oamenilor care se dau 
rotunzi în toate, ei stând - în 
realitate - foarte prost și cu infra
structura și cu suprastructura 
existenței. Profesorul de gândire 
a sintetizat: "O, nimic, cât ești de 
mare!"® Cât timp nu se pune 
impozit pe nori, aer, Soare, frun
za tremurândă a plopilor, pagina 
tipărită, firul de iarbă, - rămân 
unul dintre oamenii foarte bogați 
din această parte a lumii...

Hie LEAHU 
_______________________ J

r

DE 8 MARTIE
ORIZONTAL: 1-10) URMAȘELE EVEI
VERTICAL: 1) Prospector în patologic descifrând sesamul curativ - 

Stea călăuzitoare în universul creației; 2) Atribut caracteristic unor valori 
apropiate - Tristul epitaf al iluziilor deșarte; 3) Descreștere cauzată de 
tulburări nutritive; 4) Capcană feminină cu prindere în mreje - Fibre de 
cristal din recuzita hibernală (reg.) - Cadru propice unor pașnice urzeli; 
5) Infinitiv elocvent al unei prevederi materiale; 6) Tumultul umbrelor 
tulburate de foșnetul adierii - Baba dintr-o veche societate interlopă; 7) 
Poziționată sufletește pe axa solidarității - Zonă familiară într-o geografie 
apropiată (var.); 8) Fază de atac de-a dreptul sufocant - Demachiant 
pentru fardul falsității; 9) încadrați indubitabil într-o lume deloc dreaptă; 
10) Pețitoare zveltă între clin și mânecă - Divă de sulky cu cotă la bursă.

DICȚIONAR: INE, ICE
Vas He MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI "ÎNCEPE RETURUL" APĂRUT fN ZIARUL 
NOSTRU DE SÂMBĂTA TRECUTĂ: 1) STRATAGEMĂ; 2)TRUPĂ - ADAM; 3) 
RA - ALAI - ȘA; 4) ACAS - RETOR; 5) M - RAIA - ARA; 6) URA - SCOR - C; 7) 
TÂRÂT - RACI; 8) AC - RĂNI - IU; 9) RAȘI - NEBUN; 10) INFILTRARE

!! MA T ÎN 2 MUTĂRI
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relee, reductoare pentru 
mașini străine. Căutăm distri
buitor. Tel. 092257429 Arad 
(3690)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 20 
ari, Sîntandrei, nr. 25. Tel. 
624031(2440)

• Cumpărăm teren în zona 
uzinei de apă Deva. Tel. 
213200(40871)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 4, ultracentral. Tel. 
218301(2432)

• Vând sau schimb casă 
mare și 9 ha pământ la Oco
lișul Mare, lângă Călan 
(schimb cu apartament bun în 
zona centru-gară Deva). Tel. 
234302(2601)

• Vând apartament 3 came
re, decomandate, Deva.Vând 
casă cu brutărie Ilia. Tel. 
625350,094 569005 (2613)

• Vând apartament 2 came
re, Dorobanți, preț 76.000.000 
lei. Tel. 227829 (2445)

• Vând apartament în Bucu
rești, 2 camere, decomandate, 
Vitan. Tel. 233645 (2457)

• Vând apartament două 
camere, central. Tel. 625485, 
orele 7-12. (2607)

• Vând casă, curte, anexe, 
grădină, Simeria, str. Coșbuc, 
nr. 25 (2606)

• Vând casă, teren agricol, 
Mărtinești, centru, nr. 32. 
Informații la domiciliu. (1270)

• Vând casă, Deva, grădină, 
gaz, apă, canalizare, tel. 
214648(2512)

• Vând urgent apartament 
4 camere, preț 33.000.000, 
Hunedoara, tel. 720867 (0600)

• Vând tractor U 850 DT, 
cu plug, an fabricație 1991 și 
fân. Tel. 094 645588 (2608)

• Vând VW Transporter 
Turbo Diesel, pentru marfă, 
fabricație 1988, înscris în 
circulație cu CI, numere noi, 
preț negociabil. Informații la 
tel. 713487 sau 092/371757 
(0594)

• Vând Fiat Ritmo, fabricație 
1985, genți aluminiu, RK mo
tor, caroserie, CIVT până în 
1999. Tel. 054/241750, după 
ora 17. (1271)

•Vând Opel Ascona, model 
sport, neînmatriculat, vamă 
plătită, stare impecabilă, 1000 
DM, tel. 247992 (1271)

• Vând ARO 244, Diesel, 
stare excepțională și ARO 
320, Diesel, camionetă, 
50.000 km. Tel. 714984 (0586)

• Societate comercială 
vinde membrană hidroizo- 
latoare cu ardezie 4,5 kg/mp, 
import Italia, 32.000 lei/mp. 
057/221312, 092/275563 
(cec)

• SC Romavicom SRL 
Deva, ferma Mintia vinde 
începând cu data de 
12.03.1998 pui zburați de la 
ferma proprie situată în 
Mintia platforma Mureș. 
Relații la tel. 233484, între 7- 
15,226177 între 16-21 (3699)

• Vând televizor color, cu 
teletext. Tel. 214553 (2605)

• Produse cosmetice, 
plata în rate. Caut distri- 
buitori. Tel. 218392 (2426)

• Vând urgent imprimantă 
nouă A.4, 680.000 și calcula
tor. Tel. 260393 (2444)

• Vând serviciu de masă,
44 piese, Yena, franțuzesc, 
model deosebit, fumuriu, preț 
420.000 lei. Tel. 215729.’ 
(2602)___________________

• Vând utilaje de carman
gerie și panificație, moderne, 
la prețuri avantajoase. Tel. 
651142(2438)

• Vând mobilă bucătărie, 5 
piese, aragaz, canapea exten
sibilă, fotolii și lustre. Tel. 
625521(40867)

• Vând și montez parbrize 
auto, toate tipurile. Deva, 
Dragoș Vodă, nr. 14. Tel. 
225075(40868)

• Cumpăr foarte avantajos 
talon Honda Civic. Sunați la tel. 
232537(40869)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace, 092/342628,092/ 
342629. (OP).

• Societatea ULTRA SER
VICE vinde case marcaj, 
cântare electronice, tele
foane diverse, stații radio- 
taxi, papetării. Asigură ga
ranție, post-garanție. Tel: 
715213,715680(0583)

• Vând haine import Cana
da, la prețuri avantajoase. 
Informații tel. 247671 (1268)

• Vând apartament 2 came
re, lângă piață. Tel. 230056. 
(2421)

• Vând restaurant - bar - 
motel, Vața-Băi. Informații tel. 
056/195151.

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat aparta
ment 2 camere, central. Tel. 
225942(2603)

• Posed spațiu comercial, 
doresc asociere (variante). 
Orăștie, str. Victoriei nr. 2 
(1269)

• închiriem spațiu la parter, 
bl.16/11, bulevardul Decebal. 
Telefon 217682. (440875)

• Caut urgent spațiu co
mercial în municipiul Hune
doara, aproximativ 80-100 
mp, zonă centrală. Tel. 054/ 
217422, după ora 19(3694)

OFERTE UE 
SERVICII

• Societate de Valori Mobi
liare caută spațiu și agenți 
pentru Deva-Hunedoara. Tel/ 
fax 054 247917(40873)

• Angajăm inginer side- 
rurgist, prezentarea la sediul 
firmei din Deva, str. A. Șaguna, 
nr.4, luni, 9 martie 1998. Tel. 
219204(2418/20)

• SC Fincont-Audit SRL 
Deva execută prestări ser
vicii în domeniul financiar- 
contabil. Tel. 216279 (2414)

• SC Rio Soft Drinks SA 
angajăm șofer categoriile B, 
C, vârsta maximă 35 ani. 
Informații sediul ICRTI, Apu
seni, nr. 1. Tel. 223320, int. 
131(2441)

DIVERSE

• SC Sarmis SA Deva 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor în ziua 
de 25 martie 1998, ora 10 la 
complexul Deva, din muni
cipiul Deva. In condițiile întru
nirii nestatutare se repro- 
gramează pentru ziua de 
3.04.1998 cu următoarea 
ordine de zi: aprobarea bilan
țului pe anul 1997, aprobarea 
BVC pe 1998, aprobarea 
vânzării de active. Consiliul de 
Administrație. (40864)

• S.C. Agromec SA Hune
doara anunță intenția de 
majorare a tarifelor la lucrările 
agricole. De asemenea, orga
nizează licitație de vânzare de 
mijloace fixe, casate, în fiecare 
zi de joi a lunii, ora 10.Relații 
latei.711759(1301)

• Matei Alexandru, Lupeni, 
persoană fizică, funcționează 
în baza autorizației 1498/ 
1998, cu activitate de comerț. 
(0348)

COMEMORĂRI

• Nimic nu poate stinge 
dorul și durerea din sufletele 
noastre și acum la trei ani de 
la tragica despărțire de draga 
noastră soră, fiică, mamă și 
soție, cea care a fost

EMILIA DEAK (MILICA)
Dumnezeu s-o odihnească 

în pace I (2469)
• Se împlinesc șase săp

tămâni de când a dispărut ca 
un bob de rouă, lăsând în 
urmă durere și un gol imens, 
minunata soție și mamă

EMILIA CORNEA
Mulțumim tuturor celor 

care au fost alături de noi, 
ne-au sprijinit și ne-au mân
gâiat la ceas de grea încer
care. Parastasul de pome
nire va avea loc duminică la 
Biserica Ortodoxă din Chiș- 
cădaga. Vei rămâne veșnic 
în amintirea noastră I Fa
milia (2619)

• Se împlinesc 7 ani de 
când a plecat dintre noi cel ce 
a fost

ing. MAIER MIHAI
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace! Fratele. (440874)

• Familia îndurerată anunță 
împlinirea a 5 ani de la 
trecerea în neființă a celei ce 
a fost o minunată soție, 
mamă și bunică

IANCU ELISABETA
Parastasul de pomenire 

va avea loc în data de 14.03. 
1998, ora 12, la biserica 
cimitirului ortodox din str. M. 
Eminescu. Vei rămâne 
veșnic în inimile noastre. 
(440876)

• Azi, 7 martie 1998, se 
împlinește un an de când ne- 
a părăsit pentru totdeauna 
bunul nostru soț, tată, bunic, 
socru și cumnat

ing. BOGDAN GAVRILĂ 
din Deva. Dumnezeu să-l 
odihnească!

DECESE

• Cu profundă ddrere fa
milia anunță încetarea din 
viață a celui care a fost

AUREL STOIA
din Ormindea. înmormân
tarea are loc astăzi 
7.03.1998 la Ormindea. 
Nu îl vom uita niciodată I 
(2617)

Doriți sa lucrați pentru o firmă de succes într-un program 
flexibil și alături de o echipă tânără?

S.C.T & B COMPANY TOBACCO 
DISTRIBUTION S.R.L

Distribuitor autorizat R.J.Reynolds Tobacco
angajează: AGENT DE VÂNZĂRI

Condiții de participare:

• persoană ambițioasă și 
comunicativă

• vârsta 20-30 ani
• studii medii sau superioare
• spirit creativ și 

organizatoric
• carnet de conducere
• experiența în vânzări 

reprezintă un avantaj.

Persoanele interesate sunt rugate să ne contacteze la telefon 233508.

Grupul de pompieri "lancu de Hunedoara" al județului Hunedoara
Selecționează candidați pentru instituțiile militare de învățământ 1998/1999.
1. Facultatea de pompieri ingineri - cu durata de 5 ani, curs de zi.
Condiții:
- Absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat sau elevi de cis. a XIl-a zi, a XIIl-a seral; 22 ani 

împliniți în anul în care se prezintă la concurs; înălțimea minimă de 1,70 m; media la purtare de minim 8,00; 
apt din punct de vedere medical și psihologic.

2. Școala militară de subofițeri pompieri "PAVEL ZĂGĂNESCU" Boldești - specialitatea 
maiștri militari auto, durata 2 ani; specialitatea subofițeri pompieri cu durata de 1,6 ani.

3. Centrul de perfecționare a cadrel' f "NICOLAE GOLESCU" Slatina - specialitatea 
subofițeri intendență, cu durata de 1,6 ani.

Condiții:
- Absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat sau elevi cls. a Xll-a zi, a Xlll-a seral; 25 ani împliniți 

în anul în care se prezintă la concurs; înălțimea minimă de 1,70 m; media la purtare de minim 8,00; apt din 
punct de vedere medical și psihologic.

Pentru relații suplimentare în legătură cu tematica și data susținerii examenului vă 
puteți adresa la Grupul de pompieri "lancu de Hunedoara" al județului Hunedoara din 
Deva, str. G. Coșbuc, nr.26 sau la telefoanele: 214220 - 214221.

înscrierile se fac până la data de 30.04.1998 la Compartimentul Personal al unității.

CONSILIUL DE 
ADMINISTRAȚIE AL 
S.C. "ICSH" - S.A.

HUNEDOARA
Convoacă Adunarea Generală a Acțio

narilor pentru data de 23.03.1998, ora 10,00 - 
prima convocare - și pentru data de 
24.03.1998, ora 10,00 - a doua convocare - 
care va avea loc la sala de sport "Construc
torul", str. Gh. Barițiu, Hunedoara, cu următoa
rea ordine de zi:

1. Bilanțul contabil pentru exercițiul fi
nanciar 1997

2. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 
1998

3. Aprobarea organigramei societății pe 
anul 1998

4. Diverse.
--------------------------------------------------------------------------------------——'J

cu sediul în Alba lulia, str. Gării, nr.2A, telefon / 
fax: 058/831314; 812829, organizează licitație în 
data de 09.03.1998, ora 10,00, pentru vânzare de

GRÂU PANIFICAȚIE - 1.2OO to
în caz de neadjudecare licitația se repetă în 

fiecare zi de luni.------------------ ------------------------- J

• Firma oferă un sa
lariu și condiții de lucru 
atractive cu posibilita
tea dezvoltării unei cari
ere, de asemenea cursuri 
de instruire în domeniu.



Mărțișor și Ziua frumuseții, 
JgV " bunătății șt iubirii de mamă soție, prietenă soră 

bărbații orna frază FEMEIA ea frință frră de care 
• ei na ar mat exista.

Aducem, deci, prinosul nostru de recunoștință soțiilor, 
marnelor, surorilor și iubitelor tuturor drutnan'lor 
kunedorent, precum și colegelor noastre, salariate în 
rețeaua dram arilor județene.

la multi' ani!
Consiliul de Administrație si Sindicatul liber ale 

Direcției (Județene a Drumurilor EA Deva.
V

S.C. DECEBAL S.A.
Cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 8
Organizează licitație publică pentru a 

vinde mijloace de transport și subansamble 
rezultate din dezmembrări, după cum 
urmează:

N
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• n'7Scriu lin dj'cmci/oi Armoriale clin 7nomânia, 
filiala ,'ilttncifoaia, feliiilă, cu jtlilcjiilfrici tic 8 
, Hat fir,femeile clin loca/ifălife/uleiului'țife tueafri 
Aănăfafe, notoc ți felicite. Ifiidea ^umnețpeu ca 
mamele Să Se Iaca te tfe cojii luni ți lias nici, Să fie 
lună înfeletfeu’ iulie oameni, face în facă ți în lume.
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ASOCIAȚIA PENTRU ÎNTRAJUTORAREA 

BOLNAVILOR DE DIABET 
FUNDAȚIA “SCORILO” DEVA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

Glucometru ExacTecli® 
VĂ AJUTĂ SĂ VĂ CONTROLAȚI CONCENTRAȚIA DE 

GLUCOZĂDIN SÂNGE
Compania CHEMEX, în calitate de unic distribuitor al 

produselor firmei ABBOTT - Medisense din SUA vă oferă 
I din stoc aparatul pentru monitorizarea glicemiei - 

ExiicTech®
O trusă ExacTech® cuprinde:
• glucometru ExucTech®, 25 teste; • 50 ace de

_ unică folosință; • dispozitiv pentru recoltarea sângelui
Prețul unei truse este de 900.000 lei 
Preț/Componente

s

Felul auto. Tip și 
marcă

Nr. 
buc.

Autofrigorifică R10215 5
Autoizotermă R10215 1
Autofrigorifică R 12215 1
Autofrigorifică R 19256 1
Autocamion R 8135 1
Autobenă transport furaje R 8135 1
Autospecială transp. animale R 8135 3
Autospecială transp. animale R 12215 3
Motocar Nc. 3-P 1
Ifron 2
Dubă izotermă 16 tone 1
Dubă frigorifică 10 tone 1
Cabină medie 3

Mijloacele de transport de mai sus pot fi

-l_—^_

Produs Glucometru
ExiicTech®

Disp. pi. recoltat 
sânge

Teste 25 buc

fret/lei| 721.500 100.000 125.00

Prețurile conțin TVA
Informații la telefon / fax: 054/211027

Ac de unică 
folosință 50 buc

30.500

y

V

l’hiclietc indicatoare, direcționare 
Sigle (de firmă, avocat, notar etc) 
Numere tie inventar, tie cameră 
Panouri de afișaj 
Litere volumetrice

'(GRAVARE COMPUTERIZATA
O
o
o
o
o
Executate în cel mai scurt timp 

și la prețuri promoționale 
Tel./Fax 054-233266 Jf

RATMIL - UZINA MECANICA 
ORĂȘTIE

cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, cod 2600, 
jud Hunedoara, telefon 054/241040, Fax 054/241131

Organizează în ziua de 9 aprilie 1998, ora 10.00, licitație publică deschisă 

| pentru achiziționarea de Teh n ică de Calcul care să se constituie într-o rețea.

Ofertanții interesați vor putea ridica de ta sediu! uzinei, contra cost, 

documentația de licitație care cuprinde caietul de sarcini și Regulamentul de 

desfășurare a licitației.

Prețul documentației este de 100 USD și se va depune la casieria unității sau 

în contul4798010100300 deschis la Basa Orăștie.

Ofertele se vor depune la sediul Uzinei Mecanice Orăștie până în data de 7 

aprilie 1998, ora 15.00.

Relații suplimentare la telefon 054/241040, int. 148, Birou Dezvoltare 

/opacități. _______________________________________

folosești cu 

eficiența banii?

vizionate la sediul societății, abatorul Deva și 
abatorul Hațeg.

Licitația va avea loc în data de 09.03.1998, 
ora 10 și se va repeta în fiecare zi de joi ora 10 
până la epuizarea listei.

Informații suplimentare se pot obține la 
telefonul 054/211760, 1, 2 interior 36 sau 38.

7
UZINA MECANICĂ ORAȘtoT
Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, jud. Hunedoara

Telefon 054/241040, 241041. Fax: 054/241131
Organizează licitație publică la data de 06.04.1998 ^i 

respectiv la data de 20.04.1998 și 27.04.1998, ora 9.00, la 

sediul unității.
Se oferă spre vânzare mijloace fixe aprobate la casare sau 

disponibilizare (mașini de transport auto, CER, mașini- 

unelte, subansamble rezultate din casare etc.).
Documentele de înscriere și participare la licitație se 

depun la sediul unității cu cel puțin .5 zile înainte de data 
ținerii licitației.

Taxa de înscriere și participare la licitație de 30000 lei și 
garanția de 10% din valoarea licitată se depun la casieria 

unității.
Informații suplimentare la sediul uzinei sau la telefoane 

0.54/241040, 241041, interior 202. J

r VENITI, VĂ MG, SĂ NE VI2HATI!
_______ r -___________ _________________  r___

Vă oferim îmbrăcăminte și încălțăminte folosite, 
de bună calitate și la prețuri acceptabile.

Ofertă deosebită, în perioada 10.03 - 13.03.98, la 
îmbrăcăminte de copii.

He găsiți la Bretea Română, Magazinul Asociația 
"Viața în isus Hristos", zilnic între orele 8.30 - 16.00.

Vă așteptăm și cu o mică surpriză!

----------------------------
st talon șl poți cumpăra • 
9 -14 martie 98

cu reducere de 100.000 lei televizoarele sony, 
în magazinele "Quasar" din Deva tel. 211261, 
Hunedoara tel.. 723139, Orăștie tel. 247540,

I

rad tel. 651250, Petroșani tei. 542362, Hațeg tel. 7700131!

"Quasar" - un bun necesari

PUBLICITATE

Un anunț important care vâ 

interesează!

Societatea 
Comercială "Metalul" 

SJL Peștișu Mare-
Huiiedoara
(fosta Baza 6 Peștiș)

Amplasată pe drumul național DN 68-B Hunedoara-Deva, 
distribuitor al SIDEX Galați, INTFOR Galați, TEPRO lași, SANEX 
Cluj, ROMBAT Bistrița, ZIMTUB Zimnicea, TIMCO Timișoara etc. 
vă oferă o gamă complexă de produse astfel:

> toată gama de laminate de la SIDERURGICA 

Hunedoara:
® profile mici, mijlocii și grele;
® oțel beton lis și periodic în colaci și bare. 

>toată gama de produse plate de la SIDEX 

Galați:
S tablă laminată la rece și la cald;

IEI tablă subțire și groasă zincată și decapată.
> toată gama de țeavă rectangulară de la INTFOR 

Galați
> toată gama de țeavă neagră și zincată de la 

TEPRO lași și ZIMTUB Zimnicea
> pătrate mici, hexagoane și bandă la cald de la 

Oțelu Roșu.

Avem permanent în stoc:
> baterii auto, piese auto, electrice;
> gresie, faianță, căzi de baie, obiecte sanitare;
> cherestea, mobilă, parchet, pal, placaj, panel;
> cuie, electrozi, plasă de sârmă, confecții metalice 

(se confecționează la comandă);
> ciment, ciment alb, ipsos, var;
> șuruburi, prezoane, fitinguri, robineți, curele 

trapezoidale;
> diluant, vopsele, grund, aracet;
> bitum și carton asfaltat;
> oglindă și geam tras (se taie la cerere);
> frigidere, congelatoare și combine frigorifice;
> mașini de spălat, de cusut și de gătit;

> roabe, pistol de vopsit și de tencuit;
> motoare electrice, betonț^e, pompe apă;
> mașini de tăiat laminate; , f

> mașini de tăiat marmură și gresie;
> mașini de filetat și îndoit țevi;
> mașini de șlefuit parchet;
> obiecte din plastic (butoaie, folie, piese auto);

> unelte și utilaje agricole, îngrășăminte pe cupoane.

Prin magazinul alimentar oferim zilnic: pâine, mezeluri, 
dulciuri, cafea, sucuri, ulei, zahăr etc.

Prin magazinul general din unitate vă oferim produse diverse: 
încălțăminte, porțelanuri, tricotaje, metraje, vase emailate, covoare 
etc.

La comandă procurăm țiglă import Austria sau din fabricație 
internă.

Pentru valori peste 1 milion se aprobă și cu plata în rate.
Pentru valori de peste 4 milioane lei se asigură transport gratuit 

în Hunedoara. La S.C. Metalul SĂ. Peștiș prețurile sunt sub nivelul 
pieței, pentru că noi ne gândim la problemele celor mulți, la perioada 
grea prin care trecem și aplicăm adaos comercial foarte mic.

Cumpărătorii vin la noi cu încredere deoarece știu că toate 
mărfurile sunt mai ieftine, nu se pierde vremea așteptând deoarece 
avem marfă permanent, avem dotările necesare, suntem bine 
organizați și suntem specialiști în meserie.

Spuneți ce aveți nevoie și noi vă facem rost în timpul cel mai 
scurt.

Vă așteptăm!
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DE SCMJDM"
închinată mărțișorului și 

Zilei Femeii, după măr
turisirea dnei Elena Ripoșan, 
șefa Librăriei „Gheorghe 
Lazăr” Deva, - locul unde a 
avut loc acțiunea - lansarea 
de carte de joi după-masă a 
fost în fapt o sărbătoare a 
poeziei. Despre femeia 
creator în general și despre 
dna Paulina Popa, autoarea 
volumului lansat în special, a 
vorbit dna Valeria Stoian, 
directoarea Bibliotecii 
Județene „Ovid Densusianu” 
Deva.

înainte de a prezenta 
volumul apărut în limbile ro
mână și franceză „Căderea 
zbor amețitor”, dl Radu 
Ciobanu și-a exprimat 
gratitudinea față de poeta 
deveană care le-a prilejuit 
celor prezenți - confrați în 
ale condeiului, oameni de 
cultură și iubitori de literatură 
- o asemenea întâlnire. 
Pentru că se simte nevoia 
unor astfel de acțiuni într-un 
oraș care tinde să se 
provincializeze, mai ales 
după ce anul trecut „a fost 
strâns de gât „Salonul cărții 

i^hunedorene”, banii culturii

„LIBERALISMUL POATE 
SALVA ROMÂNIA"

Acesta poate fi, conform 
declarației diui Virgil Boca, 
noul slogan electoral al 
Partidului Național Liberal, 
după fuziunea cu Partidul 
Alianței Civice. De altfel, 
această fuziune a fost 
subiectul principal al 
conferinței presă 

organizată ieri, 6 martie a.c., 
de către PNL. Di deputat 
Laurențiu Priceputu a 
punctat principalele etape 
străbătute până la în
cheierea protocolului de 
colaborare între cete două 
partide, recunoscând că au 
existat și dificultăți.

în data de 28 martie va 
avea ioc un congres ai 
liberalilor care, în cele trei 
faze în care va fi organizat, 
va aproba fuziunea, 
aiegându-și totodată noi 
lideri. „Nu mai avem timp 
de așteptare", a declarat di 
senator Constantin Biejan, 
referindu-se la faptul că 
este necesară coagularea 

în meci restanță
STEAUA ■ CEAHLĂUL P.N. 3-1
în meciul restanță din etapa a 19-a, Steaua a învins 

miercuri, la București, cu 3-1 pe Cehlăul Piatra Neamț, 
trecând din nou în fruntea clasamentului cu 51 de 
puncte.

Pentru formația din Ghencea au înscris Cătălin 
Munteanu (2 goluri) și Răchită. Pentru oaspeți a marcat 
Pantazi. Prima repriză s-a terminat la egalitate. Abia în 
partea a doua a jocului s-a conturat victoria gazdelor prin 
transformarea a 2 lovituri de la 11 m de către C. 
Munteanu. (S.C.)

hunedorene fiind dirijați doar 
spre manifestări gigantice. 
Dacă acest lucru îi produce 
amărăciune dlui Radu 
Ciobanu, întâlnirea de joi, 
după propria sa afirmație, s-a 
întemeiat pe două lucruri: 
apariția unei noi cărți, care

Paulina Popa: 
„Căderea xbor 

^amețitor"

este o sărbătoare în viața 
fiecărui scriitor, și „Premiul 
pentru cartea de poezie”, 
atribuit de Editura Helicon 
dnei Paulina Popa.

Poeta Paulina Popa este 
un scriitor prolific, volumul 
lansat fiind a cincea carte de 
poezie (fără cele destinate 
copiilor). Iar viziunea sa 
poetică este „stenică, opti
mistă” exprimând o „mare 
încredere în toate valorile 
acestei lumi”. Poezia sa 
este religioasă dar, sublinia 
dl Radu Ciobanu, se deta
șează de cea tradițională, 
iese din tipare. Sistemul său 
referențial face parte din

tuturor forțelor liberale 
într-un partid puternic și 
credibil. ,, Trebuie să fim 
mai agresivi", a continuat 
domnia sa. Ca o dovadă a 
bunei colaborări ia nivel 
local între membri °NL și 
cei ai PAC, a fost 
prezentată situația din 
Consiliul local al muni
cipiului Deva. Aici s-a 
format un puternic poi 
liberal, alcătuit din 
consiierii PNL, PL și cei ai 
PAC.

în acest fei va fi mult 
mai ușor pentru con
ducerea executivă să ia 
deciziile care sunt pro
puse. în ceea ce privește 
actuala criză guverna
mentală, toți participanții 
ia conferința de presă au 
fost de acord că bugetul 
propus de guvern va fi 
votat. Di deputat Laurențiu 
Priceputu a afirmat că ia 
nivel teritorial se constată 
o schimbare de atitudine a 
Partidului Democrat, fapt 
încurajator pentru so
cietatea românească.

Andrei NiSTOR

mistica creștîhă, poezia 
având printre motivele 
principale cuvântul. în 
sens biblic, iubirea, 
înțeleasă ca o comuniune 
între suflete, vasul de lut, 
ca simbol al credinței 
creștine. Dar ceea ce îi 
particularizează versurile 
e faptul că Paulina Popa 
folosește un fond lexical 
modern, nu unul arhaic ca 
în poezia religioasă 
tradițională. După dl Radu 
Ciobanu sintagma ce o 
caracterizează cel mai 
bine pe poeta Paulina Popa 
este „o nonconformistă 
smerită”.

Rugând asistența să-și 
uite pentru o clipă grijile 
cotidiene, poeta Paulina 
Popa a invitat-o „să 
trăiască bucuria poeziei”. 
A recitat câteva poezii din 
volumul în pregătire „între 
tăcere și tăcere”, după 
care actori ai Teatrului de 
Estradă 
versuri 
lansată.

Deva au rostit 
din cărticica

PRM 
SCONTEAZĂ 
UN SUCCES 
RĂSUNĂTOR 
ÎN ARDEAL

1 Filiala Hunedoara a 
| Partidului România Mare a 
| organizat ieri o conferință de 
. presă la care a participat dl llie 
I Neacșu, deputatul de 
| Hunedoara al PRM: în cadrul
■ acestei manifestări, dl deputat 
1 le-a prezentat ziariștilor poziția 
| Partidului România Mare față de 
I fenomenele ce au loc în 
! această perioadă în România, 
I precum și strategia și tactica 
| formațiunii condusă de Corneliu
■ Vadim Tudor în perspectiva 
1 câștigării alegerilor și a puterii în 
| țară. O idee ne-a plăcut foarte 

I mult și anume aceea că PRM

Viorica ROMAN y

X
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

! scontează pe un răsunător 1 
I succes în Ardeal. De unde I 
| până unde? Asupra acestei idei | 
\vom reveni. (Tr.B.) y

Valorile medii și maxime 
ale poluanților gazoși 
analizați în perioada 23 
februarie -1 martie ’98 (dioxid 
de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au 
încadrat în limitele admise 
prevăzute. Valorile maxime au 
fost înregistrate în zona 
Hunedoara la datele de 23 și 
28.02.1998 pentu dioxidul de 
azot și în zona Chișcădaga la 
data de 25.02.1998 pentru 
dioxidul de sulf. Pentru 
amoniac și fenoli, indicatori 
ce se determină numai în 
zona Hunedoara, valorile 
maxime au fost înregistrate în 
zilele de 23-26 februarie și 1 
martie, respectiv în data de 26 

yfebruarie pentru fenol._______

Plecat să învețe de ce 
ei, americanii și canadienii, 
“sunt mai relaxați decât 
noi", Doru Octavian 
Dumitru a revenit după un 
an de zile în mijlocul 
publicului românesc. Joi 
seara, la Deva, pe scena 
Casei de cultură, el a 
“plantat” o... “Sămânță de 
scandal”. Sub acest 
generic, Doru Octavian 
Dumitru a spus, a cântat 
și a făcut ceea ce avea de 
realizat în fața spectatorilor 
care-au umplut de-a 
binelea, de data asta, sala 
de spectacol. Și cum 
prestația artistului a fost 
doar pentru cei din sală, 
cititorilor le prezentăm 
câteva "secvențe” sur
prinse (sub forma unui 
mini-interviu) după ieșirea 
din scenă a protagonistului 
serii.

- V-a fost dor de 
publicul românesc, Doru 
Octavian Dumitru?

- Enorm, pentru că eu 
aveam nevoie de el și mi-ar 
plăcea extraordinar de mult 
să cred că și el are puțină 
nevoie de mine; mai bine- 
zis, de bucățica pe care 
încearcă Doru Octavian 
Dumitru s-o aducă în 
divertismentul românesc.V

Proces câștigat
De șase ani se judecă 

Consiliul local Simeria cu 
S.N.C.F.R. pe dreptul de 
proprietate asupra zonei din fața 
gării Simeria. în sfârșit, Curtea de 
Apel a dat verdictul definitiv: 
teritoriul în litigiu este proprietatea 
domeniului public și va fi 
administrat de Primăria Simeria.

Pentru cine cunoaște zona, 
acest succes al orașului asupra 
colosului patronat de stat are 
valoarea lui, concretă. Terenul 
este “țesut” de unități comerciale. 
Taxa pe terenurile ocupate de ele 
nu este chiar neglijabilă pentru 
bugetul local al orașului. (I.C.)

Pulberile în suspensie au 
avut valori medii care, cu 
excepția zonei Mintia-Deva, 
s-au încadrat în limita admisă 
de 0.15 mg/mc aer/ 24 h. 
Valoarea maximă s-a 
înregistrat în zona. Mintia - 
Deva în ziua de 24 februarie.

Pulberile sedimentabile 
au avut depășiri ale limitei 
admise de 3.0 ori și în zona 
Teliuc de 14 ori.

Valorile radioactivității beta 
globale și ale dozei gama 
absorbite s-au menținut în 
limitele de variație ale fondului 
natural, pentru toți factorii de 
mediu analizați. La depuneri 
atmosferice valoarea medie 
obținută a fost de 0.60 Bq/mp/ 
zi față de valoarea de atenție

- Ceea ce se-ntâmplă 
pe scenă pleacă de la 
fapte și situații actuale de 
viață. Aspectul socio- 
poiitic, care într-un fel le 
generează, e suficient ca 
sursă de inspirație ?

- Nu mă inspir după 
situația socio-politică; mă 
inspir după sufletul omului, 
care este atât de complex, 
încât oricât de mult am lua 
și am face, niciodată n-am 
ajunge la un capăt... Nu 
cred că speculația asta de 
nevoi și spusul pe scenă 
sunt foarte folositoare. în 
momentul în care vii cu 
ceva, cu o rezolvare, cu o 
definiție care să lumineze, 
e perfect.

întâmplă la
Fenomen curios
Unitățile economice, în 

special cele cu capital 
majoritar de stat de pe 
teritoriul Simeriei, nu au făcut 
disponibilizări masive de 
personal. Cu toate acestea, 
rata de șomaj pe oraș este 
destul de ridicată, 13,7 la sută 
(la data de 2 martie a.c.), 
raportată la populația activă.

Fenomenul, după opinia 
primarului loan Rovinaru, are o 
explicație care se regăsește în 
proporții diferite și la alte 
orașe. Nu însă în mărimea pe 
care el o are la Simeria. 
Majoritatea șomerilor care își 
au domiciliul stabil în Simeria 

de 200 Bq/mp/zi, iar la 
aerosoli atmosferici față de 
valoarea de atenție de 10.00 
Bq/mc/zi s-a obținut o Valoare 
medie de 2,55 Bq/mc/zi.

Pe râul Jiu, materiile în 
suspensie provenite în 
principal de la unitățile de 
extracție și prelucrare a 
cărbunelui au pentru această 
perioadă o valoare medie de 
655.0 mg/l și o valoare 
maximă de 1122.0 mg/l, 
înregistrate la data de 28 
februarie. Față de perioada 
anterioară se constată o 
reducere a materiilor în 
suspensie pe rîul Jiu cu 756.0 
mg/l pentru valoarea medie și 
cu 868,0 mg/l pentru valoarea 
maximă.

Din datele primite de la R.A. 
Apele Române - Filiala Oradea,

- Cu ce vă așteptați, 
deci, să piece publicul de 
la spectacolele Dvoastră?

- Să plece relaxați, cu 
zâmbetul pe buze, să 
plece cu o mică 
învățătură. O anumită 
ironie a prostiei sau o 
caricatură să rămână în 
minte; sau pur și simplu 
să plece mai liberi. Cu o 
clipă.

- Mai poate fi umorul 
un fel de colac de 
salvare pentru durerile 
românului?

- Aș zice că niciodată 
umorul n-a fost un colac 
de salvare. Umorul a fost 
o supapă de ieșire a unei 
dureri, a unui stres, a unei 
presiuni. Colac de salvare 
este o bucată de pâine 
când ți-e foame, apă când 
ți-e sete. Când umorul va 
dispărea prin artiști, va fi în 
interiorul fiecărui om. Cred 
că umorul este mai 
degrabă o punte între 
oameni, fiindcă râsul este 
cel care l-a făcut pe om, 
om, și l-a desprins de 
animale. Numai omul 
poate să râdă...

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

Foto: Eduard CHiROiU

provin de la unități 
economice din Orăștie 
(Chimica, Mecanica) sau 
din Hunedoara (Siderurgica, 
ICSH).

Un potențial de muncă 
inactiv pentru un oraș naște 
probleme diverse pentru 
comunitatea acestui oraș. 
Transferul de probleme de 
la o comunitate către alta 
are meandrele lui, dacă 
asta încălzește cu ceva, rata 
de șomaj în Simeria este 
mai mică decât a altor 
orașe din Valea Jiului, 
Hațeg, Călan, Orăștie sau 
Hunedoara. Fenomenul 
însă e de consemnat. (I.C.) 

a rezultat că în cursul anului 
trecut, în cursul râului Crișul 
Alb cuprins în județul 
Hunedoara, s-a evacuat un 
volum de ape uzate de 4.069 
mii mc an. Din acest volum 
doar 0.270 mii. mc an au fost 
apreciate ca fiind cores
punzător epurate respectiv 
0.93%, iar diferența de 3.795 
mii. mc au fost apreciate ca 
insuficient epurate. Com
parativ cu 1996 a rezultat o 
reducere a volumului total de 
ape uzate cu 26.000 mc, o 
reducere a volumului de ape 
uzate corespunzător epurate 
cu 92.000 mc și o creștere a 
volumului de ape uzate 
insuficient epurate cu 32.000 
mc.

Agenția de protecție a 
__________ mediului Devaj
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