
Dezbateri privind munca la negru
Astăzi, începând cu ora 10,00, în fața Casei de 

cultură din Deva, 30 de echipaje feminine din mai 
multe județe ale țării se vor alinia la startul celei de-a 
doua ediții a “Raliului frumuseții”, organizat de ACR 
Filiala Deva și Asociația cultural-sportivă 
Romtelecom. Competiția se va desfășura pe traseul 
Deva ■ Simeria - Șoimuș ■ Băița ■ Brad - Vața de fos, 
aici având loc premierea concurentelor. în deschiderea 
concursului, membri ai Palatului Copiilor Deva vor 
oferi o demonstrație de carturi. (G.B.)

Luni și marți la 
sediul DMPS Hune- 
doara-Deva va avea loc 
o întâlnire a direc
torilor generali și 
directorilor generali 
adjuncți cu problemele 
Camerelor de Muncă.

La întâlnirea de la 
Deva vor participa 

reprezentanți ai 
M.M.P.S., precum și un 
invitat din Franța cu 
care se va discuta 
problematica muncii la 
negru.

De asemenea, cu 
această ocazie se vor 
mai discuta propunerile 
de modificare a Legii 

nr. 83/1995 privind 
protecția salariaților.

Din partea M.M.P.S. 
la întâlnirea de la 
Deva va participa dl 
Nicolae Dorin Pârvu, 
secretar de stat în 
cadrul acestui minis
ter.

Corne! POENAR

• — Am auzit că a 
murit Serioja. De la 
ce i s-a tras oare?

- De la ciuperci. 
Calibrul 38...
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Ieri, într-un cadru festiv, a 
fost lansată la Deva lucrarea 
dlui profesor Victor Isac 
intitulată “O istorie obiectivă a 
mișcării legionare”. Filosof, om 
de cultură și politician, Victor 
Isac este o figură proeminentă 
a spiritualității hunedorene 
înnobilată cu suferința fostului 
deținut politic din închisorile 
comuniste ale deceniului șase. 
Prolific autor, scrierile dlui Isac 
numără douăsprezece volume 
și un impresionant număr de 
lucrări apărute în diferite tomuri 
și periodice. Intr-o prezentare 
grafică agreabilă, acest ultim 
volum, dar nu cel de pe urmă, 
purtând semnătura dlui profesor 
Isac, se vrea, după cum 
declara autorul la festivitatea

de lansare, “expresia unui 
suflet zbuciumat care în 
decurs de 65 de ani a par
ticipat activ la viața politică și 
socială a țării”. Istoria 
mișcării legionare se vrea o 
lucrare de referință privind 
acest subiect, constituindu- 
se ca un izvor necesar de 
documentare. Cum era de 
așteptat, lucrarea d-lui Isac 
trezește deja polemici și 
contradicții, obiecții la cele 
scrise în ea având și dl prof. 
Șerban Suru, actualul șef al 
mișcării neolegionare din 
România. Cartea a fost 
editată de Editura "Călăuza”, 
numărând aproape trei sute 
de pagini.(A.S.)

Joaca de-a bugetul

»
upă ce ne-a servit 
reforma pe pâine, a 
dat moților celulare, l-a 
învățat pe român să strângă 

cureaua și să vadă din când 
în când lumina de la capătul 
tunelului sau să se 
obișnuiască, așa cum îi stă 
bine unui om ascultător, cu 
șmecheriile și cu cașcavalul 
furat, dar nu șl-a ținut 
cuvântul să-i dea con
tribuabilului și bugetul mult 
așteptat pentru anul 1998, 
iată că Victor Ciorbea a 
plecat și ne-a lăsat cu ochii 
în ploaie, cum se zice. Cu 
alte cuvinte, căpitanul a 
părăsit nava aflată de după 
1989 în derivă, în ciuda 
promisiunilor făcute și a 
contractelor realizate cu 
țara, potrivit cărora la 
orizontul anului 2000 vom 
atinge apogeul bunăstării, 
vom intra în Europa, în 
NATO, în Cosmos și peste 
tot unde mai trebuie. 
Cârmaciul și-a făcut datoria 
și a plecat, iar acum 
românul se vede, după un 
an și ceva de guvernare ce 
nu s-a pomenit mai bună, 
mai sărac și mai curat, așa 
cum a declarat fostul 
premier că se simte și el 
acum.

Noul premier nici n-a luat 
bine frăiele în mână, că s-a 
și declarat, în prima zi, 
dispus să retragă bugetul 
din Parlament pentru a-l mai 

ajusta prin părțile esențiale, 
cu toate că ministrul 
finanțelor, Daniel Dăianu, 
avertizase clar că un alt 
buget este imposibil de 
alcătuit. Vorbind în alți 
termeni, este clar pentru

oricine că sacul gol nu stă în 
picioare, că dintr-un buget 
de austeritate, fără resurse 
de venituri, nu poți face o 
societate prosperă. în loc să 
găsească modalități, forme 
și măsuri de încurajare a 
economiei, singura în stare 
să alimenteze bugetul, s-a 
dus și se duce o luptă oarbă 
pentru a împărți sărăcia, 
guvernul și Parlamentul 
neștiind cu ce și unde să 
cârpească sacul ciuruit.

Curios este însă faptul 
că a doua zi după numire 
actualul premier nu mai vrea 
să retragă bugetul de la 
Parlament, deși comisiile de 
specialitate nu au acceptat 
prevederile proiectului. De 
aici se vede clar în ce ape se 
scaldă și ce poziție „fermă” 
are și dl Radu Vasile. într-o 
atare stare de lucruri se 
confirmă cu vârf și îndesat 
valabilitatea legii lui Cheop 
potrivit căreia „nimic nu se 
poate desfășura după un 

grafic sau să se încadreze 
într-un buget”.

Probabil că dl Radu a 
fost convins de către dl 
Vosganian, președintele 
comisiei buget-finanțe- 
bănci a Senatului, că n-are 
nici un rost să mai fie 
retras bugetul dacă nu se 
găsesc resurse supli
mentare de venituri. Chiar 
dacă s-ar reduce la jumă
tate numărul ministerelor, 
tot n-ar rezulta cine știe 
ce surse pentru eco
nomie.

Cu siguranță că rata 
inflației, cum o arată și 
situația de până acum, va 
fi în acest an cu mult peste 
45 la sută, iar deficitul 
bugetar nu va fi cel 
prognozat, adică 3,6 la 
sută din PIB.

Dar cum se tot spune 
de vreo 6-7 luni de zile 
încoace că bugetul este o 
piatră de încercare pentru 
fiabilitatea guvernului, 
important este să ne 
ținem cumpătul și să 
avem răbdare să treacă și 
acest an de sărăcie peste 
noi. Cu sau fără buget, cu 
sau fără indexări, pentru 
unii mai bine, pentru alții 
mai rău, viața cu 
algoritmul ei merge 
înainte.

Nicolae TÎRCOB

Aspect din centrul orașului Simeria. ’
Foto: Eduard CHIROIU

♦

CU CALEA FERATĂ
Ceferist de profesie fiind, 

Dinu Bălan, de 33 ani, era din 
Băcia, bine familiarizat cu 
trenurile, cu calea ferată și 
accesoriile ei.

Mai puțin era familiarizat 
cu legea circulației pe care a 
încălcat-o incredibil.

în ziua de 16 martie 1998, 
aflându-se la volanul auto
turismului proprietate per
sonală nr. HD - 03 - BFS, a 
încercat să traverseze un nivel 
de cale ferată situat în zona 
localității Sîntuhalm.

Deși legea circulației 
prevede ca în aceste situații să 
se oprească autoturismul, cel 

aflat la volan să se asigure și 
să se angajeze în traversarea 
nivelului CFR, numai dacă în 
acel moment nu se apropie 
nici un vehicul feroviar, el nu a 
făcut-o.

A fost lovit în plin de 
locomotiva trenului personal 
nr. 2185.

Mașina a fost ruptă în două 
și târâtă mai bine de 100 metri.

Deși în mașină, pe lângă 
cel de la volan se mai aflau 
trei persoane, nici una nu și-a 
pierdut viața, au suferit numai 
leziuni corporale.

Pentru cei ce au fost 
martori oculari ai întâmplării, 

supraviețuirea din mașină a 
fost o minune.

STIMAȚI
AUTOMOBILIȘTI!

în județul Hunedoara 
mai multe persoane’și-au 
pierdut viața în asemenea 
împrejurări.

De aceea vă reamintim 
câteva prevederi legale care 
dacă sunt respectate de

Lt. col. Mircea NEGRU, 
Inspectoratul de poliție a! 

județului Hunedoara 
(Continuare în pag. 8)

& Jurământ
Piața Victoriei din 

municipiul Deva este astăzi 
gazda unui eveniment 
deosebit: ceremonialul de
punerii jurământului militar 
de către noul contingent de 
ostași ai Regimentului 54 
Geniu “Sarmizegetusa” 
Deva.

Ceremonialul va avea 
loc la ora 11,00.(V.N.)

Tot astăzi, la ora 12,00, 
are loc depunerea jură
mântului militar al noului 
contingent de recruți ai UM 
01099 Brad.

Rostirea legământului 
solemn se va face la

mormântul lui Avram lancu 
de la Țebea. (C.P.)

Fotbal in Divi
zia D

Sâmbătă, echipele noas
tre divizionare B șl C joacă 
în deplasare. Iubitorii 
fotbalului își vor îndrepta 
pașii, duminică, de la ora 
11,30, spre meciurile din 
Divizia D. La Brad, derby 
local: Metalul Crișcior - 
ASA Aurul. La Călan, 
Victoria - Minerul Ghelari, la

Hunedoara, Constructorul - 
Casino Ilia, iar la Teliuc, 
Minerul - Dacia Orăștie. 
(S.C.)

KARĂTt
Sâmbătă, preliminariile 

de la ora 15 și duminică (ora 
10,00), Sala sporturilor din 
Deva va găzdui întrecerile 
din cadrul Campionatului na
țional de Karate Do 
Tradițional - copii, juniori și 
tineret din zona Tran
silvania. (S.C.)

JUDO
în sala de sport a CSS 

Deva, duminică, de la ora 
9,30, se va desfășura 
faza județeană a Campio
natului județean de judo la 
copii și cădeți. Participă 
sportivi de la cluburi din 
Deva și Valea Jiului. (S.C.)

Farmacii de 
serviciu

în Deva, sâmbătă și 
duminică, va fi deschisă 
farmacia "Salutaris” din 
strada Libertății, nr.113.

Hunedorenii se vor 
putea adresa unității 
farmaceutice “Cyani” din 
zona Ceangăi. (E.S.)

W TOPORUL ÎN 
CAPUL FEMEII

Printr-un fax de ieri al I.J.P. 
Hunedoara am aflat că Poliția 
municipiului Hunedoara a 
identificat și reținut pe autorul 
omorului din 29/30 martie a.c. 
a cărui victimă a fost Ionica 
Gherasie. El se numește 
Stanislav Moldovan, are 25 de 
ani și a locuit fără forme legale 
la o mătușă din Hunedoara. 
S-a ocupat cu recuperarea și 
predarea deșeurilor metalice.

Cercetările polițiștilor au 
stabilit că în acea noapte 

^Stanislav s-a prezentat la 

poarta S.C. „Remat” S.A. și 
a solicitat de la victimă o 
sticlă cu apă.

După puțină vreme, el a 
escaladat gardul împrej
muitor și a pătruns în cabina 
de pază. A amenințat femeia 
a violat-o, după care a lovit-o 
în zona craniană cu muchia 
și lama unui topor găsit în 
cabina paznicului.

Femeia a murit.
Criminalul i-a sustras 

cerceii și alte bijuterii. (V.N.jy
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Sâmbătă
4 aprilie

7.00 Bună dimineața de 
la...lași! 9.05 Ba Da! Ba Nu! 10.05 
Viața ca în viață (s, ep. 21) 10.50 
Viața pe Mississippi 12.20 
Ecranul 12.50 Serial 
documentar: Mari conducători; 
Nixon despre Nixon (SUA) 13.55 
Fotbal: Steaua - Dinamo, în 
etapa a 28-a a Diviziei A 15.50 
Tenis: România - Norvegia, în 
Cupa Davis 16.45 Scena politică
17.10 Justiție militară (J.A.G.- 
SUA, 1995) Ep. 5 Criza 18.00 
Povestirile lui Donald Rățoiul 
18.25 Hollyoaks (ep. 66 Anglia, 
1995) 19.40 Săptămâna sportivă
19.55 Doar o vorbă „săț-i mai 
spun!” 20.00 Jurnal, Meteo 20.35 
Vizitatorul (s, ep. 5) 21.30 Cum 
v-ar plăcea să vedeți... o vedetă 
„în gura lumii”? 22.35 Filmele 
secolului - colecția Warner; 
Doctor Jivago

TVR 2
8.00 Povești celebre 

(Japonia, Italia, 1995) 8.25 
Lumea sălbatică a animalelor: 
Cocorii din Hokkaido (do) 8.55 
Comorile lumii 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Pas cu pas. 
Suntem în aer! 10.35 Documente 

^culturale 11.30 TVR Cluj-Napoca

Duminică 
5 aprilie

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la ... 

Cluj-Napoca! 8.30 Lumină din 
lumină 9.05 Colț Alb (d.a., 
Franța, 1991) 9.30 Fetita cu 
pistrui (ep. 13) 10.00 Ala-Bala, 
Portocala! 10.45 Biserica satului 
11.00 Viața satului 12.30 Tezaur 

i folcloric 13.00 Serial de călătorii 
: Documentar National Geo
graphic ; Munți de flăcări 14.30 
Video-Magazin 17.10 Star-Trek 
(ep. 51): O altă Kira 18.00 
Aladdin 18.25 Hollyoaks (s, 
Anglia, 1995, ep. 67) 19.40 
Duminica sportivă 19.55 Doar o 

' vorbă ,,săț-i” mai spunl 20.00 
Jurnal, meteo, 7 zile în România 
21.00 întoarcere la Snowy River 
(f, Australia, 1988) 22.45 D-na 
King, agent secret (ep. 12) 23.40 
Repriza a treia

TVR 2
8.00 Povești celebre (Japonia, 

1995) 8.30 Documentar: Lumea 
sălbatică a animalelor: Prin 
jungla malaieziană 8.55 Comorile 
lumii 9.25 Filmele săptămânii
9.30 Ferestre deschise 10.35
Cinematograful vremii noastre: 
Claude Chabrol 11.30 TVR lași
13.30 O altă putere 14.00 

sportiv Tenis: România

Luni
6 aprilie

TVR I
12.05 Ultimele știri (s, ep. 26)

14.10 Perla Neagră (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. 114) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 187) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spunl 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.15 Baywatch (s, 
ep.142) 22.15 Fețele schimbării
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 
Scena. Primăvara teatrală la 
Târgu Mureș 0.00 Canary Wharf 
(s, ep. 127) 0.25 întâlnirea de la 
miezul nopții

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Ecranul (r) 13.30 Club 2020 
(r) 14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Engleza 15.35 
Povești celebre (d.a) 16.00 
Micaela (s) 16.50 Perla Neagră 
(s, ep. 87) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.55 
Filmele săptămânii 18.00 Hei- 
Rup! Hei-Rapl (cs) 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât 

X, 

13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Afacerea Seznec (s, 
Franța, 1992) 15.10 Tradiții 15.35 
Povești celebre (Japonia, Italia, 
1995) 16.00 Micaela (ep. 175 
Italia) 16.45 Magazin sportiv 
19.00 Serata muzicală 21.30 
Ateneu; Un mrt al pianului: Fr. 
Chopin 22.40 în plină acțiune 
(s, ep. 22) 23.30 Conviețuiri 
24.00 Opera „Tosca” de Puccini.

ANTENA I
7.00 Știri/Revista presei 7.10 

întotdeauna băieții (s/r) 8.45 
Model Academy (ep. 89/r) 9.25 
Mizerabilii (r) 10.20 Ultimele 5 
minute (ep. 13) 12.00 Mileniul III: 
Spaime, soluții, speranțe 13.00 
Viață sălbatică (ep. 36) 14.20 
Viața de la zero (ep. 15) 16.30 
Emisiune pentru tineret: între 
prieteni 17.30 Club Hawaii (ep. 
81) 18.00 Telenovela 19.00 
Observator/Sinteză știri 20.00 
Tenis Cupa Davis SUA - Rusia
21.30 Știri 21.40 Și fantomele 
iubesc (comedie SUA, 1990)
23.15 Joc sălbatic (dragoste, 
Marea Britanie 1996)

PRO TV
7.00 PRO TV Junior: 

Aventurile lui Teddy Ruxpin (ep. 
12); Battletech (ep.3); Povestea 
magică 9.00 Superboy (ep. 34)
9.30 Poveste fără sfârșit II 11.00 
PRO motor 11.30 Secretele 

- Norvegia 19.15 în plină acțiune 
(L.A. Heat-SUA, 1996, ep'. 23) 
20.00 Ultimul tren 21.00 
Fotbalmania: Western Union 
World Football 1998 23.30 Pop 
Show Nocturn

ANTENA I
7.00 Știri 7.05 Model Aca

demy (ep. 90/r) 7.35 Viața de la 
zero (ep. 15/r) 8.35 Spirit șl 
credință 9.10 Connan (ep. 26)
9.40 O-echlpă fantastică (ep. 15) 
10.05 Animal Show (ep. 44) 10.30 
Mighty Max (ep. 6) 11.00 
Controverse Istorice 11.30 
Orașele lumii - Dakar (ep. 2)
12.10 Onyx Music - voci de 
legendă 13.00 Tarzan (ep. 20) 
14.00 Duminica în familie 18.00 
Telenovela 19.00 Observator/ 
Sinteză știri 19.45 Waitingforthe 
light (SUA, 1990, comedie) 21.30 
Tenis Cupa Davis SUA - Rusia 
(înreg. primul meci) 23.00 Tenis 
Cupa Davis SUA - înreg. celui 
de-al doilea meci

PRO TV
7.00 D.a. 8.00G.I.Joe (ep. 21)

8.30 Connan, Aventurierul (ep. 
22) 9.00 Lassie (ep. 22) 9.30 Su
per Abracadabra 11.00 Se 
întâmplă în Waikiki (ep. 12) 12.00 
Profeții despre trecut (talkshow)
12.55 Știrile PRO TV 13.05 News 
Radio (ep. 10) 13.30 Să mori de 
râs (ep. 8) 14.00 Chestiunea zilei 

toatei (mag. medical) 20.10 
Ultimele știri (s) 22.00 Rugby 
Turneul celor 5 Națiuni: Țara 
Galilor-Franța (înreg.) 23.30 
Ecoturism (do): „Chei și peșteri 
în Munții Aninei” 0.00 Ghici cine 
vine la mine?

ANTENA I
12.15 Controverse istorice 

(do) 12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 
O iubire de neuitat (s)14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s, 
ep. 23) 15.20 Viață sălbatică (do) 
16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Esmeralda (s, ep. 5) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor
19.45 Noi suntem îngeri: Dolarii 
(co. Italia/SUA 1996) 21.30 Știri
21.40 Omul cu o mie de fețe (s)
22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

PRO TV
- 7.00 Ora 7, bună dimineața!

9.15 Am întâlnit și români fericiți 
(r) 9.35 Urmărire generală (r) 
10.00 Talkshow: Punctul pe I (r) 
11.00 Joc de culise (f/r) 13.05 
Știrile PRO TV 13.10 Procesul 
etapei (talkshow/r) 14.45 Lumea 
filmului (r)15.15 Marla (s) 16.15 
Nano (s, ep. 6) 17.00 Știrile PRO 

bucătăriei 12.00 Punctul pe I
12.55 Știrile PRO TV 13.30 Să 
mori de râs (s, ep. 7) 14.00 
Generația PRO 15.40 Gillette - 
Cupa Mondială 16.10 Hercule 
(ep. 57) 17.00 Xena, Prințesa 
războinică (ep. 56) 17.50 PRO 
Fashion - magazin de modă, 
lifestyle și atitudine. 18.20 
Adevărul gol goluț (ep. 1, seria 
a lll-a) 18.50 Te uiți și câștigil
19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Căpitanul Chisholm (aventuri, 
Anglia/Spania) 21.50 Știrile PRO 
TV 22.00 Millennium (s, ep. 29) 
23.00 Știrile PRO TV - un alt fel 
de jurnal 23.30 N.Y.P.D. Blue - 
viață de polițist (ep. 27) 0.15 
Spaimă mortală (dramă, SUA, 
1994)

PRIMA
6.30 Videoclipuri muzicale 

7.00 Show pentru copii: 
Elefănțelul (ep. 57) 7.30 Lumea lui 
Eric (ep. 39) 8.00 Bailey Kipper
8.30 Justițiarii (ep. 16) 9.00 
Apărătorii Galaxiei (ep. 10) 9.30 
Inspectorul Gadget (ep. 14) 10.00 
Un cuplu Irezistibil (ep. 23) 10.30 
Daria 11.00 1999 (ep. 11) 12.00 
Eurofotbal - emisiune sportivă 
13.00 Zona M - emisiune 
muzicală 14.00 în căutarea 
dreptății (ep. 4) 15.00 Masada (ep. 
6) 16.45 Lumea Iul Dave (ep. 14)
17.15 Fotbal: Oțelul Galați - 
Universitatea Craiova 19.10 Știri
19.45 Incursiuni în imprevizibil 

cu Florin Călinescu 15.00 For
mula I - Marele premiu al 
Braziliei 16.40 Lumea filmului
17.10 Al șaptelea cer (ep. 18) 
18.00 Beverly Hills (ep. 116) 
19.00 Prețul corect 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Joc de culise 
(dramă, comedie, SUA, 1992)
22.10 Știrile PRO TV 22.15 Cybll 
(s, ep. 7) 22.45 Știrile PRO TV - 
un alt fel de jurnal 23.05 
Procesul etapei 1.00 Gillette - 
lumea sportului 1.30 Prima 
pagină

PRIMA
6.30 Videoclipuri muzicale 

7.00 Show pentru copii: 
Elefănțelul (ep. 58) 7.30 Lumea 
lui Eric (ep. 40) 8.00 A doua 
familie - Documentar National 
Geographic (ep. 16) 8.30 
Căutătorii de aur (ep. 9) 9.00 
Echipa de fotbal (ep. 15) 9.30 
Gașca Iul Betty 10.00 Aventurile 
Iul Rocko (ep. 17) 10.30 Lumea 
lui Dave (ep. 14/r) 11.00 
Duminică la prânz 13.00 
Misterele din New Orleans (ep. 
15/r) 14.00 Napoleon (dramă, 
Franța) 16.00 Față în față la Hol
lywood (ep. 16)16.30 Din culisele 
modei 17.00 Videofashion 17.30 
Exploratorii 18.30 O lume 
nebună (ep. 14) 20.00 Călătorii 
în lumi paralele (ep. 16) 21.00 
Casa părintească (comedie, 
SUA, 1987) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe

TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Vărul din străinătate (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Nebunii (co. SUA 1990) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 68) 22.45 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.15 
Audiența națională (talkshow) 
0.20 Dosarele X (s, ep. 5)

PRIMA TV
6.30 La primă 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 și bogați (s/r) 12.00 
Starea de veghe (talkshow/r)
13.30 Lexic (cs/r) 14.00 Xuxa 
(show pentru copii) 14.30 Rocky 
și Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s) 16.00 
Frecvența radio 74,5 (s) 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 77) 18.30 
Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep.. 79) 21.00 
Detectiv la Hollywood (f.a.SUA 
1989) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

20.15 Misterele din New Or^ 
leans (ep. 15) 21.00 Chicago 
Joe și dansatoarea (thriller, 
SUA, 1989) 23.00 Știri 23.30 Ne 
vedem la anu'l (comedie 
romantică, SUA, 1978)

ACASĂ
7.30 Nimic personal (ep. 40, 

41, 42, 43 șl 44/r) 11.15 
Antonella (r) 12.45 Marielena 
(r) 13.30 Ediție specială (r)
15.15 Omul mării (ep. 23 și 24) 
17.00 Antonella (ep. 79) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (ep. 80) 18.45 
Marielena (ep. 79) 19.30 Noile 
aventuri ale omului păianjen 
(ep. 7) 20.00 Noaptea iguanel 
(dramă, SUA 1964)22.00 Marile 
povești de dragoste: Ava 
Gardner - Howard Hughes
22.30 Dantela (partea a lll-a)

PRO TV - DEVA
06.00-06.20 Desene ani

mate și muzică 06.20-06.45 
Oameni de milioane (r) 06.45- 
07.00 Știri locale (r) 21.50-22.00 
Retrospectiva săptămânii

ANTENA hDEVA
08.45-09.00 Știrl(r) 09.00- 

09.10 7 zile fără comentarii 
21.30-21.40 Retrospectiva 
săptămânii 22.00-23.00 
Rondul de noapte j

ACASA
9.00 Sport la minut 10.00 Mo

tor sport magazin 10.30 Baschet 
NBA Action 11.00 Rugby Turneul 
celor 5 națiuni: Anglia-lrlanda
12.30 Baschet NBA: Orlando- 
Houston 14.00 Ghetele de aur- 
Poveștile lui Gary Lineker 15.30 
Golazo - Top Gol Europa 16.00 
Italia în 7 zile 16.45 
Retrospectiva sportivă a 
săptămânii 17.00 Fotbal: II 
Calcio - repriza I (live) 17.45 
Sport la minut - știri sportive 
18.00 Fotbal: II Calcio - repriza 
a ll-a (live) 18.55 Faza zilei 19.15 
Sport la minut 19.30 Noile 
aventuri ale omului păianjen (ep. 
8) 20.00 Arhiva neagră (ep. 8)
20.45 Incoruptibilii (ep. 8) 21,30 
Marile bătălii ale celui de-al ll-lea 
război mondial (ep. 8) 22.30 
Dantela (ultima parte) 0.00 Copie 
la indigo (f.a. SUA, 1981)

PRO TV - DEVA
07.00-07.30 Desene ani

mate 07.30-07.50 No comment 
(r); Vorbiți aici (r) 07.50-09.00 
„Ghici cine bate la ușă?” (r) 
21.55-22.00 Știri pe scurt 

ANTENA 1-DEVA
10.00-10.10 Retrospectiva 

săptămânii (r) 10.10-10.30 
Muzică populară 14.00 -15.30 
Fotbal

ACASĂ '
10.30 Dragoste șl putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Copie la 
indigo (f/r) 15.00 Marile bătălii 
ale celui de-al ll-lea război 
mondial (r) 16.00 Fotbal Hat- 
trick 17.00 Antonella (s) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s, ep. 82) 18.45 
Marielena (s, ep. 80) 19.30 
Noile aventuri... (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 Nimic 
personal (s) 22.45 Cinemateca 
de acasă: Hair (f. SUA 1979)

PRO TV - DEVA
06.00-06.15 Divertisment 

sportiv 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 06.45- 
07.00 Retrospectivă știri (r) 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Concurs “Știi și 
câștigi” PRO TV Deva 22.05-
22.15 Știri locale

ANTENA bDEVA
17.00-17.45 Sportul hune- 

dorean 17.45-18.00 Știri locale 
19.30-19.45 Știri locale (r)

iicBcsee»
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□ BERBEC
Entuziasmul dv. afectiv 

este în continuare foarte 
mare. Hotărâți brusc ple
carea într-o călătorie. 
Câștigați bani; capacitatea 
de a folosi informații 
obținute pe căi mai puțin 
ortodoxe vă avantajează. O 
întâlnire cu persoana 
iubită vă face luni să uitați 
necazurile, să nu mai 
observați nimic în jur.

O TAUR
O călătorie sau vizita 

unor prieteni v-ar putea 
aduce avantaje. Duminică, 
relațiile cu prietenii evo
luează bine. Dacă doriți să 
faceți impresie bună dați o 
mai mare atenție as
pectului exterior. Nu pier
deți ocazia de a câștiga o 
sumă importantă! Dați 
atenție profesiei, căci de 
aici vă așteaptă o surpriză 
plăcută.

Z GEMENI
Nu e momentul să ini- 

țiați alte activități; ocupați- 
vă de ceea ce n-ați fina
lizat. Duminică v-ar prinde 
bine o ieșire în grup, 
puțină mișcare. Dorința de 
manifestare e mare dar nu 
reușiți să reacționați cum 
ați dori. Un prieten vă 
ajută; părinții vă sfătuiesc 
în legătură cu serviciul.

Z RAC
Inspirația vă ajută să 

rezolvați o mulțime de 
mărunțișuri. Primiți un 
cadou. Vă doriți o 
duminică liniștită în sânul 
familiei, dar se pare că nu 
veți avea parte de așa ceva 
din cauza telefonului și a 
invitațiilor primite. Ar fi 
bine s-o luați mai încet de 
la început de săptămână, 
să nu vă suprasolicitați.

O LEU
O ieșire în afara ora

șului v-ar prinde bine. 
Energia excesivă pe care o 
aveți o puteți consuma 
într-o activitate fizică. Vă 
preocupă obținerea apro
bării pentru o călătorie, 
duminică. O persoană mai 
în vârstă vă poate ajuta. O 
mulțime de evenimente și 
vești vă iau prin sur
prindere. Posibil să aflați și 
un secret.

O FECIOARĂ
Vă interesează relațiile 

cu prietenii. Ar fi bine să 
țineți cont de sfaturile lor 
dacă vreți să aveți câștig de 
cauză. Duminică primiți 
bani, aveți o stare fizică și 
psihică excelentă. Vă 
preocupă chestiunile ocul
te și sunteți tentat să 
încercați ceva inedit. Faceți 
tot posibilul să ajutați un 
prieten care are nevoie de 
dv.

O BALANȚĂ
Ziua de sâmbătă nu se 

arată prea grozavă de
oarece sunteți măcinat de 

ncBesee?

griji. Vizita unor prieteni 
v-ar putea remonta. Dacă 
tot nu puteți face mare 
lucru pentru dv, ajutați-i 
pe ceilalți. Luni, curio
zitatea dv atinge cote 
maxime și obțineți re
zultate deosebite. Nu 
sunt excluse contro
versele cu persoane de 
sex opus.

O SCORPION
Azi vă simțiți în stare 

de orice. Stați totuși 
liniștit acasă, căci nu 
totul va fi așa cum v-ați 
dori. Duminică, dorința 
de a călători generează 
cheltuieli mari. S-ar 
putea să plecați într-o 
delegație și asta nu vă 
surâde. Dar n-o refuzați 
căci se va ivi ocazia unui 
câștig cel puțin mulțu
mitor.

□ SĂGETĂTOR
V-ați suprasolicitat și 

energia dv e pe sfârșite. 
Menajați-vă câteva zile 
ca să vă reveniți. 
Duminică sunteți foarte 
romantic și ar trebui să 
plecați cu persoana 
iubită, să nu stați în casă. 
E posibil să aveți unele 
probleme cu sănătatea. 
Sau o persoană, pentru 
care ați putea băga 
mâna-n foc, v-ar putea 
face rău.

Z CAPRICORN
Lăsați la o parte 

chestiunile profesionale. 
Timpul liber dedicați-l 
familiei sau persoanei 
iubite. Duminică vă preo
cupă familia. Ați putea fi 
solicitat ca mediator într- 
un conflict dintre rude. 
Fiți cât mai înțelegător. 
Sunt posibile câștiguri 
dintr-o afacere pe care o 
credeați pierdută. Familia 
vă e de ajutor în 
probleme de serviciu.

Z VĂRSĂTOR
Insistență în relația cu 

persoana iubită nu vă 
aduce avantaje. Evitați 
discuțiile contradictorii. 
Duminică un prieten vă 
solicită sprijinul, aveți de 
făcut o mulțime de 
drumuri. Contactele cu 
străinătatea vă avanta
jează, propunerile unui 
prieten sunt serioase și 
n-ar trebui refuzate. Un 
vecin vă face reproșuri, 
dar nu-l băgați în seamă.

Z PEȘTI
Partenerul de viață vă 

face o surpriză. Prietenii 
au nevoie de dv ca să 
organizeze o excursie. 
Duminică, încercați să 
faceți unele schimbări, în 
aspectul exterior. Puteți 
face orice, numai treabă 
nu! E o zi de odihnă. Luni 
trebuie să rezolvați 
probleme de serviciu 
mereu amânate. Conștiin
ciozitatea dv îi impre
sionează pe șefi.
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( Gospodărirea localităților J
S' 

de 
nu 
au 
ce

• •Și când banii sunt puțini...
■.........................................
La alegerile trecute s-a 

produs la Gurasada o 
rocadă între primar 
viceprimar, deci echipa 
la conducerea comunei 
s-a schimbat și 
continuat acțiunile
aveau drept scop gos
podărirea comunei. Țelul 
principal al strădaniilor 
depuse a fost punerea la 
punct a clădirilor de 
interes cetățenesc larg, a 
celor ce intră în patrimoniul 
public: școlile, căminele 
culturale, dispensarele 
ș.a.

Școala din satul de 
reședință a comunei a fost 
supusă unui amplu proces 
de întinerire. I s-a reparat 
acoperișul înlocuindu-se 
țiglele sparte, s-au montat 
sobe noi, a fost introdusă 
apa potabilă. Aidoma s-a 
procedat și cu căminul 
cultural din satul Câmpuri 
Surduc. Clădirea acestuia X... .............. -

aproape că stătea să se 
prăbușească. După lucrările 
efectuate aici clădirea a 
fost consolidată, s-a reparat 
acoperișul, s-a tencuit în 
interior și exterior, iar în 
prezent arată ca una nouă. 
S-au efectuat lucrări de 
modernizare - așa numite 
reparații curente și la 
celelalte școli din comună, 
ca și la căminele culturale 
din Gothatea, Boiu de Sus, 
Cărmăzănești ș.a.

S-au întreprins acțiuni și 
pentru menținerea în stare 
bună a drumurilor de interes 
local transportându-se și 
împrăștiindu-se piatră pe 
drumurile spre satele de 
munte. A început ame-

najarea unei punți peste 
pârâul ce trece prin satul 
de reședință a comunei 
pentru a facilita trecerea 
între Gurasada și Gothatea 
a oamenilor. Este prevăzută 
în această primăvară pie
truirea drumurilor dintre 
Vica și Runcșor și Câmpuri 
Surduc - Câmpuri de Sus. 
Se lucrează la aleea din fața 
primăriei unde se va 
amenaja și o terasă, a 
început curățirea și văruirea 
pomilor de pe marginea 
drumurilor și din livezi.

Desigur, împlinirile în ce 
privește gospodărirea 
localității sunt mai multe la 
Gurasada decât cele 
cuprinse în rândurile de

față. întrebarea care se 
pune este de unde a avut 
primăria bani să le 
realizeze? Din impozite și 
taxe, în principal, ca și de 
la bugetul statului. Iar 
aceștia n-au fost, evident, 
suficienți. S-a procedat și 
la o metodă oarecum 
originală: Adică agenții 
economici din comună au 
fost îndemnați să lucreze 
la repararea clădirilor de 
interes public în contul 
sumelor ce le datorau 
primăriei. Astfel s-a 
realizat reparația capitală 
a școlii din centrul de 
comună, a căminului 
cultural din Câmpuri 
Surduc ș.a. Ceea ce 
dovedește că și atunci 
când banii sunt puțini și 
există strădanie se poate 
realiza buna gospodărire a 
localităților.

I----------------------------------------------------------------------------------------------------- |

i Pledoarie pentru utilizarea i 
i ii hibrizilor de porumb marca | 
|_________ Pioneer

Convorbire cu dl Ing. loan Dărdbanț, 
directorul zonei a șaptea centrale a 

firmei Pioneer Hi-Bred Seeds Agro SRL 
România

I

■ Accidentele de circulație în
■ care sunt implicați minorii par 
i să fie tot mai numeroase. 
| Cauzele acestora sunt mul-
■ tipie, datorându-se, pe de o 
! parte, lipsei unei educații 
I rutiere primite în familie, iar pe 
| de altă parte neatenției celor

mici. După cum ne-a informat 
dl colonel Adrian Filer din 
cadrul Poliției Municipiului 
Hunedoara, lucrătorii Biroului 
Poliției Rutiere au dus o 
intensă activitate de prevenire 
a accidentelor de circulație 
care au ca urmare rănirea

I 
I 
I 
I 
I 
I
I
II

educație pe teme rutiere 
copiilor, urmărind îndea
proape și locurile în care ei 
se joacă. Accidentul 
petrecut în data de 30 martie 
a c. vine ca o confirmare a 
spuselor dlui colonel. Mi
nora de 10 ani Donici Ana- 
Maria din municipiul 
Hunedoara, elevă la Școala 
Generală nr. 2, a fost 
accidentată în timp ce 
traversa strada în fugă printr- 
un loc nemarcat și fără să 
se asigure. Minora a suferit 
fractură medie superioară

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Atenție părinți!
minorilor. Astfel, de la 
începutul anului au fost 
organizate 31 de întâlniri și 
ședințe cu elevii din toate 
școlile generale ale muni
cipiului. Școlarilor li s-au 
prelucrat diverse materiale în 
care erau învățați cum să se 
ferească pentru a nu deveni 
victime ale unor accidente de 
circulație. De asemenea, au 
fost prezentate cazuri concrete 
în care minorii au fost 
accidentați, exemple care au 
avut un intens conținut 
moralizator.

Dl colonel Filer, ne-a 
mărturisit că măsurile Poliției 
au fost energice, însă este 
nevoie de o mai mare 
implicare a părinților. Aceștia 

ypot să facă mai multă

fiind internata in spital. 
Autoturismul care a acci
dentat-o circula regu
lamentar, fără a avea viteză, 
însă nu a putut evita 
coliziunea cu minora.

Din punct de vedere sta
tistic, în cele trei luni de la 
începutul anului, agenții de 
circulație au aplicat peste 
1600 de contravenții în 
valoare de 22 de milioane 
de lei. Au fost ridicate 100 
de permise de circulație din 
care 33 pentru conducerea 
autoturismelor sub influența 
alcoolului. De asemenea, 
323 de pietoni au fost 
sancționați.

Traian BONDOR

Hotelul Deva din 
municipiul reședință 

de județ.

- Spuneți-ne, vă rog, die direc- 
| tor ce considerați că este esențial, 
I având în vedere prestigiul firmei pe 

care o reprezentați și experiența 
practică ce ați acumulat-o, 
ocupându-vă efectiv de mai multi ani 
de cultivarea în câmpuri demonstra
tive, în județul nostru, a hibrizilor de 
porumb marca Pioneer?

- După cum se știe, firma Pio
neer Hi-Bred Internațional Inc este 
cea mai mare companie de producere 
de sămânță din lume, având peste 
7000 de angajați, din care mai mult 
de 30 la sută se ocupă de cercetare, 
inclusiv în domeniul geneticii. Firma 
a fost fondată în anul 1926, având 
ca obiectiv crearea de hibrizi de 
porumb de înalt randament. Pentru 
a avea o imagine globală asupra 
activității firmei, este de menționat 
faptul că în prezent aceasta exportă 
în peste 80 de țări din lume hibrizi 
de porumb, sorg și floarea soarelui, 
soiuri de soia, lucemă și rapiță.

Pe lângă furnizarea unor 
semințe valoroase, noi acordăm și 
asistență tehnică producătorilor 
agricoli, urmărind ca aceștia să 
obțină un profit maxim, deviza firmei 
fiind aceea ca ambii parteneri de 
afaceri să câștige, pentru că dacă 
unul pierde ceva nu este în regulă.

- Concret, cu referire la județul 
nostru (știind că acum reprezentați 
firma Pioneer în 12 județe din 
centrul Transilvaniei), ce ne puteți 
spune privind culturile de porumb și 
de floarea soarelui?

- în câmpurile demonstrative ce 
le organizăm verificăm în cultură, 
alături de hibrizii cunoscuți, hibrizii 
nou creați, de perspectivă. Dintre

aceștia s au impus fi ii 
recomandăm pentru promovare in 
această primăvară hibrizii Elita, 
Benicia, Monica și Clarica. 
Hibridul Elita este extratimpuriu, 
deci cel mai timpuriu realizat până 
acum, cu bob sticlos, cu calități 
deosebite pentru mămăligă, 
cultivarea lui pretăndu-se in spe
cial pentru zonele reci, specifice 
județului nostru. De asemenea, 
hibridul Benicia are calități 
alimentare ca și Raisa, in 
câmpurile experimentale dând 
până la 20 tone boabe STAS la 
ha.

Interlocutorul a subliniat, de 
asemenea, rolul câmpurilor 
experimentale de la Simeria i 
Veche, Sălașu de Sus, Totești ș.a. 
prin care se verifică noii hibrizi 
pentru toate microzonele re
prezentative ale județului nostru, c

Hibrizii recomandați se vând f 
prin distribuitorii autorizați ai I 
firmei Alfrim, contra cost sau pe ' 
cupoane, producătorii agricoli 
beneficiind totodată și de 
informațiile necesare legate de 
tehnologia ce trebuie aplicată, 
ținând seama de faptul că pe 
seama seminței se realizează 25- 
30 la sută din producția de 
porumb. Vânzarea seminței se 
face ambalat, în saci cu 40000 
și 80000 boabe, costul actual al 
seminței revenind la 320-375 mii 
lei/ha, investiție ce se întoai ■ 
la producător prin câștiguri ni 
mai mari.

I
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A consemnat 
Nico/ae TÎRCOB

Andrei NISTOR j

IN CONSONANȚA CU 
CERINȚELE ACTUALE I
Este de remarcat stră

dania “Consumcoop" 
Geoagiu de a se adapta 
cerințelor perioadei actuale 
din agricultură, solicitărilor 
proprietarilor de pământ. 
Toate unitățile de desfacere 
primesc cupoanele date de 
Guvern și-i înscriu pe 
oameni cu ceea ce au nevoie 
în campania agricolă de 
primăvară. In paralel sau 
chiar în avans s-au adus 
erbicide, insecticide și 
îngrășăminte chimice care 
se vând ambalate în pa
chețele de 10-25 de grame. 
Până în prezent, valoarea 
insecto-fungicideior aduse 
se ridică ia circa 40 de 
milioane de iei. Au fost aduse 
și semințe de legume în 
valoare de circa 20 de 
milioane iei. Cooperația a

adus șl va mai aduce cartofi 
de sămânță, sămânță de 
porumb, de sfeclă ș.a.

Interesantă este și 
modalitatea de piață a 
insecto-fungicideior. Cu 
cei ce ie primesc 
“Consumcoop" încheie 
un contract acceptând 
piața acestora din recolta 
ce se va obține în acest 
an. Este o modalitate 
agreată de proprietarii de 
pământ, ea apiicându-se, 
în special, în relațiile cu 
asociațiile agricole unde 
există garanția că se va 
obține o recoltă care să 
acopere cheltuielile și, 
totodată, există condiții 
pentru restituirea da
toriei.

“PATRIA” - DEVA: 
Pact cu diavolul (3-9); 
^“FLACĂRA” HUNEDOARA: 

Știu ce-ai făcut astă vară (3-6); 
Dublu extaz (7-9); 
^“PARÂNG” PETROȘANI: 

Inimă neînfricată (3-6);
Flubber (7-9);
■îi “CULTURAL" LUPENI: 
Flubber (3-6);
Frumoasă șl răzbunătoare (7-9); 
*tf“ZARAND” BRAD:

Infanteria stelară (3-6) 
Cyberteh - Polițistul elec

tronic (7-9);
^"PATRIA” ORÂȘTIE: 

Iubire și sacrificiu (3-6); 
Infanteria stelară (7-9); 
^“LUCEAFĂRUL" VULCAN: 
Vulcanul (3-6);
Hercule (7-9);

"DACIA” HAȚEG:
Contact (3-6);
Mincinosul mincinoșilor (7-9); 
*Uf“LUMINA” ILIA:
Hercule (3-5).

Evoluția factorilor de 
mediu în județul Hunedoara 
în perioada 23-29 martie 
1998, valorile medii și 
maxime ale potuanților 
gazoși analizați (dioxid de 
azot, dioxid de sulf, amoniac 
și fenoli) s-au încadrat 
pentru această perioadă în 
limitele prevăzute de STAS- 
ul de calitate a aerului. 
Valorile maxime au fost înre
gistrate în zona Hunedoara 
în data de 29 martie pentru 
dioxidul de azot și în zona 
Paroșeni în ziua de 
martie pentru dioxidul 
sulf. Pentru amoniac 
fenoli, indicatori ce 
determină doar în
Hunedoara, s-au înregistrat 
valori maxime în ziua de 28 
martie pentru amoniac și în 

^zilele de 23, 26 și 29 martie

cumpărături din magazine virtuale 
plătind cu o carte de credit și 
așteptând apoi să primești acasă 
marfa pe care ai comandat-o, poți 
vizita muzee sau poți studia la 
diversele universități virtuale. 
Practic, computerul și INTERNET

"Cine deține informația poate 
stăpâni lumea", spunea cândva un 
înțelept. Astăzi nu mai există 
restricțiile care în trecut îi făceau 
pe români să trăiască rupți de 
realitatea din jur, fără a ști cu 
precizie ce se întâmplă dincolo de 
limitele cartierului în care locuiesc. . ul pot fi considerate pe bună 
Lipsa de informații a condus la o 
adevărată îndobitocire națională, 
o insultă la adresa întregului popor. 
Acum, însă, nu «e mai pune 
problema lipsei de informații ci, 
lucru mai complicat, a găsirii 
acelora de care este cu adevărat 
nevoie. Desigur că din acest noian 
informațional care ne înconjoară 
face parte și INTERNET-ul ale cărui 
posibilități sunt aproape nelimitate. 
Pentru majoritatea occidentalilor 
INTERNET este un mod de viață, 
un mijloc de a afla în timp util 
informațiile de care ai nevoie, cel 
mai rapid mod de comunicare au- 
dio-vizuală. in câteva secunde poți 
afla cine a câștigat ultima cursă 
de Formula 1, cum este vremea la 
New-York sau câte cărți sunt în 
Biblioteca Vaticanului. Poți face

dreptate ca fiind cele mai mari 
descoperiri ale secolului XX.

Despre avantajele tehnologiei 
informaționaIe ge-am putu ț da

______

seama, din nou, zilele trecute 
când Spitalul Județean Deva s- 
a adăugat listei de utilizatori ai 
serviciilor on-line. IIRUC, 
proprietara rețelei RoLink, 
împreună cu firma La Roche 
Hoffmann, care a plătit 
conectarea și traficul pe un an 
de zile, au făcut ca și acest spi
tal să "iasă în lume", conectându-

se la marea rețea mondi-.lă. 
Astfel, există posibilitatea de a 
primi rapid informații în legătură 
cu cele mai noi descoperiri ale 
științei medicale. Se poate lua 
legătura cu cele mai renumite 
personalități din domeniu pentru 
a afla părerea acestora 
referitoare la unele cazuri mai 
grave, existând și posibilitatea 

' de a fi trimise cereri pentru 
achiziționarea unor medica
mente rare. Tehnologia vine, 
așadar, în sprijinul oamenilor 
ușurându-le munca și salvându- 
le viețile.

Deocamdată INTERNET-ul și 
avantajele sale sunt puțin 
cunoscute în România, lucru 
datorat în parte și costurilor 
relativ mari pentru oamenii de 
rând. Totuși, nu se poate con
cepe viitorul fără răspândirea în 
masă a acestui mijloc dfe 
informare, lucru care depinde în 
exclusivitate de redresarea 
economică.

Andrei NISTOR

I

I

Traian BONDOR
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pentru fenoli. La pulberile în 
suspensie valorile medii au 
fost în limita admisă. 
Valoarea maximă s-a înre
gistrat la data de 30 martie 
în zona Teliuc și în zilele de 
25 și 26 martie în zona 
Călan.

- Pulberile sedimen- 
tabile au înregistrat depășiri 
ale limitei admise de 17g/ 
mp/lună, în zonele Chiș- 
cădaga de 8,78 ori și Teliuc 
de 2,59 ori.

- Nivelul radioactivității. 
beta globale și ale dozei 
gama absorbite s-au men
ținut în limitele de variație 
ale fondului natural, la toți 
factorii de mediu analizați. 
Valorile medii obținute în

perioada menționată sunt 
pentru depunerile atmos
ferice de 076 Bq/mp/zi față 
de valoarea de atenție de 
200.0 Bq/mp/zi și de 1,59 
Bq/mc/zi față de 10,0 Bq/ 
mc/zi la pulberile în 
suspensie.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite în 
principal de la unitățile de 
exploatare și prelucrare a 
cărbunelui, au avut pentru 
această perioadă o valoare 
medie de 1914,71 mg/1și o 
valoare maximă de 3570,0 
mg/1, înregistrată la data de 
28 martie a.c.

Analizând valorile medii 
ale indicatorilor de calitate a 
aerului pe luna februarie în

comparație cu luna ia -X 
nuarie, au rezultat urmă
toarele: poluanții gazoși 
au crescut ca valori (în 
limitele admise) în zonele 
Mintia-Deva, Hunedoara, 
Petroșani și Chișcădaga 
și au fost mai reduse în 
zona Călan. Pulberile în 
suspensie au crescut în 
zonele Mintia-Deva, V. 
Jiului și Călan și au fost 
mai reduse în zonele 
Hunedoara și Chișcă- 
daga. Pulberile sedifnen- 
tabile au fost mai crescute 
în zonele Hunedoara, 
Brad, Baru Mare și 
Chișcădaga și mai reduse 
în zonele Mintia-Deva, V. 
Jiului și Călan.

Agenția de protecție a 
mediului De va.
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1. LITERARAIj
Această carte a apărut cu 

câteva luni în urmă având, cred 
eu, în primul rând, rostul de a 
completa sau de a rotunji zes
trea de prozator a autorului. 
Pentru că, oricum, V-aleriu Cris- 
tea va rămâne în literatură ca 
teoretician, critic și, cu precă
dere, istoric literar. Debutul său 
are loc în 1970 cu volumul de 
cronici intitulat Interpretări cr
itice, Editura Cartea Româneas
că. Și totuși, opera sa este do
minată de istoria literară, de

mai departe: "Când mama s-a 
îmbolnăvit pe neașteptate, lu
cram la personajul Katerina Iva
novna din Frații Karamazov" (p. 
144). Ideea de fixare a eveni
mentelor în timp este și mai 
pregnantă în :"Luni, 20 aprilie 
1987, seara, singur în pat: locul 
Doinei, rămasă peste noapte în 
Militari, lângă fratele ei, care mai 
avea de trăit mai puțin de 36 de 
ore..." (p. 168). Mă folosesc de 
aceste citate drept modalitate 
de trecere, în același context de

Vuleriu Cristea: BAGAJE PENTRU PARADIS 

Editura Albatros, București, 1997

scrieri despre: Tânărul Dosto- 
ievski (1971), Pe urmele lui Don 
Quijote (1974), Introducere în 
opera lui Neculce (1974)... însă, 
scrierea sa, poate de referință, 
în orice caz îndelung și în gene
ral favorabil comentată de critica 
vremii, rămâne Dicționarul per
sonajelor lui Dostoievski - și ca 
noutate în peisajul teoriei literare 
românești...

Bagaje pentru paradis este 
un interesant amestec de jurnal, 
pe alocuri destul de intim, și un 
tip de roman autobiografic... 
ușor romanțios', însă fără prea 
multe "căderi" într-un sentimen
talism greu digerabil în aceste 
vremuri de buimăceală.politico- 
economică și chiar literară. Va- 
leriu Cristea este, s-o recunoaș
tem, un povestitor care știe în 
fiecare moment ce vrea, deru
lând fără grabă un film fără sus
pans, dar incitant. Mai ales pen
tru iubitorii de istorie literară. 
Pentru că, nominalizați sau nu, 
dincolo de o întâmplare sau alta, 
se găsește câte o personalitate, 
câte un scriitor... Iar autorul nu 
pare dispus să fabuleze. Drept 
argumente sunt referirile la date 
concrete: "în dimineața aceea 
lucram la o cronică despre o 
carte a lui Marin Sorescu (cred 
că era vorba de volumul Tine
rețea lui Don Quijote)" (p. 112); 
sau: "în seara de iunie a anului 
1974 în care am primit lovitura 
în plex a jumătăților de normă 
(...) mă găseam la Lucian Raicu 
și Sonia Larian." (p. 128). Și, 
\___________

concretețe și de realitate "nepre
lucrată", spre întâlnirea unor 
nume importante, sau mai puțin 
importante, din literatura ro
mână: deja-amintitul Lucian Rai- 
cu, apoi Nicolae Manolescu, 
Marcel Mihalaș, Fănuș Neagu, 
Lucian Blaga, loanichie Olteanu, 
George Lesnea, N. Steinhardt, 
Petru Dumitriu, Paul Georgescu 
etc, etc.

Fără pretenție de concluzie, 
Bagaje pentru paradis - un titlu 
de carte excelent și perfect mu
lat pe conținutul ei: momente, 
situații, amintiri care, în dese 
cazuri, sunt cele alcătuitoare ale 
unui paradis aparținător auto
rului. Este adevărat: un paradis 
creat normal, zic eu după chipul 
și trăirile sale. Dar acest lucru 
nu e deloc în detrimentul scrierii 
și nici nu deranjează. Dimpo
trivă, susține cauza. Și, e la fel 
de adevărat că, în acest fel, 
luăm la cunoștință cu plăcere de 
un mod altfel de a face istorie 
literară. Și nu numai, având în 
vedere că nu sunt neglijate nici 
alte laturi ale existenței umane: 
sociale, economice, sentimen
tale, documentare, administra
tive și chiar politice...

Puterea de discernere și 
utilizarea unei dozări de ordin 
mai special care, în ultimă in
stanță și foarte bine, echilibrea
ză aproape ideal volumul, duce, 
în cele din urmă, la o lectură 
fără discuție interesantă și, ca 
atare, agreabilă.

Dumitru HURUBĂ

EXCELSIOR
Sunt un suflet spulberat 
cu aripile împietrite...
Vreau să învăț zborul,
Zborul înalt
dar cum să mă rup 
dintre vise?

Vreau un înger 
durerea să-mi ia
Să mi-o mistuie-n fulger 
Unde pădurea n-are hotar 
Și nici cerul restriște!...

Vreau în lume un loc
să mai am
Unde lacrima vieții
Să-mi cânte!
Vreau o inimă fără hotar 
într-o noapte cu îngeri!

Marta CRIȘOVAN,
studentă

f — —----------------------------
] 6a Sfiâftta

j Fecioară
. Plouă cu roze
! 'Atunci când zâmbești
■ Sfântă Fecioară
I A grădinii cerești.
| Chinuit de ispită
| Te rog, Marie iubită:
■ Când plâng în al bucuriei extaz
s Sau când ochii mi-s fum
■ Transformă lacrima de pe obraz
I în paradisiacul parfum.
| Zâmbește-mi și mie
| Sfântă Fecioară
| Greu încercata inimă știe
. La Domnul nu mijlocești prima oară.
* Când tu te închini
I Și te rogi pentru noi
| Domnul uită de ai păcatelor spini
| Și ne dă inimi noi.
| Căci, Sfântă Fecioară
■ A grădinii cerești
! Plouă cu roze
■ Atunci când zâmbești.
I Ciprian NICKEL\ —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Set de farfurioare cu model floral din colecțiile 
Secției de artă a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva.

Foto Anton SOC AC!

Iosif Mercea -
la 70 de ani

Cu mijloace materiale slabe, 
dar cu oameni tari în har și hăr
nicie - Ion Marinescu, Iosif Mer
cea - simerienii au primit bucu
riile artei. Iosif Mercea "suflet în 
sufletul" simerienilor a organizat
- câte oare? - festivaluri de mu
zică și port popular ("Cântecele 
Streiului"), seri de romanțe și 
creații umoristice, acolo în fostul 
nostru club rușinos de modest.

La aceste festivaluri au con
curat artiști amatori din peste 20 
de județe ale țării. Toți s-au simțit 
bine, au fost încurajați și răsfățați 
cu diplome, cu mențiuni și cu 
atenții pe măsura meritelor și a 
posibilităților noastre locale.

Mulți dintre coricurenții de ieri
- Mariana Anghel, Ion Potoran, 
Irina Mihoc, Cornel Sava, Mariana 
Stănescu... - sunt astăzi prezenți 
pe prima scenă a țării. Drumul lor 
spre consacrare și profesionalism 
a trecut și prin Simeria, motiv de 
bucurie și de mândrie pentru toa
tă suflarea simeriană. Bravo Pilu!
Bravo Simeria!

Școlile orașului, prin domnul 
losif Mercea, au beneficiat de 
îndrumare, texte pentru brigăzi 
artistice, regie artistică. Elevii Si- 
meriei au participat, datorită dân
sului, cu brigadă artistică chiar la 
concursul național organizat la 
București. A fost puțin? O, nu! A 
fost fantastic pentru Simeria.

Dar domnul losif Mercea ne- 
a adus în Simeria artiști consa- 
crați în multe genuri artistice - 
Nicolae Nițescu, Alexandru Clen- 
ciu, Ștefania Rareș, Veta Biriș, 
Teodor Munteanu, Furdui lan- 
cu... - care ne-au ținut perma
nent conectați la virtuțile artistice 
și sufletești ale ființei neamului.

Cei apropiați îl știu ca poet și 
epigramist talentat. La 70 de ani, 
domnul losif Mercea nu se as
tâmpără. Obligă vestalele să 
mențină focul viu al cântecului, 
romanței și al dorinței simerie
nilor pentru excursii. Adăugând 
la cele de mai sus modestia, 
omenia, devotamentul pentru 
oamenii cetății avem lângă noi 
un adevărat "om între oameni”.

Să ne trăiești, în sănătate, 
Pliu! „

\ Florian BRĂDEANU .

Einstein "Imaginația este mai importantă decât 
cunoașterea"

S-a spus, pe bună dreptate, 
că "poezia, în înțelesul ei ori
ginar, de tălmăcire a misterului 
cosmic, se află mai aproape de 
joc decât toate celelalte compar
timente ale vieții spirituale”.

J. Huizinga afirmă că "Poesis 
este o funcție ludică. Ea se desfă
șoară într-un spațiu al minții, într-o 
lume proprie pe care și-o creează 
mintea, o lume în care lucrurile au 
alte chipuri decât cele logice."

"în locul gravității scrobite ea 
propune visul, extazul, beția și 
râsul” (M. Petean). Tot el spune 
inspirat că "seriozitatea acesteia 
este alta decât cea a adultului și 
anume este cea a copilului, săl
baticului și vizionarului".

Să mai amintim că "delirul de 
azi al poeților este adevărul de 
mâine”, afirmație care nuanțează 
acest caracter vizionar, premo- 
nitiv, previzionar, anticipativ, 
fenomenal al poeziei, evident, 
când ea este una adevărată.

Este uimitor cum marii poeți 
au anticipat prin unele texte ale 
lor evenimente individuale, sau 
chiar sociale, colective, cosmice 
etc. în poemele unora, imediat 
după moarte, s-au înțeles abia 
atunci, presimțul acut al acestuia, 
uneori chiar cu stranii detalii. Am 
putea, în acest sens, revedea ulti
mele poeme ale lui Nicolae lorga, 
aflate pe biroul acestuia și datate 

în ajunul asasinării lui, sau, dacă 
vreți, cele ultime ale marelui actor 
Toma Caragiu, care a fost și un 
poet de excepție.

Se poate spune că Poetul, prin 
talent, dar și prin lungul exercițiu 
creator, își dezvoltă, din subcon
știent, anumite "funcții" ancestrale, 
altfel semifuncționale, cum sunt 
acelea constatate doar în stările

Cunoașterea prin poezie

limită (accidente tragice, boli in
curabile, previziuni ale morții unei 
rude ș.a.) - ale celor mai multi 
oameni. Desigur, riscurile îi aparțini 

Explorarea abisalului, ieșirea 
sistematică din convenții, din inhi
biția indusă de realitatea colectivă, 
a individului în social, ca și suita de 
experimente pe care și le asumă, ori 
cărora li se abandonează pragmatic 
poetul, duc, se pare, la rezultate 
uimitoare, aparent "magice".

Extazul poetic, cel acul, să dea 
oare senzația evadării din timpul 
"real", căruia îi suntem "conectați" 
ca ființe gânditoare? Adică timpului 
RELATIV (Einstein), fiecărei făpturi 
vii, conștientizat doar de OM? Pe
iorativ numim "joc" ceva mult mai 
serios. Iar jocul poetic este un joc 
foarte serios și dincolo de textele 
rezultate, intervin modificările inte
rioare, psihice, ale celui ce și-l 

asumă pe traseele misterioase ale 
cunoașterii; el este o continuă 
provocare a sinelui, în profun
zimile Ființei purtate de corp. 
Extazul ne-potentează, energi- 
zează funcții psihice "amorțite".

Ion Vinea a "văzut idei"... Unii 
afirmă că "visează color". Fas
cinați de acel etern "dincolo", cei 
ce devin tot mai stingheri, mai 
"aiuriți" în această lume a împie
tririlor și standardizării, cresc în 
orizonturile din interspațiu, fruntea 
lor prelungește curba ascendentă 
cu bolta cerului, jocul lor fiind nu 
altceva decât cultivarea stării 
edenice (a copilăriei speciei, în 
copilăria individului) ... ultima- 
mente jocul fiind instrumentul 
performant, viu, al unei cunoașteri 
cu totul alta decât celei ce ne-o 
impun "științele exacte".

însă cunoașterea premonitivă, 
bunăoară și prin creația poetică, 
își depășește deseori contem
poranii, pentru a fi în splendoare 
abia după generații, apte să o 
recepteze corect. Holderlin, de 
pildă, a fost considerat nebun cu 
ale sale "fragmente"... După a- 
proape o sută de ani experții ac
tualei literaturi îi constată cu stu
poare GENIUL. "Cazul”, însă, 
poate fi constatat infinit la mai 
mulți poeți din istorie. îl înțelegem 
deplin, azi, pe Eminescu?

Eugen EVU

Pagini de istorie tragică și demnă, trăite de 
Armata Română (August 1942 - August 1944)

Comisia de,.memorialistică 
din cadrul Asociației Naționale a 
Veteranilor de Război a redactat 
și publicat, la Editura "Cârlova", 

•an ciclu de cinci lucrări închinate 
participării Armatei Romane la 
campaniile celui de-’a'l’doilea 
război mondial: 1941 - 1945. 
Ciclul are titlul generic: "Vete
ranii pe drumul onoarei și jert
fei", iar cele cinci volume poartă 
titluri semnificative pentru eta
pele oglindite în cuprinsul lor: I - 
"Avânt peste Carpați"; ll-"De la 
Cărei în Podișul Boemiei"; III- 
"Spre Cetățile de pe Nistru"; "De 
la Nistru la Marea de Azov" și V- 
"De la Stalingrad la bătălia Mol
dovei".

Fiecare din cele cinci volume 
are un specific al său, care atra
ge și cucerește atenția cititorului 
amator de literatură cu caracter 
istoric, mai ales când ecourile 
istoriei redate sunt încă prezente 
în memoria celor ce au participat 
la cel de-al doilea război mon
dial, sau destul de aproape de 
atenția, interesul și viața gene
rațiilor ce au urmat acestei con
flagrații mondiale.

Mărturisesc că, deși am par
ticipat doar la confruntările re
date în primul volum:"Avânt pes
te Carpați", în care sunt evocate 

luptele pentru eliberarea Ardea
lului de Nord - pe care, cu tot 
dramatismul și noblețea lor, le port 
necontenit în suflet în drumul spre 
soare apune - am citit, cu interes 
și pasiune chiar, toate cele cinci 
volume amintite mai sus.

Volumul care m-a răscolit însă 
cel mai mult și mi-a completat în 
mod dureros și admirativ în ace
lași timp proporțiile nebănuite ale 
suferințelor, ale jertfelor și sacri
ficiilor Armatei Române în al doi
lea război mondial,a fost volumul 
al cincilea, apărut la sfârșitul a- 
nului 1997 - "De la Stalingrad la 
bătălia Moldovei" - din ale cărui 
pagini se revarsă spre cititor multi
ple și uluitoare tragedii umane 
suportate cu grea, dureroasă și 
înaltă demnitate de ostașul român 
prins în atmosfera infernală din 
spațiul amintit.

In marile, cumplitele și sân
geroasele încleștări desfășurate 
pe o durată de doi ani (1942 - 
1944), uneori la 2000 km de ho
tarele țării, la Stalingrad, în Cotul 
Donului, în Stepa Kalmukă, în 
Caucaz sau în Crimeea, Armata 
Română a participat cu un e- 
fectiv mediu de 911.193 militari, 
din care, în ansamblu, a pierdut 
624.740 ostași - morți, răniți și 
dispăruți (p. 668).

Alcătuită aproape în totali
tatea sa - 670 de pagini - din 
evocări memorialistice, lucrarea 
cuprinde zguduitoare file de isto
rie tragică și demnă, trăită de 
supraviețuitorii celei mai dra
matice etape la care a participat 
Armata Română în al doilea răz
boi mondial, mai ales de la încer
cuirea de la Stalingrad- în care 
au pierit aproximativ 100.000 de 
militari (p.6) - la tragica retragere 
spre Moldova și în prizonieratul 
apocaliptic al lagărelor staliniste, 
în care prizonierii înfometați erau 
forțați să muncească pe un ger 
de -56 grade (p.97).

O mărturie, pentru poste
ritate, a ceea ce a putut răbda cu 
demnitate ostașul român în cam
pania menționată, o inserează 
fostul sergent Adam Peica, din 
Regimentul 1 roșiori: "Am luptat 
în încercuire în condiții infernale. 
Am terminat și proviziile (...) Am 
terminat și muniția. Era un ger 
năprasnic de -40 grade și mulți 
ostași români, slab echipați, au 
degerat sau au murit de frig (...). 
Grozăviile îndurate nu pot fi ex
primate în cuvinte. Mai ales sufe
rințele morale nu se vor vindeca 
niciodată. Le vom duce cu noi în 
mormânt", (p.67).

Prof. Dumitru SUSAN
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FILMUL - UN MOD DE 
MALTRATARE A OPEREI 

LITERARE?
• STRICT AUTENTIC: 

Pe o portiță văd clasica tăbliță 
cu: CÂINE RĂU. Sub tăbliță, 
un bilețel - cu scris de copil: 
"NU VĂ TEMEȚI DE CÂINE! 
FERIȚI-VĂ DE STĂPÂNUL 
LUI!" Zâmbesc încântat de i- 
deea puștiului care, mai mult 
ca sigur că a fost "mușcat" de 
stăpân într-o zi când a vrut să 
fure cireșe... (Din caietele 
mele mai redau câteva vorbe 
pe care doar copiii sunt în 
stare să le spună: "Apa are 
culoarea lustruită"; "La cantină 
mănâncă muncitorii, la res
taurant mănâncă hoții"; "Co
pilul e o ființă care se face 
mereu din doi oameni, până 
se umple țara"; "Eu stau în 
Micro 15, lângă lift".) • î n 
1972, SALVADOR DALI (cel 
care se autointitula "pictorul 
cel mai faimos din lume, după 
Picasso...") scrie o pagină 
intitulată "Poem genetic pen
tru împăratul nostru Traian", în 
care sublinia interesul din ce 
în ce mai viu pe care-l poartă 
României, entuziasmul pentru

No sfHO&tnaJ
Știu, mie îmi este ușor 

să vorbesc despre ravagiile 
pe care le face fumatul, îmi 
este ușor să pledez pentru 
o lume fără fum de țigară, 
pentrd că eu nu fumez. Nu 
am fumat niciodată și din 
păcate, după o intoxicație 
cu fum de țigară, făcută 
îr)tr-un mediu poluat în care 
am fost obligată să stau, 
am dezvoltat o alergie cum- 

plită la fumul albastru atât 
de scump pentru fumători.

Nu vreau să-i conving 
pe fumători să se lase de 
fumat deși dacă ar citi în 
mod conștient daunele pe 
care le produce țigara pen
tru sănătatea lor și dacă ar 
conștientiza efectele fuma
tului asupra mortalității, 
probabil ar reduce din fu
murile trase zilnic. Dar, fie
care face cum crede că e 
mai bine pentru el. Eu nu le 
cer ca ei să nu mai fumeze, 
le cer doar să nu mă afume

LAB/R/NT
originile comune, - ale Spaniei 
care-l dăduse pe Traian, născut 
la 10 km de Sevilla, și ale răs
pântiei geografice care, prin el, 
avea să devină România. Și, 
pentru că se voiește în suc
cesiunea lui directă - "precum 
Traian, mereu și întotdeauna 
întâiul din speța umană" - Dali 
nu ezită: derutant, imprevizibil și 
solemn, el se proclama român. 
Acest poem genetic (datat, New 
York, ianuarie 1972) se încheie 
cu cuvintele: "Și fiindcă sângele 
Patriei este etern și nemuritor, și 
fiindcă în aceeași arteră regală 
curge marșul triumfal al lui Tra
ian și pentru a fi ca și el, din nou 
și întotdeauna primul din speța 
umană, mă proclam Salvador 
Dali, monarhist, catolic, apos
tolic, roman și român". • Un 
NOR: "Aerul, marele ocean de 
aer, doarme adânc și visează, 
iar visele lui sunt scrise pe cer 

pe mine!
Cei care sunt nefumă

tori știu ce neplăcut este să 
stai într-un mediu plin de 
fumul țigării, să nu mai pu
nem la socoteală că și ne
fumătorii inhalează 15% din 
nocivul fum. Deseori ni se 
spune:

"- Cine vă pune să stați 
în fum?"

Cine? Poate serviciul , 
poate o vizită, un drum cu 
trenul, un stat la coadă, aș
teptatul pe un hol unde poți 
tăia fumul cu sabia, poate 
un chef sau o nuntă. Se fu
mează în tren, la locul de 
muncă, în localuri, în toate 
locurile publice, chiar și la 
școală și în spital! Dar 
unde nu se fumează?... In
terzicerea fumatului în anu
mite locuri publice este și 
el unul din pașii ce ne duc 
spre lumea civilizată. Se 
pare însă că toți cei care ar 
trebui să dea această lege 
sunt - desigur! - fumători.

ina DELEANU 

și par să însemne ceva. Norii 
sunt visele pământului, sau ale 
aerului, sau ale mării. Vise se
nine sau vise chinuite, coș- 
mare ale unei lumi care visea
ză că se mai naște încă, în 
chinuri, din fierbintele nimic". 
• De mai mulți ani adun ma
terial pentru o culegere de tex
te "DESPRE PROSTIE". Parcă 
îmi pare rău să trag linie de 
sfârșit și să încep a căuta un 
sponsor (deștept!). Domeniul e 
inepuizabil. Voi închina cartea 
celor care m-au stimulat s-o 
scriu, amintindu-mi în fiecare zi 
că "PÂNĂ Șl ZEII SE LUPTĂ 
ZADARNIC CU PROSTIA" ( 
Schiller). Apropo: cică preșe
dintele Charles de Gaulle ci
tind, pe un geam de mașină, 
celebra expresie a francezilor: 
"Mort aux cons!" ("Moarte proș
tilor!") ar fi exclamat: "Vast pro
gram!" • într-un interviu,

f

I șertul, un automobilist întâlnește 
| un beduin călare pe o cămilă, 
. căruia i se adresează:

- Cum pot ajunge la o oază?
- Foarte simplu, răspunde 

fiul deșertului, tot înainte și marți 
o faci la dreapta...

© Un om de sfat din Rusia
| a fost întrebat de un reporter: 
I - lertați-mă, unde e eroarea 
■ din ideologia dumneavoastră?
I - Pai, încă din Roma antică

s-a stabilit că "Adevărul e în vin, 
iar noi l-am tot căutat 70 de ani 
în vodcă..."

I 
I
V

© - Spune-mi, iubito, câți
bărbați ai cunoscut înaintea 
mea?

Florin Pittiș a fost întrebat: 
"Dacă ar fi fost să puteți a- 
lege, unde și când ați fi vrut 
să vă nașteți?" Răspunsul are 
o frumusețe aparte: "Acum. 
Exact în perioada aceasta. O 
simplă dorință în plus aș fi 
avut la Dumnezeu: ca pe lân
gă oamenii pe care i-am avut 
contemporani, să fi fost și 
William Shakespeare. Eu 
cred că este cel mai fantastic 
om care a existat pe planeta 
asta, în afara Fiului 
Domnului". • Probabil 
mulți oameni se întreabă de 
unde până unde a fost ales 
porumbelul ca simbol al păcii. 
Cea mai veche imagine a 
porumbelului ca simbol al pă
cii datează dinaintea erei I 
noastre. O străveche și fru
moasă legendă din Grecia 
antică spune că, odată, zeul 
războiului Marte nu a putut să 
plece la luptă pentru că în 
coiful lui și-a făcut cuib și a 
scos pui o porumbiță albă...

Hie LEAHU

—- - - - \
Deoarece femeia nu-i răs- ■ 

punde timp de câteva minute, * 
bărbatul o întreabă iar: I

- Ce, te-ai supărat din cauza |
întrebării? (

- Nu, dragă, tocmai îi nu- ■
măram... |

© Nea Haralambie, după ■ 
ce a consumat câteva sticle cu ! 
vin la vagonul - restaurant, în- I 
cearcă să se întoarcă în compar- | 
timentul său. Numai că nu știe > 
de unde a plecat. *

- Nu știți, intervine cineva, ce |
se afla în preajma dumneavoas- I 
tră? !

- Privind pe geam, am văzut I
cum păștea o turmă de oi, zise | 
nea Haralambie, după câteva ■ 
clipe de gândire. ’

Culese și prelucrate de i
Hie LEAHU |

___________________y 

intr-o ordine cât de cât cro
nologică, TVR-ul ne-a admi
nistrat două producții cinema
tografice de-o trivialitate numai 
bună de rupt gura târgului. Și, 
dacă pentru "Senatorul melcilor" 
s-ar mai putea găsi oarece cir
cumstanțe, în cazul al doilea 
argumentele sucombă. Am vă
zut de curând ecranizarea cele
brului roman "Cel mai iubit dintre 
pământeni"; iar dacă a doua 
parte a mai fost cum a fost, 
prima a năvălit spre buimăcitul 
telespectator cu o suită de vul
garități cum nici în cele mai por
coase filme străine (de duzină, 
traduse prost și pe placul indi
vizilor cu intelectul în ghilimele) 
nu s-a mai văzut. Mi-am zis: 
poate n-am citit destul de atent 
romanul, poate am uitat sec
vențele, poate... Așa că m-am 
dedat la... confruntare. Și l-am 
parafrazat pe simpaticul Jean 
Constantin din reclamă spu
nând: "Ăștia nu-s normali!" De 
unde Dumnezeu or fi găsit atâ
tea expresii lipsite de bun simț? 
Ce-o fi fost în mintea scena
ristului? Bine, a trecut de el, însă 
nici regizorul nu... ? Dar actorii, 
care au acceptat să desfigureze 
în așa hal una din cărțile mari 
ale literaturii române? Sigur, nu 
ne aflăm la primul caz de mal
tratare a unei opere literare, dar, 
chiar așa? Și-apoi, îmi vine greu 
să cred că pe români îi carac
terizează, totuși, un astfel de 
comportament și un asemenea 
limbaj. Or, a vrea cu tot dina
dinsul să scoți în evidență inu
manul prin exacerbarea grotes

MURPHOLOGIE 
SITUAȚIONALĂ

® Legea lui Dedera
într-o clădire cu trei etaje, în 

care există un singur lift, în nouă 
cazuri din zece, liftul va fi la alt 
etaj decât la cel unde te afli.

® Legea lui Sir Walter
Tendința fumului (de țigară, 

de frigare, de foc de tabără) de 
a-i ajunge la nas unei persoane, 
variază direct proporțional cu 
alergia la fum a acelei persoane.

® Legea lui Roger
De îndată ce stewardesele 

încep să servească pasagerii cu 
cafea, se intră în zona de furtună.

S> Explicația lui Davis la 
Legea lui Roger

Servirea cafelei în avion pro
voacă furtuni. 

cului în acest mod și la un ase
menea nivel, mi se pare o tâm
penie. Aș vrea, dar nu pot să 
cred că Marin Preda ar fi fost 
încântat, sau măcar mulțumit de 
o astfel de transpunere cinema
tografică a cărții sale. Culmea e 
că dorința expresă de a reliefa/ 
ridiculiza fostul regim s-a mate
rializat într-o realizare grosieră, 
iar "amestecul" în această batjo- 
curire a unor actori ca Ștefan 
lordache, Gheorghe Dinică, 
Maia Morgenstern, Tora Vasi- 
lescu, Colea Răutu ș.a. nu a 
făcut decât să desăvârșească 
această jalnică și, de fapt, jigni
toare producție cinematografică. 
Și, dacă numele scenaristului 
Șerban Marinescu nu ne spune 
mare lucru, cel al consultantului 
literar - Ion Cristoiu -, spune mult 
și multe, el implantând în creația 
cinematografică în cauză lumea 
văzută prin paginile ziarului "E- 
venimentul zilei" - l-am recu
noscut fără efort. Desigur, or fi 
ele amintiri frumoase de la res
pectiva publicație (mai ales fi
nanciare), dar a bălăcări lite
ratura cu faptul divers, și sub
stituind personajele romanului 
cu găinării de duzină este, mi se 
pare mie, un gest incalificabil și 
deloc pardonabil pentru Ion 
Cristoiu. în acest fel, expresia 
de la final cade " ca Dracu": 
"Dacă dragoste nu e, nimic nu 
e..." Atât Marin Preda cât și 
Apostolul Pavel s-or fi răsucit în 
mormânt, nu?

Dumitru HURUBĂ

® Prima lege a lui Kauffman 
despre aeroporturi

Distanța până la poartă este 
invers proporțională cu timpul 
necesar prinderii avionului.

® Principiul de bază al 
bagajului

Indiferent la ce bandă 
rulantă aștepți, bagajul îți va veni 
pe o alta.

® Axioma lui Angus 
despre schimbul valutar

Când călătorești în străină
tate, valoarea monedei din țara ta 
crește, cu siguranță, doar după 
ce ai cumpărat deja valuta.

® Corolar ta axioma lui 
Angus

La întoarcerea acasă, rata 
de schimb va scădea iarăși, de 
îndată ce ți-ai schimbat deja 
toată valuta nefolosită.

[’’’ibisERÂRi
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ORIZONTAL: 1) Umbre ale trecutului 
proiectate pe retina venerației; 2) Repre
zentant de marcă al industriei sârmei; 3) 
Lampagiu de altădată în schimbul de zi - 
Model de prezentare a vedetelor în avan
premieră - Probe finale la paralele inegale!; 4) 
Operație cerebrală în stadiul elementar - 
Martor impersonal la înfăptuirea păcatului 
originar; 5) Roadă culese după înălțarea unor 
rugi (sg.) - Verigi de complezență în lanțul 
slăbiciunilor; 6) Mod de a efectua o stare de 
suspendare - Romantic derbedeu din vise cu 
taverne; 7) Expresie vetustă pentru hrănirea 
lăcomiei - Tâmple redutabile ale urechilor 
indiscrete; 8) Promotor dezavuat în muzica 
preclasică - Achizitori damnați la autoserviri 
incognito - Faza incipientă a unui debut 
literar; 9)Crescuți în mediul domestic cu tentă 
ornamentală; 10) Respins irevocabil la tes
tarea depanatorilor.

VERTICAL: 1) Fulgi de nea dintr-un nor de vată; 2) 
Pendul de fabricație indigenă cu limbile egale; 3) Replay 
aplicat în caz de recidivă - Companion nedorit pe aleea 
solitudinii - Poziții drastice luate în extremis!; 4) Răsfirat sui- 
generis în vederea aerisirii - Epilog exclamativ, consfințind 
victorios o survolare minimală; 5) însemnarea infinitivală a 
unui vizibil control - Antrenată cu asiduitate pentru mersul 
târâș; 6) Călăuză prăfuită cu popas din poartă-n piartă - 
Oceanul închipuit al sferelor celeste; 7) Altimetru comun al 
congestiei veleitare - Determinată de fond pentru un drum 
fără pulbere; 8) Arcuș de cântat pe strunele hărniciei - 
Instrumente de ratificare a păcii amerindiene - înscriere sui- 
generis a unui drob... goli; 9) Ocupanți dezirabili ai peri
metrului ambiental; 10) Condamnat irefutabil la ispășirea 
păcatelor.

Vas He MOLODEȚ
Dezlegarea careului "PRIMĂVARA" apărut în ziarul nostru de 

sâmbăta trecută:
1) BARZĂ - ALEI; 2) UDĂ - RAMURĂ; 3) LILIAC - JAR; 4) BE - 

CREȘE - B; 5) RĂT - IARNA; 6) CIREȘ - PIU; 7) R - BRAVA - TS; 
8) IMO - NATURĂ; 9) NARCIS - LEȚ; 10) IRIS - ELITE

I I Cd8 I. Negru: Rb5, pa5
I i Soluția problemei din nr. II
| | trecut: (
i i 1. Cg5! Rg4; 2. Df3 mat ■
1 1 1. ... Rh6; 2. Dh7 mat 5
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent apartament 
două camere, ultracentral. Tel. 
218301 ( 2975)

• Vând cabană lemn, demon- 
tabilă, Albac. Tel. 621897 (2985)

• Vând apartament 3 camere, 
etaj 1, lângă ștrand. Tel. 223934 
(2993)

• Vând vilă 7 camere, Deva, 
Viile Noi. Tel. 233970 (3213)

• Vând apartament 4 camere, 
zona Liliacului,etaj 2. Tel. 
221193 (3212)

• Vând apartament 2 camere, 
zonă centrală, 4 focuri gaz. Tel. 
058/861498 (3144)

• Vând loz "Vila de Aur" - 
21.06-27.06.1998. Tel. 624194 
(3224)

• Vând Trabant, cu piese de 
rezervă. Inf. tel. 234145, Deva. 
(33747)

• Vând autoturism VW Jetta, 
1600 cmc, benzină, neînma
triculat, C.I., numere expirate, 
staref. bună, 4.000.000 lei. Tel.: 
261225 (3366)

• Vând casă, Deva, grădină, 
gaz, apă, canalizare, telefon 
214648. (3374)

• Cumpăr Oltcit pentru piese 
de schimb, eventual caroserie. 
Tel. 094/561867. (2780)

• Vând Golf 1, benzină, în
matriculat, cu motor rezervă, 
preț 1500 DM. Inf. Gară Brad. 
(2781)

• Cumpăr casă 6-7 camere, 
central în Deva. Tel. 
0049893085789, după ora 20 
(3228)

• Vând garsonieră Geoagiu 
Băi. Informații Geoagiu, Calea 
Romanilor, nr. 121 (2747)

• Vând casă centrală, de
pendințe, spațiu comercial. 
Orăștie, Victoriei, nr. 2 (3401)

• Cumpăr acțiuni la SC 
Alimentara SA Deva,cu plata pe 
loc. Tel. 092 361761 (3142)

• Vând vacă Holstein, cu vițel. 
Bârcea Mică, 26 (3138)

• Vând casă în Călan, str. 7 
Noiembrie, nr. 25 (în spatele 
gării) și teren arabil în satul 
Strei. (3226)

• Vând Dacia 1310, fabricație - 
iulie 1996, preț 24.000.000 lei. 
Tel. 627150 (2992)

• Vând Oltcit stare foarte 
bună. Tel. 219236, după ora 16 
(3133)

• Vând Dacia break, nouă, 
400 km, 33.000.000 lei. Tel. 
092379970 (3211)

• SC Octan Petrocom SRL 
Deva vinde motorină pe cu
poane agricole. Tel. 227543, 
orele 8-16 (3027)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor - 90.000 lei, 
video, satelit. 092368868 (mp)

• SC vinde făină Bl 55, tip 
Ungaria, 2400 plus TVA, peste 
5 tone, negociabil, str. Horea, 
nr.67. Tel. 216012 (3218)

• Vând 486/66, monitor color, 
540 HDD, 3500000 și impri
mantă nouă 650000. Tel. 
260393 (3219)

• Vând casă 5 camere, șpă, 
gaz, grădină, Băcia, nr.250. 
(3505)

• Vând chioșc aluminiu 54 
mp, bar plus ABC, 38 milioane 
lei, negociabil. Tel.: 054/ 
718708. (3504)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace. 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând mașină înghețată 
Carpigiani, dozator Tec și vitrină 
verticală. Tel. 094/583142 
(2577)

PIERDERI

• Pierdut tichet pentru asi
gurare auto nr. 2285405. Se 
declară nul. (2582)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere cameră, 
aa pieței, plata anticipat. Tel.

229622 (3145)
• Caut apartament sau gar

sonieră mobilată, Deva, pentru 
închiriat. Tel. 094/859958.

OFERTE DE
SERVICII

• In 4 aprilie se împlinesc 
trei ani de lacrimi, dor și jale, 
după scumpa noastră fiică, 
dragă și iubită

• Meditez engleza, conve
nabil, orice nivel, admitere, 
emigrare Canada. Tel. 621609 
(3126)

• Caut femeie îngrijit copil de 
3 ani. Tel: 094/556070 (3221)

• Angajez muncitori pentru 
lucrări exploatare material lem
nos. Tel. 094 524485 , sau 
Orăștie, Vânătorilor, 8 (2750)

DIVERSE

• Numitul llieș C-tin este citat 
în data de 10.04.1998 la Jud. 
Brad în procesul de divorț cu 
llieș Rodica din Brad. (2779)

• SC Decebal SA Deva, Piața 
Unirii, nr.8 organizează licitație 
în ziua de 15 aprilie a.c., ora 10, 
pentru vânzarea materialelor 
refolosibile (cupru, fontă, oțel) 
rezultate din dezmembrarea 
motoarelor electrice scoase din 
uz. Relații suplimentare la 054/ 
211760,1,2 inter 31,38. (3206)

• Asociația Familială lancu 
Lucia M&G Sălașu de Sus prac
tică activitate de comerț produse 
alimentare și nealimentare, în 
baza autorizației 15268/98. (3215)

• Primăria comunei Mărtinești 
organizează sâmbătă 11 aprilie, 
ora 14, în satul Măgura ședință 
pentru angajarea unui cioban. 
(1300)

• Ofer grădină pentru cosit și 
pomi, accesibil cu mașina,la 
Văleni. Tel. 648217, după ora 
20 (2749)

COMEMORĂRI

• Familia lacob Marian, 
Maria și Radu anunță împli
nirea a șase luni de la dispa
riția fulgerătoare a mult iubi
tului lor verișor

NICOLAE CRIȘAN
îți vom păstra veșnică amin

tire.' (3220)

. *

-

ILEANA MIRELA PLESOIANU
născută CRIȘOVAN./Ți-am 
așternut în drum covor/ De 
crizanteme și de dor/ Sperând 
că vii ca altădată/lubita noastră, 
scumpă fată./ Dar timpul trece zi 
cu zi/ Tu n-ai venit și nu mai vii/. 
Tata Petru, mama Elena, fratele, 
cumnata și bunicii. (3250)

• Se împlinesc șase săp
tămâni de la trecerea în eter
nitate a celui care a fost un bun 
soț și tată

CANTEMIR BANCIU
din Caraci, corn. Baia de Criș. 
Parastasul de pomenire dumi
nică, 5 aprilie, la Biserica 
Ortodoxă din localitate. 
Dumnezeu să-l odihnească I

• în data de 6.04.98 sunt 5 
ani de la tragica despărțire în 
întunericul căruia te-ai scu
fundat, lăsând veșnicia să-ți 
strige numele. Răni care nu se 
vor închide niciodată, lacrimi, 
aduceri aminte, în fiecare zi 
pentru cel care a fost

ANGHEL ALIC
Te păstrăm în gând, lacrimi 

de durere se preling pe tristul 
tău mormânt. Dumnezeu să te 
odihnească în pace, suflet 
blând. Familia. (3503)

Societatea 

Națională a Apelor 

Minerale S.A 
Angajează, prin concurs, în 

condițiile legii.

director
pentru sucursala sa teritorială cu 

sediul în municipiul Deva. 
Solicitanții trebuie să aibă studii 
de specialitate și experiență în 
domeniul apelor minerale și al 
dioxidului de carbon natural.

Relații suplimentare la "Serviciul 
management", telefon 6507711 

sau 6596370.
■ —

Școala Generală Nr.2 din 
Orăștie

Organizează concurs în data de 20 aprilie, 
ora 10,00 a.c., pentru ocuparea postului de 
secretar.

Informații suplimentare la secretariatul școlii 
- telefon - 241269.

Noul curs de schimb 
Leu / Anvelopă 

valabil de la 2 aprilie 1998

Anvelope pentru camioane și autobuze

SC AUTOPARTYTRANS SRL Deva 
str. Depozitelor, nr. 17, telefon 054-233443 

(în curte la Romcamion) 
Vinde prin Depozitul magazin -

Pal melaminat import și toate accesoriile necesare 
pentru confecționare de mobilă în 27 sorturi. 

Program de lucru zilnic 8,00 - 16,00.
------------------------ — ............

0 IN ORICE OCAZIE, 
PUBLICITATE PRIN

TUL LIBER"

Anvelope 
diaeonale DANUBIANA Am dope 

radi ale
VICTORIA SILVAN IA

li ict.t! • itlCt a|îuetal-metal

8.25 - 20 760.000 lei 8.25 R 20 950.000 lei -

9.00 - 20 900.00» lei 9.00 R 20 1.100.000 lei V *. 1.214.000 lei
10.00-20 1.015.000 lei It )0 R 20 1.150.000 lei - 1.350.000 lei
11.00-20 1.206-000 lei 11.00 R 20 1.300.000 lei 1.495.000 lei 1.495.000 lei
12.00 - 20 1.350.000 lei 12.00 R 20 1.525.000 lei 1.700.000 lei 1.700.000 lei

SOCORMON COMPANY SRL 
HUNWOARA

vinde la prețuri avantajoase, prin depozitele situate in 
- Hunedoara, str. C-tin Bursan nr.l (centru vechi), 
b-dul Dacia, nr.39, bloc 47 (Micro V) și Sintuhalm stand 1, 

următoarele produse:

Anvelope pentru tractoare și mașini agricole

garanție si service in toate sucursalele

Anxclopc diagonale DANUBIANA Anvelope diagonale i DANUBIANA

6.00 - 16 (6PR) 238.000 lei 12.4 - 28(6pri 950.000 lei
6.50 - 20 (6pr) 299.000 lei |4.00 - 38 (8 PR) 1.450.000 lei
6.50 - 20 (8 pr) 361.000 lei 15.5 -381»M) 1.450.000 lei
7.50 - 20 (8 pr) 380.000 lei - 18 4 26(io PR) 2.194.000 lei

foele prețurile trenț-onole h otesl enunț nu conțin TVA ți sunt valabile peniru plalo Ic livre re

TOFAN GRUP
sucursala D£VA, str. Apusei, kf.1, te,£.054/231563

-PUI- 18.700 lei/Kg
-PULPE PUI-21.000
- ARIPI PUI - 18.800 lei/kg (JnQQfjQ
- FICAT PASARE - 23,800 lei/kg
- PIPOTE - 28.000 lei/kg ___________________
- TACÂMURI - 17.400Hei/kg | Prețurile includ TVA.

lei/kg

- ULEI "FLORIOL"
-FĂINĂ "BL 55'ambalată lai kg
- CEAPĂ, CASTRAVEȚI, USTUROI, ROȘII, ARDEI
■ BANANE, PORTOCALE, LĂMÂI, GRAPEFRUIT, KIWI, STRUGURI
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într-un magazin nou deschis

PRODUSE INDUSTRIALE, CHIMICE Șl DE UZ GOSPODĂRESC, 
APARATAJ ELECTRIC Șl SCULE

•Noul magazin de-produse industriale deschis la Deva, 
lângă Exim-Tour, pe str. Horia, nr.5, Deva.

Foto Eduard CHIROIU

Ne aflăm pe str. Horia, nr. 5, 
în noul magazin al firmei S. C. 
Exim-Tour SRL Deva, ce s-a 
deschis de puțin timp, lângă 
cunoscuta unitate de desfacere 
de produse alimentare ce apar
ține aceleiași firme. Stăm de 
vorbă cu administratorul firmei, 
dnul Petrișor Poenar. și Eugen 
Marcu. director comercial, care 
ne invită apoi să vizităm maga
zinul ce pune la înde
mâna cumpărătorilor 
un bogat sortiment 
de produse indus
triale, chimice și 
de uz gospodă
resc, aparataj e-.
lectric și scule, toa
te de calitate superi
oară - unele indigene - dar 
și din import și, vă rugăm reți
neți, la prețuri foarte accesibile.

- Ce găsesc clienții acestei 
noi unități comerciale?

- Vreau să precizez de la 
început că manifestăm o deo
sebită atenție aprovizionării 
magazinului numai cu produse 
de calitate superioară, iar cele 
de folosință îndelungată, ara- 
gaze, frigidere, sunt cu termen 
de garanție de la 1 an la 2 ani, 
ne-a precizat dl Poenar.

- Ce găsesc aici cei ce trec 
pragul acestui nou magazin?

- O largă diversitate de pro
duse ce nu pot lipsi din locu
ințele oamenilor, care le asigură 
confortul în casă - energia elec
trică, alimentarea cu apă cu
rentă și căldură, instalațiile sani

tare, întreținerea gospodăriei 
ș.a., ne-a spus dl Marcu. Vizi
tăm magazinul și ne oprim la 
rafturile cu aparatură electrică - 
instalații și aparatură electrică, 
unde nu lipsesc nici "mărun
țișurile" - prize, întrerupătoare, 
becuri, baterii, lanterne. în sec
torul de obiecte sanitare, cum
părătorii pot să-și procure vane, 
lavoare, vase WC, chiuvete, di

ferite garnituri, sifoane, 
racorduri flexibile.

Cei interesați pot 
să-și cumpere a- 
pometre din im
port, o sumedenie 
de pardoseli, fa

ianță de diferite cu
lori, indigene și din im

port, produse chimice, la
curi, vopsele lavabile și semi- 
lavabile, emaur, diluanți, chituri. 
Nu sunt uitați nici cei care do
resc să-și cumpere diferite tru
se, garnituri de scule, chei me-, 
canice, broaște, yale...

- Ați precizat, de la început, 
că prețurile sunt accesibile pen
tru cumpărători.

- Da. Viitorii noștri clienți pot 
constata că prețurile sunt mai 
mici, cu 10 până la 15 la sută. 
Vă dau și un exemplu concret: 
în acest magazin m2 de faianță 
costă între 43-49.000 lei, pe 
când în alte părți, prețul este 
între 65.000 până la 75.000 lei.

- Mult noroc și clienți cât 
mai mulți!

C. SANDU

Ziua Mondiala a '

Penitenciarul DEVA
- organizează licitație publică 

deschisă, fără preselecție, în condițiile 
O.G. nr. 12/1993'(republicată), în data de 
15.04.Î998, ora 10,00, pentru achiziția 
următoarelor bunuri: pâine semialbă, 
brânză telemea de vacă, brizură de orez 
(orez), motorină, combustibil lichid ușor. 
Documentele licitației se pot ridica de la 
sediul unității. Ofertele se depun în scris 
până la începerea licitației.

- încadrează, prin concurs:
O asistent medical (vârsta până la
35 de ani)
O economist

Condiții: de preferință bărbat și ve
chime peste 5 ani.

Relații suplimentare la sediul unității.

PIONEER

OFERĂ:

©

S.C. FARES S.A. 
Orastie9

angajează
MANAGER VÂNZĂRI

produse alimentare, 
în condiții atractive de salarizare.

Se cer: minimum 3 ani de experiență 
în activitatea comercială, carnet de con
ducere, curriculum vitae.

Constituie avantaje: studii superi
oare, cunoștințe PC, posesor auto
turism.

Relații la tel. 094/633264.

I 

f
l

/
/
/
/

Sănatatii
r \

Conducerea Direcției Sanitare a Județului 
Hunedoara dorește să-și arate recunoștința pentru 
admirabilul efort al celor 956 medici și 2835 cadre 
medii, precum și ceilalți 2726 salariați din sectorul v 
sanitar al județului nostru care prin efortul lor colectiv, ' 
în condițiile adeseori dificile, au asigurat sănătatea \ 
populației din județul nostru. \

Cu ocazia zilei de 7 aprilie, vă urăm tuturor 
sincere felicitări și multă sănătate. x

Director,
Dr. loan RĂU X

- IVil Cf lATCL
HOW ■ DIRECT 

vând numai en-gros: 
anvelope, îmbrăcăminte și încălțăminte 
second - hand, calitate extra, ia preț avantajos.

Tel. 094/505241și054/230294(9,00-17,00)

METROPOL S.A.
Companie Internațională de Asigurări și Reasigurări

prin
• Sucursala Deva, str. M. Eminescu, bl. C2, ap. 45,Tel. 054-227995și 054-234140.

• Agenția Petroșani, sir. 1 Decembrie 1918, bl. 105, ap.l, Tel. 05 4-5 44974. 
• Toate sediile ACR din județ Tel. 054-212822

încheie asigurări de răspundere civilă obligatorie auto (R.C.A.). 

NOU: Pentru pensionari se face o reducere de 10% din prima de asigurare.

Vă așteptăm la sediile unităților noastre.

CU METROPOL SIGUR, NICIODATĂ SINGUR!

întotdeauna Primii
• Performanta

r

• Calitate •

cultivatorilor de porumb - pentru anul 1998 - o gamă variată 
de hibrizi din toate grupele de maturitate, caracterizați prin:

• Potențial ridicat de producție • Coacere uniformă și sigură
• Adaptabilitate la recoltarea mecanizată • Rezistență sporită la secetă, boli și cădere
• Capacitate de pierdere rapidă a apei în timpul maturării • Suportă densități mari

Alege Acum și vei Câștiga!
Natacha - Hibrid triliniar extratimpuriu, cu potențial de producție foarte Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la 

ridicat (peste 9000 kg/ha). Distribuitor autorizat al firmei Pioneer

TirabeIIo - Hibrid triliniar extratimpuriu cu potențial de producție ridicat 
(peste 8500 kg/ha)

Helga - Hibrid simplu timpuriu, foarte productiv (peste IO.000 kg/ha)

Monessa Nou - Hibrid simplu, timpuriu, cu potențial de producție de peste 10.500 kg/ha

Clarica Nou - Hibrid simplu, timpuriu, cu potențial de producție foarte ridicat 
(peste Îl.000 kg/ha)

Raissa - Hibrid simplu, timpuriu, cu potențial de producție ce depășește
Îl.000 kg/ha. Se poate cultiva și pentru siloz.

SC ALFSIM IMPEX SRL
Simeria Veche, nr.85, 

tel. 054/261166 
Zilnic: 9-18

Vinde și pe cupoane 

DIRECTOR DE ZONĂ:
Gribincea Nicolai - tel.: 054/262038; 

mobil: 018 628991
Dărăbanț loan - tel.: 054/233595; 233574; 

mobil: 018 628990.

PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL
71203 - str. George Călinescu, nr. 13, București 1, ROMÂNIA, Tel: 01/230.98.10; fax: 01/230.98.33
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HUNEDOARA SE DOREȘTE 
A FI O ZONĂ LIBERĂ

Conferința de presă 
desfășurată ieri la sediul PNL 
Hunedoara-Deva a adus în 
prim plan unificarea PNL cu 
PAC, în urma congreselor 
extraordinare din 28 martie de 
la București.

Momentul de la București

Jnmurțl
■ os junA
este considerat de către 
liderii celor două partide un 
eveniment deosebit de 
important în istoria mișcării 
liberale. în dezbaterile care 
au avut loc, ieri, la sediul 
partidului, conducerea PNL 
Hunedoara - Deva a făcut o 
scurtă informare asupra 
problemelor adoptate la 
cele două foruri extra
ordinare din 28 martie, 
modificările aduse statutului 
partidului, privind integrarea 
PAC- în structura PNL, 
adoptarea programului 
economic inițiat de către 
Viorel Cataramă și Călin 
Popescu Tericeanu.

Un alt punct interesant al 
conferinței de presă discutat 
a fost și cel al liberei 
inițiative. în acest sens a fost 
prezentată o idee care a 
prins viață la Dobra, unde dl

Nicu Paștiu a pus pe 
picioare o fabrică de 
mobilă, unde vor fi 
angajați 150 de oameni, 
majoritatea provenind din 
cadrul celor disponibilizați.

Fiind un partid prin 
excelență cu o doctrină a 
liberei inițiative; PNL 
Hunedoara va face toate 
demersurile pentru a 
transforma județul nostru 
într-o zonă liberă.

Motivele care susțin un 
asemenea demers sunt date 
de structura monoindustrială 
a zonei.

întrebat cum vede 
numirea lui Radu Vasile în 
funcția de prim-ministru, Ion 
Macavei, președintele PNL 
Hunedoara a precizat: „Radu 
Vasile face parte din aripa 
reformatoare a PNȚCD, iar 
pe de altă parte, datorită 
relațiilor personale, excelente 
cu liderii altor partide politice 
din Convenție și nu numai 
numirea sa în funcția de prim- 
ministru reprezintă un lucru 
foarte important."Prin această 
numire liderii PNL Hunedoara 
consideră că există toate 
premisele ca starea actuală 
economico-socială din țară să 
ia o cale ascendentă.

Corne! POENAR

r Să sperăm în mai bine? 
N-avem nici un motiv s-o

<________ facem_______ ,
Dl Laurențiu Verdeș, 

directorul S.C „Avram lancu" S.A. 
din Brad, cunoaște comerțul 
foarte bine și asta nu numai din 
pricină că muncește în domeniu, 
ci și fiindcă privește fenomenul 
din interiorul lui.

- Câte unități are so
cietatea pe care o conduceți? 
l-am întrebat.

- Douăzeci și trei, iar numărul 
de personal este de 56. Majo
ritatea unităților de desfacere au 
profil alimentar, - ceea ce este un 
dezavantaj, deoarece în comerțul 
cu alimente este mare consumul 
de energie electrică.

- Poate ne înșelăm, die 
Verdeș, dar parcă citim în 
ochii dv o durere.

- Sunt amărât, deoarece
comerțul din Brad trece prirțtr-o 
perioadă foarte grea. ,<

- Nu numai comerțul, ciși 
celelalte domenii; nu numai 
Bradul, ci toată țara parcurge 
o perioadă de cruntă degrin
goladă, de zăpăceală și in
certitudine.

- Așa este, dar la Brad este 
o situație deosebită. Activitatea 
minieră se reduce tot mai mult. Or, 
orașul și localitățile din Țara 
Zarandului au trăit, de mii de ani, 
prin minerit. Dacă activitatea de 
exploatare va înceta, știți ce se va 
întâmpla cu acest frumos oraș?

- Ce se va întâmpla?

- 0 să moară, pur și simplu.
- Deocamdată, încă nu se 

știe dacă activitatea minieră 
va înceta. Țara are încă nevoie 
de cupru, plumb, ș.a., ca și 
de aur de altfel. Să revenim la 
activitatea societății „Avram 
lancu”.

Cum este ea?
- Tot mai restrânsă. Am 

închis'magazine din cauza 
scăderii vânzărilor, iar numărul de 
personal s-a diminuat foarte mult.

- Reducerea activității 
comerciale se datorește și 
scumpirii continue a pro
duselor.

- De acord, dar nu comerțul 
este vinovat de treaba asta.

Adaosul comercial normal ar 
fi de 20 la sută, or noi aplicăm, la 
produsele de bază în consumul 
populației - ulei, zahăr etc-7-10 
la sută.

- Vânzările fiind mici și 
câștigurile oamenilor din 
comerț sunt tot așa.

- Bineînțeles. Salariul unui 
gestionar se situează în jur de 
350.000 lei. Dar să știți că 
oamenii noștri nu cer salariu mai 
mare fiindcă știu că nu avem de 
unde da. Sunt mulțumiți că au un 
loc de muncă.

- Sunteți pesimist, die 
director.

- Necăjit aș zice mai 
degrabă, dezamăgit de ce se

ATENTIE LA TRECERILE DE9 NIVEL CU

(Urmare din pag. 1)

către dumneavoastră vă 
scutesc de orice griji.

- La apropierea de o 
trecere la nivel cu calea ferată 
nepăzită, conducătorul de 
vehicul este obligat să 
oprească în locul unde are 
vizibilitatea maximă asupra 
căii ferate, fără a trece de linia 
din dreptul indicatorului 
“Trecere la nivel cu calea 
ferată, simplă fără bariere” 
sau “Trecere la nivel cu calea 
ferată, dublă, fără bariere”, ori 
de marcajul de oprire, putând 
continua să circule numai 
după ce s-a asigurat că nu 
vine nici un tren ori alt vehicul 
feroviar.

CALEA FERATĂ
- La apropierea de o 

trecere la nivel cu calea ferată 
prevăzută cu bariere sau 
semibariere ori cu sem
nalizare luminoasă, con
ducătorul de vehicul va reduce 
viteza, continuând să circule 
numai dacă barierele sau 
semibarierele sunt deschise, 
iar semnalele luminoase de 
culoare roșie sunt stinse.

Dacă barierele sau 
semibarierele sunt în curs de 
coborâre ori sunt închise, iar 
semnalele luminoase de 
culoare roșie funcționează 
intermitent alternativ, 
conducătorii de vehicule sunt 
obligați să se oprească în 
ordinea sosirii, înaintea

marcajului de oprire sau, în 
lipsa acestuia, a instalației 
de semnalizare luminoasă.

întâmplă în țară.
- Nu mai aveți nici un fir 

de speranță că lucrurile se 
vor îndrepta?

- Nu. N-am nici un motiv să 
sper în mai bine.

Traian BONDOR

S.C. „Zori Noi” SA
Petroșani

Prin tipografia Matinal
Execută cu promptitudine orice comando de 

tipărituri, alb-negru-color.

Execută orice tip de imprimate.

Tipar offset, calitate deosebită

Comenzile se pot lansa la sediul societății, din 

Petroșani, str. N. Bă/cescu, nr. 2 sau la telefoanele: 

054/541662; 054/542464. • Fax. 054/545972
— ............ - ...................

Cluj - Napoca

TV RADIO AUDIO VIDEO ELECTRONICS

vinde en -gros 
la prețuri fără concurență

TELEVIZOARE COLOR 
SECOND-HAND 
MĂRCI OCCIDENTALE 

tel. 064-425103; fax 064-425106 
e-mail: office@telezimex.ro

8ZWC/I AGRICOLĂ SA DEVA

Vinde la licitație publică ce va avea loc în data de 
8.04.1998, ora 10,00, la sediul băncii din Deva, b-dul 
Decebal, bl. 8, parter, următoarele bunuri imobile:

- izotermă 8 t, an fabricație 1993
- autoutilitară ADO 320, an fabricație 1993
- autotractor DAT cu remorcă 24 t, an fabricație 1990
- autotractor DAF cu remorcă 24 t, an fabricație 1991
- autoturism ARO 10
- mașină de șlefuit
- mașină WOODY

y

Vinde la licitație imobil situat în comuna 
Baia de Criș, str. Tribunului, nr. 6, jud. 
Hunedoara. Preț pornire: 23.400.000 lei, fără 
TVA.

Licitația va avea loc la data de8 aprilie 1998, 
ora 10, la sediul Băncii Agricole SA din Deva, B- 
dul Decebal, bl. B parter, și se va repeta în 
fiecare zi de miercuri la aceeași oră, până la 
vinderea imobilului.

Informații la telefon 213054 Banca Agricolă. 
Deva.

S.C. ’’AGROCOMSUIN” 
S.A. BONTIDA

com. Ronțăia nr. 834. jud. Cluj, România; Tel: 064-432269, 
064-432658; Fax:-064-432657; Tel. ABATOR: 064-243691 V.

crescător și producător de marcă al cărnii 
de porc, vă oferă:

♦ porci vii
♦ carne de porc în carcasă, refrigerată

♦ preparate din carne

Calitate la cele mai înalte standarde!
Cu noi, succesul afacerii dvs. este garantat!

CONTACTAȚI-NE ACUM!

©

Sihin «Îîm wuiif

Cele două săptămâni de 
vacanță au trecut, cu 
siguranță, prea repede 
pentru elevi; mai ales că 
ultimele zile i-au dezmorțit 
de-a bineiea de frigul ur
melor târzii de iarnă, invi- 
tându-i la joacă, la plimbări 
ori la alte activități în aer 
liber.

De luni, însă, clopoțelul 
îi cheamă din nou la școală, 
pentru ultimul trimestru ai 
acestui an școlar. Cu răgazul 
cuvenit Sărbătorilor de 
Paști, timp de zece săp
tămâni (până în 15 iunie) 
elevii vor avea ca principale 
preocupări lecții, teme, 
extemporale și aite obligații 
ori acțiuni școlare. (G.B.)

S.C MACON SA '

Organizează în data de 09.04.1998, ora 9,

1
pentru ofertă valorificare fier vechi provenit 

din casări ■ 1000 tone. Taxa de participare la 
licitație 50.000 lei. Informații suplimentare la 

telefon 221120, int. 144.
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