
SA! A DE
LECTURĂ

Feltc.i'tar-e, fPaști'J
Ta.ta.r-or celor care sărbătoresc în aceste zile pistele 

Sărbători de- Pășit 6e doriri sănătate, belșug,, bucurie șt 
liniște sufletească.

Sărbători fericite?
Cristos a tnu-iat?

X
F^icitare (Floraj

Doamnelor, domnișoarelor și domnilor ca nume de flori, care, 
la acest sfârșit de săptămână sărbătoresc Floriile ortodoxe, 
ie arăm ea itt suflete să ie fie trierea primăo-ară, să fie 
sănătoși șt fericiți 

la multi ani?f____________________________________________

X
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DUMINICA

Coaliția și opoziția
Bună vreme, România s- 

a aflat într-o accentuată cri
ză politică și guvernamen
tală. Parlamentarii PD și 
PNȚCD s-au angajat în dis
pute dure, primii au ieșit din 
executiv, acuzându-i pe 
Victor Ciorbea de toate ne- 
împlinirile cabinetului său în 
cele 15 tuni de activitate - 
deși nu-i chiar așa ■ și ce- 
rându-i în mod expres de
misia, au venit și liberalii cu 
nemulțumiri, aliindu-se pe- 
diștilor, reforma stagna, 
coaliția ajunsese în punctul 
de a nu mai funcționa.

fn cele din urmă, rațiunea 
a învins, premierul a demi
sionat, guvernul s-a dizol
vat, au urmat negocieri asi
due de refacere a coaliției, 
de numire a altui prim-mi- 
nistru și formare a unui nou 
guvern. Se pare că lucrurile 
se îndreaptă spre normali- 
tate. Deși este greu de cre
zut că partide cu doctrine 
diferite și cu o serie de opți
uni divergente privind par
curgerea drumului de ta so
cialism ia capitalism vor pu
tea conviețui multă vreme 
și vor da țării speranțe certe 
de mai bine.

Deocamdată însă ele își 
articulează voințele și ideile, 
își conjugă eforturile, își 
croiesc programe de con
ducere în continuare -, și cu 
bune rezultate, după cum 
promit - a treburilor țării. Să 
le acordăm credit și să a

vem răbdare. Așa ar tre
bui să procedeze ce! puțin 
în această etapă de nou 
început și opoziția, să ac
ționeze constructiv, cu 
mijloacele specifice, pen
tru împlinirea nădejdilor 
națiunii. Din păcate, PDSR, 
PRM și PUNR au obsesia 
alegerilor anticipate, pe

VEDERE
care o manifestă în orice 
ocazie, PUNR declarând, 
în plus, că nu va fi de a- 
cord cu un guvern din care 
face parte și UDMR. Cele
lalte partidulețe se țin la 
oarecare distanță de acest 
tumult al originalei demo
crații românești și ai tran
ziției ta economia de piață.

Mai mult, liderii PDSR 
se lansează deja în cam
panie electorală, acuză 
dur actuala putere, îi cri
tică fără rezerve și pe foș
tii colegi de partid, consti
tuiri azi în PD și ApR, înde
părtând soluția constituirii 
unui pol social-democrat 
cu care PDSR anunță că 
ar merge și ar câștiga a- 
propiateie "anticipate". Nu- 
mindu-i pe cei din PD du
plicitari, acuzându-i că au 
acceptat refacerea coali
ției și revenirea ia guver
nare din interese și sete 

de putere și calificând ApR 
ca "un partid fără identitate 
proprie", deși TeodorMeieș- 
canu susține că are deja 
60.000 de membri, preșe
dintele PDSR, Ion Hiescu, îi 
înlătură și mai mult pe po
tențialii aiiați, fiind ne voit să 
caute alții? in ce zone? De 
ce calibru?

fn aceiași timp, sloganul 
dlui Ion Hiescu, potrivit că
ruia PDSR este singurul 
partid care a dovedit (când? 
- n.n.) că are un proiect coe
rent și realist de reformă, nu 
mai are azi nici o credi
bilitate. Lumea nu a uitat cei 
șapte ani de antireformă din 
timpul președinției diui ion 
Hiescu ia Cotroceni.

Nimeni nu are pretenția 
ca opoziția să meargă la 
braț cu coaliția. Nu se întâm
plă nicăieri așa ceva. Numai 
că starea actuală a țării 
noastre impune acordarea 
și implicarea dinamică și 
responsabilă a tuturor for
țelor politice, indiferent de 
culoare și dimensiune, în 
complicatul proces de scoa
tere a României din stag
nare și deznădejde și alini
erea ei ia exigențele euro
pene. Dacă actuala coaliție 
va funcționa ia parametri 
normali până ia încheierea 
mandatului, România ar pu
tea avea o șansă pentru mil
eniul trei. Să credem în ea.

Dumitru GHEONEA

Sunt cuvintele inscripțio
nate pe tăblițele cerute de 
către Ministerul Transpor
turilor și „plantate" pe lângă 
fiecare drum național și ju
dețean. Sub amenințarea 
cu sancționarea s-a cerut 
ca tăblițele respective să fie 
cât mai dese și cât mai vizi
bile. Astfel că, în scurt timp, 
ele au apărut ca ciupercile 
după ploaie. Dacă o groapă

"Aici sunt 
banii 

dumneavoastră" 

este umplută cu o mână de 
bitum, răsare imediat și un 
indicator de felul celor men
ționate mai sus. Ciudat este 
că, mai nou, ele sunt pre
zente chiar și acolo unde 
drumul este plin de gropi.

Un exemplu în sprijinul 
acestor afirmații este situația 
întâlnită pe drumul E 66, mai 
precis porțiunea cuprinsă 
între comuna Bănița și mu
nicipiul Petroșani. Trebuie 
menționat că numele de 
șosea europeană este mult 
prea pretențios pentru suc
cesiunea de gropi care se 
înșiruie fără a lăsa nici o 
șansă șoferilor care șe în
cumetă totuși să o străbată. 
Oare ce rost mai au indica
toarele, dacă starea dru
mului este atât de jalnică?

Andrei NISTOR

în această zi luminată ne 
aducem aminte de Intrarea 
maiestuoasă în Ierusalim a 
Mântuitorului care a fost și 
ultima. Cu o zi înainte în ceta
tea Betania sau Vitania, lisus 
Hristos l-a înviat pe Lazăr, 
bunul și alesul său prieten, 
fratele Martei și Măriei. Nu 
intră pe jos în cetatea Ierusa
limului, ci călare pe un mânz 
de asină (Marcu 11, 2-6). Chi
pul, privirea și lumina feței 
sale nu exprima porniri de 
răzbunare, ci bunătate, dra
goste și mai ales smerenie.

Mulțimea multă de oa
meni își așternea hainele pe 
drum, prietenii rupeau ramuri 
de finic verde, ca să-l oma
gieze ca pe un rege. Mulți
mea de oameni și mai ales 
animale cu sufletele lor - cu
rățenia dumnezeiescului.

Fii, strigară Osana Fiul lui 
David, binecuvântat este cel 
ce vine întru numele Dom
nului Osana întru cei de sus 
(Matei 21, 7-9). A intrat cu 
slavă, ca un împărat, care va 
domni în veci pentru îngeri și 
oameni.

Avea lisus conștiința vie că 
și acest eveniment face parte 
din planul veșnic al mântuirii 
neamului omenesc.

El are o intuiție clară că 
aceeași mulțime care îl acla
ma cu "Osana" nu peste mul
te zile avea să-i strige lui Pilat 
în față "Răstignește-I, răstig- 
nește-l".

' ÎNTÂLNIRE CU 
PAVEL CORUT »

Scriitorul Pavel Coruț se vo afla din nou, 
pentru o doua oară în ultima jumătate de 
an, la Deva. întâlnirea cu cititorii și simpa- 
tizanții săi este prilejuită de lansarea 
romanului "Ne-om întâlni în cer" și va avea 
loc marți, 14 aprilie a.c., în sala Direcției 
Județene de Telecomunicații Deva, înce
pând cu ora 17. (G.B.)

lisus știa că luda îl va vin
de pentru 30 de arginți, cum 
altul se va lepăda de El, și 
cum mulți îl vor părăsi. El știa 
prin ce suferință va trece în 
cetatea sfântă Ierusalim: in
tentarea unui proces verdic
tului lui, bătăile, cununa de 
spini și moartea pe cruce.

Și noi, în ziua de azi, să 
ne bucurăm ca și locuitorii 
cetății lui David și să cântăm 
imnuri de biruință și să pur
tăm în mâini ramuri verzi de 
salcie. în mijlocul despărțirilor 
și neînțelegerilor de tot felul, 
al tuturor războaielor dintre 
noi, să ne înfrățim cu lisus, ca 
să ne iubim unii pe alții. 
Dumnezeu ne iubește.

Pentru răscumpărarea 
noastră, El a plătit un preț 
mare, nu în aur sau în argint, 
ci prețul propriului său sânge. 
El, lisus, ne cere să slujim lui 
Dumnezeu și semenului nos
tru, în toată vremea și în tot 
ceasul, și să putem spune 
liniștiți în conștiințele noastre 
în marea zi a învierii "Să ne 
luminăm cu prăznuirea și u- 
nul pe altul să ne îmbrăți
șăm. Ieri m-am îngropat îm
preună cu Tine Hristoase, as
tăzi mă scol împreună cu 
Tine, Hristoase, înviind Tu. 
Răstignitu-m-am Hristoase 
împreună cu Tine. însuți îm
preună că preamărești 
Mântuitorule întru împărăția 
Ta".

Pr. dr. i. O. RUDEANU

mi// Oră/tie *98
Casa de Cultură din Orăștie a 

găzduit, joi seara, cu începere de la 
ora 17, o manifestare cu totul a- 
parte: concursul de frumusețe 
"Miss Orăștie ’98". Moment de e- 
moție și de speranță pentru susți
nători, dar nu mai prejos pentru 
cele șapte concurente selecționate 
pentru faza pe municipiu, con
cursul a încântat în organizare, 
prezență în scenă și, nu în ultimul 
rând, prin grație și eleganță a 
tinerelor.

Postelnicu ( Miss Orăștie '98), 
Florina Buduroiu, locul II și Ramona

După derularea probelor im
puse - prezentare, costum de baie, 
ținută de seară, interviu etc.-, în 
ordinea locurilor s-au clasat Liliana

Câștigătoarelor li s-au atribuit 
diplome și flori, iar ocupanta locului I 
va beneficia de o excursie gratuită 
la vară, în Germania.

în cadrul spectacolului de joi 
seara, au mai evoluat trupele de 
dans X Generation, BMG, precum 
și tinerele soliste de muzică u- 
șoară Emilia Bojin și Diana Ciulei.

Actuala ediție a concursului 
"Miss Orăștie 98" a fost orga
nizată de către Radio Color O- 
răștie și Organizația pentru Tine
ret Phoenix Deva, iar financiar a 
fost susținută de către Uzina Me
canică, Damian Company, res
taurant "Șura", Imcomex SRL, 
RAM SRL, Eurovenus SRL și 
West Company.
__________ Corne! POENARjj

□ Farmacii de 
serviciu

în zilele de 11-12 aprilie 
este deschisă, în municipiul 
Deva, farmacia "Sanofarm" 
din strada George Barițiu.

în același interval, la Hu
nedoara, va fi deschisă far
macia "Robinia", situată în 
strada Mihai Viteazu. (E.S.)

O Meciuri atrac
tive la Hunedoara, 
Deva și Certej

Sâmbătă, în divizia B de 
fotbal, de la ora 11, la Hune
doara, Deva și Certej, echi
pa Corvinul primește re
plica ambițioasei formații

Gloria Reșița, iar Vega va juca 
pe stadionul "Cetate" cu o spe
cialistă a meciurilor în depla
sare - ARO C-lung. La Certej, în 
Divizia C, seria a lll-a, Minerul 
va întâlni pe Petrolul Videle (lo
cul 4 în clasament) (S.C.)

O Handbal feminin
în Sala sporturilor din 

Deva, sâmbătă, de la ora 16, 
suporterii echipei de handbal 
feminin Remin Deva pot vizio
na partida din campionatul Di
viziei A, seria Vest, cu AEM Timi-
șoara.(S.C.)

C Crosul de primă
vară al Ministerului 
de Interne

Duminică, 12 aprilie a.c., 
cu începere de la ora 9, Sta
dionul "Cetate" din Deva va 
găzdui "Crosul de primăvară al 
Ministerului de Interne". între
cerea de duminică reunește 
concurenți de la poliție, jan
darmi, pompieri, membrii fami
liilor acestora, rezerviști M.l. și 
veterani de război.

înscrieri și relații suplimen
tare la sediul IPJ Hunedoara,
tel: 211250, interior 247. (C.P.)

• - Ce ai în 
sticla aceea?

- Apă. De ce 
întrebi?

- Credeam că 
ai ceva de băut...
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Sâmbâtâ
11 aprilie

TVR I
7.00 Bună dimineața... de la 

lași! 9.05 Feriți-vă de măgăruș! 
(em. concurs pt. copii) 10.00 
Viața ca în viață (s, ep. 22) 10.45 
Surfiștii aerului (d.a) 11.05 
Povestea unei campanii eșuate 
(f.SUA '80) 12.30 Ecranul (mag. 
cinema) 13.00 Mari conducători: 
Nelson Mandela, omul (do) 14.30 
Video-Magazin 15.00 Fotbal 
Divizia A: Rapid-Oțelul Galați (d) 
17.50 Justiție rmlitară (s, ep. 6) 
18.00 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 18.50 Teleen- 
ciclopedia 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 20.35 Vizitatorul (s, 
ep. 6) 21.35 Cum vă place... (div.)
22.30 Regele regilor (f.biogr. SUA 
1961, p. I)

TVR 2
8.00 Povești celebre (d.a/r)

8.30 Lumea sălbatică a 
animalelor (do) 9.00 Comorile 
lumii (do) 9.30 Pas cu pas (em. 
de știință) 10.35 Documente 
culturale: Corpus Christi - 
Răstignirea (do, p. II) 11.30 TVR 
Timișoara 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Afacerea Seznec 
(s, ep. 2) 15.10 Tradiții 15.35 
povești celebre (d.a) 16.00

Z Duminică
12 aprilie

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la... 

București 8.30 Lumină din 
lumină: Floriile 9.05 Colț Alb (d.a)
9.30 Fetița cu pistrui (s) 10.00 
Ala-bala, Portocala! (em. pt. 
copii) 10.45 Biserica satului 
(do)11.00 Viața satului 12.55 
Lumină din lumină - ediție 
specială: -Urbi et Orbi. 
Transmisiune directă de la 
Vatican 14.30 Campionatele 
internaționale de gimnastică ale 
României - Finalele pe aparate 
(înreg.) 15.40 Dintre sute de 
catarge... (div.) 17.10 Star Trek- 
Deep Space Nine (s) 18.00 
Aladdin (d.a) 18.25 Hollyoaks (s, 
ep. 68) 19.40 Duminica sportivă 
(mag. sportiv) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, 7 
zile în România 21.00 Un 
capriciu al destinului (dramă 
SUA’94)

TVR 2
8.00 Povești celebre (d.a/r)

8.30 Natură și civilizație (do) 8.55 
Comorile lumii: orașul Santo 
Domingo; Fontenay (do) 9.25 
Filmele săptămânii 9.30 Ferestre 
■deschise (do) 10.35 Cine
matograful vremii noastre 11.20 
TVR lași 13.30 Memoria exilului
\_______________________________

Luni
13 aprilie

TVR 1
12.05 Ultimele știri (s, ep. 30)

14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Meridianele dansului (r) 15.30 
Memoria exilului românesc (r) 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.35 Camera as
cunsă. Farse cu vedete 18.00 
Arhive românești 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 192) 19.50 
Săptămâna Mare (do)19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.15 Baywatch (s, ep. 
143) 22.15 Fețele schimbării 
(talkshow) 23.15 Jurnalul de 
noapte 23.30 Scena. Teatrul 
Nottara... vi se prezintă 0.00 Ca
nary Wharf (s, ep.130)

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 
Veronica și chipul iubirii (s, ep. 
5) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 92)
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele

Veronica și chipul iubirii (s, ep. 
3) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 90)
17.30 Campionatele Inter
naționale de Gimnastică ale 
României - concursul individual 
feminin (d) 19.00 Serata
muzicală TV 21.30 Ateneu 22.30 
Stop cadru 22.40 în plină acțiune 
(s/r) 23.55 Lumină din lumină. 
Ediție specială: Paștele romano- 
catolice (d, de la Catedrala Sf. 
Iosif)

ANTENA I
7.00 Știri/Revista presei 7.10 

Prințul din Bel Air (f/r) 8.45 
Model Academy (s/r) 9.25 
Mizerabilii (d.a) 9.50 Muzică 
populară 10.20 Ultimele cinci 
minute (s, ep. 14) 12.00 Mileniul 
III 13.00 Documentar 13.30 
Model Academy (s, ep. 92) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Viața de la 
zero (s) 14.50 Povestirile 
prietenilor mei 16.30 între 
prieteni (em. pt. tineret) 17.30 
Club Hawaii (s, ep. 81) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 10) 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 
Dacă s-ar fi știut (dramă SUA 
1995) 21.30 Știri 21.40 A treia 
planetă de la soare (s) 22.05 
Beavis și Butthead (s) 22.30 
Scandalul Heidi Fleiss (dramă 
SUA 1994) 

românesc: Sergiu Celibidache 
14.00 Afacerea Seznec (s, ep. 3)
15.10 Din albumul celor mai 
frumoase melodii populare 
15.35 Povești celebre (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s, ep. 
4) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 91) 
19.00 în plină acțiune (s, ep. 24) 
20.00 Ultimul tren (mag. eco
nomic) 21.00 Fotbalmania. Meci 
din Campionatul Italiei: Lazio 
Roma - Juventus Torino (d)

ANTENA 1
7.00 Știri 7.05 Model Aca

demy (s/r) 7.35 Viața de la zero 
(r) 8.10 Poveștile prietenilor mei 
(r) 8.45 O echipă fantastică (d.a)
9.15 Animal Show (s) 9.45 
Mighty Max (d.a) 10.25 Spirit și 
credință 11.15 Orașele lumii: 
Dakar (do, p. II) 13.00 Concertul 
de pe Wembley (p. I) 14.00 
Duminica în familie (mag.) 18.10 
Esmeralda (s, ep. 11) 19.45 
Promisiuni (co. SUA ’91) 21.30 
Sparks (s, ep. 29) 22.00 Cape 
Canaveral (s, ultimul ep.) 22.50 
Concertul de pe Wembley (p. II)

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

8.30 Connan, aventurierul (d.a) 
9.00 Lassie (s) 9.30 Super Abra
cadabra 11.00 Se întâmplă în 
Waikiki (s) 12.00 Profeții despre 

săptămânii 18.00 Hei-rup! Hei- 
rap! (cs) 19.30 Sănătate, că-l mai 
bună decât toate! (mag. medical)
20.10 Ultimele știri (s, ep. 30) 
22.00 Cădere liberă (f.a. SUA 
1996) 23.30 Ecoturism (do): 
„Podișul Târnavelor” 0.00 Ghici 
cine vine la mine?

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme

10.10 Sirenele (s, ep. 20) 11.00 
Promisiuni (f/r) 12.40 Mizerabilii 
(d.a) 13.10 O iubire de neuitat (s) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s, ep. 27) 15.20 Viață 
sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii18.00 Esmeralda 
(s, ep. 12) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Noi 
suntem îngeri: S-a ales praful 
(f.a.SUA/ltalia 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 Cu toții sunt bine (f/r) 13.05 
Știrile PRO TV 13.10 Procesul

PRO TV
7.00 PRO TV Junior: D.a.; 

Povestea magică 9.00 Superboy 
(s) 9.30 Peștera monstrului 
sacru V (f. a. Italia ’97) 11.00 PRO 
Motor 11.30 Secretele bucătăriei 
12.00 Punctul pe I (talkshow) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 News 
Radio (s) 13.30 Să mori de râs 
(s, ep. 9) 14.00 Generația PRO
15.40 Gillette - Cupa Mondială
16.10 Hercule (s) 17.00 Xena - 
prințesa războinică (s) 17.50 
PRO Fashion 18.20 Adevărul 
gol-goluț (s, ep. 2) 18.50 Te uiți 
și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Sechestrați în tren (f.a 
SUA 1995) 21.50 Știrile PRO TV 
22.00 Millennium (s, ep. 30) 23.00 
Știrile PRO TV 23.30 NYPD Blue 
(s, ep. 29) 0.15 Cele zece porunci 
(f.SUA 1956)

ACASĂ
7.30 Nimic personal (s/r)

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Băieții 
noștri (f/r) 15.15 Omul mării (s, 
ep. 25,26) 17.00 Antonella (s, ep. 
91) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 92) 18.45 
Marielena (s, ep. 85) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen 
(d.a) 20.00 Puiul (f. a. SUA 1946) 
22.00 Marile povești de dragoste 
(do): Vivien Leigh - Laurence 
Olivier 22.30 Hotelul Grand I 

trecut 12.55 Știrile PRO TV 13.05 
News Radio (s) 13.30 Să mori de 
râs (s, ep. 10) 14.00 Aprilie în 
Paris (co. SUA 1952) 16.00 
Chestiunea zilei 16.40 Lumea 
filmului 17.10 Al șaptelea cer (s, 
ep. 19) 18.00 Beverly Hills (s, ep. 
117) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Cu toții sunt bine (dramă Italia 
1990) 22.10 Știrile PRO TV 22.15 
Cybill (s, ep. 8) 22.45 Știrile PRO 
TV - un alt fel de jurnal 23.05 
Procesul etapei (talkshow) 1.00 
Gillette - lumea sportului

ACASĂ
9.00 Sport la minut 9.45 Sport 

extrem 10.00 Motor Sport Mag.
10.30 Baschet NBA: Action 11.00 
Rugby Anglia-lrlanda 12.30 
Baschet NBA: Orlando-Huston 
14.00 Ghetele de aur (mag.)
14.30 FIFA Mag. 15.00 Gillette
World Cup Special 16.00 Italia în 
7 zile 17.00 Fotbal II Calcio (d) 
18.55 Faza zilei 19.30 D.a. 20.00 
Arhiva neagră (s) 20.45
Incoruptibilii (s) 21.30 Marile 
bătălii... (do) 22.30 Grand I 
(dramă SUA 1984, p. II) 0.00 
American Flyers (dramă SUA 
1985)

PRIMA
6.30 Videoclipuri 7.00 

Elefănțelul (show pt. copii) 7.30 

etapei (talkshow/r) 14.45 Lumea 
filmului (r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Nano (s, ep. 11) 17.00 Știrile PRO 
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 Johnny Stecchino (co. 
Italia 1991) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 72) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Audiența 
națională (talkshow) 0.20 
Dosarele X (s, ep. 9)

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielenal3.30 American Flyers 
(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) 18.45 
Marielena (s) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: Rocco șl 
frații săi (dramă It./Fr. ’60)

PRIMA TV
6.30 Videoclipuri 7.00 

Elefănțelul (show. pt. copii)
7.30 Lumea lui 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 Un cuplu 
irezistibil (d.a) 10.30 Daria 
(d.a) 11.00 în căutarea
dreptății (s) 12.00 Eurofotbal 
(em. sportivă)13.00 Zona M 
(em. muz.) 14.00 Masada (s, 
ep. 7) 16.00 Fotbal F.C. Argeș- 
Steaua București 18.30 Lumea 
lui Dave (s) 19.00 Știri 19.30 
Incursiuni în imprevizibil (s) 
20.00 Misterele din New Or
leans (s) 21.00 Amenințare din 
umbră (thriller SUA ’95) 23.00 
Știri 23.30 Paradisul spulberat 
(dramă Ger. ’87)

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 PDEVA
08.45-09.00 Știri(r) 09.00- 

09.10 7 zile fără comentarii
21.30- 21.40 Retrospectiva
săptămânii 22.00-23.00 
Rondul de noapte___________/

Lumea lui Eric (s) 8.00 A doua^ 

familie (do) 8.30 Căutătorii de 
aur (s) 9.00 Echipa de fotbal 
(d.a) 9.30 Gașca lui Betty 
(s)10.00 Aventurile lui Rocko 
(d.a) 10.30 Lumea lui Dave (s/ 
r) 11.00 Duminică la prânz 
(mag.) 13.00 Misterele din New 
Orleans (s/r) 14.00 Apărătorii 
pădurii (f.a.1952) 16.00 Față în 
față la Hollywood (s) 16.30 Din 
culisele modei (mag.) 17.00 
Videofashion (s) 17.30
Exploratorii (do) 18.30 O lume 
nebună (do) 19.00 Știri 19.30 
Nimeni nu e perfect (s) 20.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 
21.00 Amintiri periculoase 
(thriller SUA ’91) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

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 VDEVA
10.00-10.10 Retrospectiva 

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

J
PRIMA '

6.30 La prima oră (mag.) 
10.00 Meșterul casei (s/r) 10.30 
Prietenul casei (s/r) 11.00 Celebri 
și bogați (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 și Bullwinckle (d.a) 16.00 
Frecvența radio 74,5 (s) 16.55 
Știri 17.00 Prietenul nostru Jake
(s) 17.30 Celebri și bogați (s, ep. 
81) 18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri
19.30 Meșterul casei (s, ep. 82) 
20.00 Un alt început (s, ep. 17) 
21.00 Risc maxim (f. a. SUA 1993) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

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 1-DEVA
17.00-17.45 Sportul hune- 

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

iieBeseep
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O Berbec
Puteți avea unele probleme 

cu partenerul de viață șl ar fi 
bine dacă ați discuta împreună 
rezolvarea lor. Duminică simțiți 
nevoia să fiți ascultat și 
susținut. Deși dialogul nu 
evoluează cum v-ați dori,până 
la urmă vă descurcați. Tatăl dv 
consideră că îi subminați 
autoritatea și se înfurie. E bine 
să lămuriți lucrurile cât mai 
repede. O persoană cu funcție 
importantă se oferă să vă ajute 
dacă îi dovediți că faceți un 
lucru bun.

3 Taur
Deși nu aveți motive vă 

faceți prea multe probleme din 
nimic. Ca să nu aveți surprize 
neplăcute, ar fi mai bine să vă 
odihniți. Duminică ați putea 
termina lucruri de mult timp 
abandonate, mai ales că vă 
ajută toată familia. O femeie 
țese o mulțime de intrigi în 
jurul dv, dar nu vă vine să 
credeți. Dacă nu sunteți atent 
aceasta vă va crea neplăceri 
serioase, ce se vor repercuta 
asupra relațiilor dv cu familia.

3 Gemeni
La o întrunire festivă veți 

cunoaște o persoană care vă 
va atrage în mod deosebit. 
Aveți toate șansele unei 
aventuri de neuitat. Duminică, 
o persoană aflată la mare 
distanță încearcă să vă implice 
într-o afacere mai deosebită. 
Deși vă tentează ar fi bine să 
nu vă asumați responsabilități 
prea mari. începutul de 
săptămână este marcat de un 
eveniment plăcut, de realizări. 
E momentul să rezolvați ce vă 
doriți, căci vă sprijină și 
prietenii.

2 Rac
Găsiți soluții extraordinare 

la cele mai delicate probleme. 
Iar dacă rezultatele nu apar 
imediat trebuie să aveți mai 
multă răbdare. Activitățile de 
divertisment vă vor relaxa și vă 
vor ajuta duminică să treceți 
peste starea de iritare ce vă 
stăpânește. Evitați totuși 
călătoriile dificile și activitățile 
riscante. Aveți o putere de 
muncă foarte mare și ați putea 
să vă rezolvați unele probleme. 
Deși sunteți pesimist, aveți 
șanse mari de reușită.

Z Leu
Unele nemulțumiri apar în 

plan sentimental. Trebuie să 
faceți față și unei cheltuieli 
neprevăzute. Numeroase con
vorbiri cu prietenii vă așteaptă 
duminică. Nu intrați în panică 
pentru că aveți multe de făcut, 
întrucât timpul vă ajunge 
pentru toate. Prietenii inten
ționează să vă facă o surpriză. 
Ar trebui să vă odihniți, căci ați 
cam ajuns la limita puterilor. In 
familie se vor înregistra unele 
neînțelegeri.

O Fecioară
Este posibil să luați 

legătura cu o persoană care vă 
va ajuta să vindeți ceva. 
Partenerul de viață devine 
suspicios. E bine să-i oferiți 
toate detaliile dar nu și să-i 
ascultați sfaturile. Cineva 
încearcă duminică să vă atragă 
într-o afacere, dar limitați-vă 
doar la a da sfaturi.Intr-o 
dispută mai veche ați putea 
obține câștig de cauză. Primiți 
un ajutor substanțial de la o 
persoană vârstnică, deși este 
nemulțumită de rigiditatea cu 
care tratați problemele.

3 Balanță
Mulțimea de drumuri pe 

care o aveți de făcut vă 

iictesecp

epuizează. O femeie încearcă 
să vă dea o mână de ajutor 
într-o problemă importantă, 
fără a vă lăsa să vedeți acest 
lucru. Călătoriile, mai ales cu 
persoana iubită, vă avan
tajează duminică. Inspirația 
vă ajută în chestiunile 
profesionale. Oricum, 
popularitatea dv în rândul 
șefilor sau al unor persoane 
importante este în creștere iar 
inițiativele vă sunt apreciate.

Z Scorpion
Vă preocupă relațiile cu 

frații. Așteptați o veste și 
întârzierea ei vă neliniștește. 
In jurul dv cineva țese o 
mulțime de intrigi. Duminică 
veți fi martorul unui incident 
neobișnuit care vă va marca, 
dar nu aveți de ce vă plânge 
căci va fi dintre cele mai 
fantastice. începutul de 
săptămână nu este potrivit 
pentru activitățile pe care vi 
le-ați propus. O surpriză 
plăcută vă face o rudă. 
Sunteți irascibil și vă puteți 
certa cu persoana iubită.

O Săgetător
Sunteți tentat să începeți 

o relație clandestină. Țineți 
cont că riscul de a fi 
descoperit este foarte mare 
și,după .cum știți, aveți ce 
pierde. O femeie apropiată vă 
dă o sumă importantă 
duminică. Cineva necunoscut 
are nevoie de ajutorul dv, dar 
din prea mare graba nici nu 
observați. Faceți un efort, 
poate totuși...Vă preocupă 
chestiunile oculte, doriți să 
schimbați ceva în casă sau în 
legătură cu casa dar nu toți 
membrii familiei sunt de 
acord.

Z Capricorn
Deși nimic nu o justifică, 

starea dv psihică nu este 
dintre cele mai fericite. O 
veste bună de la unul dintre 
părinți vă va remonta. Se pare 
că partenerul dv de viață are 
nevoie de ajutorul dv, 
duminică. Siguranța de sine 
de care dați dovadă îi face 
bine. Vizita unor prieteni va 
face ca atmosfera din căminul 
dv să fie deosebit de veselă. 
Discuția cu cei din anturajul 
dv nu e sigur că va conduce 
la rezolvarea pe care o 
căutați. Fiți prudent, unele 
persoane vă vor răul.

Z Vărsător
Lipsa de atenție vă poate 

face să stricați ceva prin 
casă. Ar fi bine să amânați 
treburile casnice. Situația dv 
financiară nu este dintre cele 
mai fericite, dar un prieten vă 
sfătuiește duminică cum să 
faceți ca să îndreptați 
lucrurile. Fiți atent la o 
persoană care vă bârfește, 
căci ar putea să vă facă mult 
rău. Cel care vrea să vă facă 
rău se dă singur de gol. Copiii 
vă doresc compania, așa că 
lăsați alte treburi și faceți-le 
pe plac.

O Pești
Sunteți mai sensibil și 

mai înclinat spre aventuri. O 
relație neoficială mai mult ca 
sigur va fi dată de gol. Ar 
trebui să vă ocupați de cineva 
bolnav din familie. Duminică 
sunteți asaltat de prieteni, dar 
asta nu vă deranjează. Starea 
sănătății nu este dintre cele 
mai bune iar excesul de 
medicamente nu vă ajută la 
nimic. Mai bine renunțați la 
cafea și țigări, ca să vă simțiți 
mai bine. Aveți ocazia să 
puneți în practică unul din 
planurile dv secrete.

1
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F cosiNzeflHfl 1
Casina Națională” revenită la rosturile inițiale

f-----------
■«Ir

Așa cum am desfă
șurat, în mod absolut 
transparent, întreaga 
luptă pentru redobân
direa sediului din Deva, 
Piața Unirii, nr. 9 (localul 
“Bachus”), membrii Biro
ului executiv al “Casinei 
Naționale” comunicăm, 
acum, să știe toți cei ce ne- 
au sprijinit, ne-au 
încurajat, ne-au aprobat și 
simpatizat din Deva, din 
județul Hunedoara și din 
toată țara - că, după șase 
ani de eforturi perse
verente, adevărul a învins 
minciuna, dreptatea a 
biruit nedreptatea și lu
mina a risipit întunericul. 
Asociația culturală 
“Casina Națională” din 
Deva și-a recâștigat 
localul propriu, fapt 
■itestat prin Sentința civilă

ÎN URLETUL 

DURERII
Azi noapte când durerile-mi au 
ostenit
tot alergând pe drumurile cărnii 
simțitu-te-am străin în preajma mea. 
Când te-am strigat, 
te-ai și topit în vis...
și-n urletul durerii te-am ucis.

PE-ATUNCI MI-AI 
SPUS

N-am știința legii-n care mi-ai zidit 
truditul suflet altădată-n stare 
să risipească ale cerului hotare. 
Nu-s trup din cremenea care s-a 

smuls 
din necredința gândului ascuns 
care în taină ți-e sfătuitor 
pentru viață și pentru omor. 
Puterea-ți revărsată-n mine-o-am simțit 
când la ospețe te-mplineai în vin, 
când învelit în noapte sângerai 
în urma nobilului meu alai 
ca un dintotdeauna istovit 
de tine însuți amăgit.
Pe-atunci, mi-ai spus și n-am crezut 
că și tu ești născut din lut.

Radu SELEJAN 

nr. 1824/1997 a Judecătoriei 
Deva, rămasă definitivă și 
irevocabilă prin Decizia 
civilă nr. 91/1998 a Curții de 
Apel Alba lulia.

Cu acest prilej ținem să 
mulțumim cu toată căldura 
celor ce ne-au ajutat în 
mod concret în informarea 
opiniei publice cu privire 
la ceea ce a fost “Casina 
Națională” pentru cultura 
orașului Deva - adică 
publicațiilor: “Cuvântul 
liber”, “Călăuza”, “Oglin
da”, “Lumina”, precum și 
Postului de Radio Deva, 
Postului TV Deva, Postului 
PRO TV Deva, Postului 
Antena 1 Deva ș.a.

Mulțumim de aseme
nea organelor adminis
trației locale: Prefecturii 
județului Hunedoara, 
Consiliului Județean 

Dansatori ai ansamblului „Hațegana ” al Casei de Cultură Hunedoara.
Foto: Anton ȘOCA Ci

Hunedoara și în mod 
deosebit Primăriei munici
piului Deva (dlui primar 
Mircea Muntean), care ne- 
a pus la dispoziție mijlocul 
de transport la Curtea de 
Apel din Alba lulia, ori de 
câte ori am avut nevoie.

Adresăm mulțumirile 
noastre deosebite mem
brilor Consiliului Aso
ciației culturale “Casina 
Națională” și ai Biroului 
executiv, care s-au im
plicat direct în demer
surile publicistice, admin
istrative și mai ales 
juridice, oferindu-și în mod 
absolut gratuit asistența 
juridică necesară în deru
larea Dosarului “Casinei”. 
Asemenea înaintașilor 
noștri, intelectualilor ce s- 
au judecat și ei timp de 10 
ani, între 1923 și 1933, 

pentru aceeași “Casină 
Națională”, cei de azi, 
între care menționăm la 
loc de frunte pe 
regretatul dr.av. Victor 
Șuiaga, av.prof. Aron 
Todoroni și av. Romulus 
Oană, au făcut dovada 
unui autentic act de pa
triotism, militând cu 
toată ardoarea, perti
nența și tenacitatea 
pentru înlăturarea 
gravelor abuzuri comise 
de regimul comunist în 
planul vieții culturale, 
izbutind să repună 
“Casina Națională” în 
circuitul vieții civice, 
culturale și artistice a 
populației municipiului 
Deva.

Prof. Dumitru SUSAN, 
Președintele "Casinei 

Naționale"

Mororiița saiui 
stiriigiaureai peste sânt

Persistă și astăzi prin satele 
hunedorene străvechea credință 
populară în moronițe. Moronița, 
In mentalitatea unor săteni mai 
vârstnici, este o persoană (de 
obicei de sex femeiesc) 
înzestrată cu puteri miraculoase 
malefice, capabilă să ia laptele 
vacilor, oilor sau al caprelor din 
diferite gospodării pentru a 
conferi o mai mare productivitate 
femelelor din gospodăria proprie, 
cu precădere vacilor.

De teamă ca moronița să nu 
ia “mana” vitelor, țăranii, în urmă 
cu câteva decenii, luau unele 
măsuri de precauție și practicau 
ritualuri specifice însoțite de 
descântece cu incantație.

Cea mai mare sărbătoare 
din preajma Paștelui era 
considerată Sânaeorzul (Sfântul 
Gheorghe), care prilejuia scoa
terea vitelor la pășune. Dar 
tocmai în acel moment moronița 
prezenta un mare pericol. Pentru 
contracararea acțiunilor aces
teia, pe lângă măsurile amintite 
mai sus, până acum 55-60 de ani, 
se practica în partea vestică a 
județului strigarea peste sat 
numită chiar Moronița.

Desfășurarea obiceiului 
popular în discuție începea în 
seara zilei de 21 aprilie, dată la 
care se celebra Sânaeorzul 
marălor (al vitelor) și continua 
trei seri la rând până la 
Sânaeorzul propriu-zis (23 
aprilie).

în fiecare seară, feciorii din 
sat se adunau într-un loc ferit, 
stabileau în linii generale 
repertoriul strigării, se împărțeau 
în două cete și se deplasau pe 
culmile a două dealuri din 
vecinătatea localității, după care 
începeau strigarea potrivit 
tipicului tradițional:

■- Aule Paule, mă!/ - Ce ți-i 
ție, mă?/- Ne-o mânat biraiele/ 
Să strigăm strigoaiele,/ Ne-o 
mânat Bodonița/ Să strigăm 
Moronița./Strigăm-o, ori o lăsăm, 
mă?”

“- Strigați-o, mă că și noi v- 
am strigat/ Dintr-un deal în 
celălalt/ Să s-audă peste sat, 
mă!”

Scopul strigării nefiind numai 
cel magic - de înfierare a 
adevăratelor moronițe - ci și de 
ironizare a abaterilor de la 
comportamentul civilizat con
sfințit prin tradiție, erau luate în 
discuție toate fetele mari și 
femeile din sat în ordinea

numerelor de casă. Se 
exceptau doar cele din familiile 
notabilităților ori cele vârstnice, 
dacă nu erau considerate 
moronițe reale:

'■ Moroniță, cine să fie, 
mă?/ - Ana (Mărie etc.) lui 
Văsălie/- De ce Ana lui Văsălie, 
mă?/- O stat numa la umbră, 
mă,/ Casa i-i nemăturată, 
marăle nețesălate, mă!/ - N-o 
țăsut nici pânza, mă!”

Sau: “- Să-i scarmene lâna, 
mă/Să-imăture hornu...”

Aluziile triviale erau foarte 
frecvente, dar, pentru a da o notă 
de umor mai pregnantă dialo
gului, se făceau asocieri între 
femei de vază din sat și bărbați 
cu defecte fizice sau, mai ales, 
psihice (“mutălăi). Alteori 
asocierile se făceau în 
detrimentul bărbaților de vază.

Dacă o femeie luată în 
discuție era considerată 
moroniță adevărată, acesteia i 
se acorda un spațiu mai larg, 
fiind batjocorită aspru și crunt 
blestemată:

"- Strigăm peste sat/ Să 
pută brânza la moroniță a păsat 
stricat./ - Cine-o luat mana 
vacilor,/ S-o ieie tata dracilor!/ 
- Cine-o luat mana oilor, mă,/ 
S-o ieie tata zmeilor, mă!”

Seria imprecațiilor con
tinua: “Câte hude-n ciur și-n 
sâtă,/Atâtea bube la moroniță 
pe țâță, mă!/ - Câte fire-s într- 
un sac,/ Atâtea bube la 
moroniță pă cap, mă!”

Versurile din cuprinsul 
strigării erau adesea 
improvizate, dialogul putând să 
se desfășoare și în proză.

în timp ce feciorii dialogau, 
sătenii ieșeau pe ulițe. Era o 
atmosferă de amuzament 
quassi general. Moronița 
adevărată, însă, se încuia în 
casă și rădea pe o troacă cu 
scopul de a diminua efectul de 
vrajă al strigării.

Născut din credința în 
puterea magică a cuvântului, 
obiceiul revelat mai sus a 
suferit în decursul timpului o 
mutație esențială: de la 
aspectul magic - de înfierare a 
moronițe/', la cel satiric - de 
ironizare a abaterilor de la 
codul moral tradițional, nescris, 
acesta din urmă devenind domi
nant.

Costică BĂȚĂLAN 
-corespondent- a

0 ISTORIE OBIECTIVĂ, Uit 
TESTAMENT MORAL-POLITIC

Recent a apărut la Editura 
Călăuza din Deva, cu sprijinul 
Primăriei Hunedoara, al F.P.S. și al 
Societății “DecebaFDeva, cartea 
domnului profesor Victor Isac - “O 
istorie obiectivă a mișcării legionare 
- Testament motal-politic". Volumul 
a fost lansat în 21 martie a.c. la Casa 
de Cultură din Hunedoara, în fața 
unui foarte numeros public.

Cartea domnului Isac este "o 
istorie" și nu istoria mișcării legionare, 
în întregul său. Așa cum afirmă 
autorul, cartea este scrisă în spiritul 
hermeneuticii politice - decodificând 
și interpretând fenomenul legionar.

Este în același timp o abordare 
filosofică exprimând concepții de 
filosofia istoriei, proprii, originale. 
Originală este și structura volumului. 
Interpretarea fenomenului istoric, a 
mișcării legionare este precedată de 
mesaje ale unor gânditori ca Pârvan, 
Noica, Cioran, Țuțea, D. Groza.

De altfel, “Prefața" și 
“Introducerea” comentând aceste 
mesaje, exprimă crezul politic al 
autorului, este testamentul moral- 
politic al acestuia.

Conținutul cărții are două părți, 
în prima parte este cuprinsă o istorie 
a mișcării legionare de la începuturile 
sale - consfătuirea din pădurea 
Dobrina (1919), îl prezintă pe 
Comeliu Zelea Codreanu ca erou al 
eroilor, se referă apoi la evenimente 

^desfășurate pe plan național sau 

județean, cu referiri inedite la loan 
I.Moța dar și la situația mișcării și 
presei legionare din timpurile 
noastre.

A doua parte a cărții este o 
culegere de texte și documente, 
pe teme, finalizate cu o N.B. - unde 
autorul exprimă puncte de vedere 
și interpretări proprii într-o ediție 
viitoare propunem să se arate și 
sursa de unde provin aceste 
documente.

Volumul prezentând aspecte 
și din viața autorului este o 
autoanaliză a unui destin încadrat 
în acest secol "blestemat și 
interesant".

Cartea domnului Isac vrea să 
fie o istorie critică a unor vremuri, 
personalități și idei, elogiind și 
criticând, evidențiind binele și 
detestând răul. E dedicată tinerilor 
de ieri, e un testament și îndrumar 
pentru tinerii de azi și de mâine. 
Cititorul va lua contact cu punctul 
de vedere legionar asupra vieții și 
a morții, eroului și eroismului, 
biruinței și geniului organizatoric, 
va înțelege altfel simbioza-politic- 
religios.

Profesorul Lucian Boia spunea 
că "istoria înseamnă multă viață 
adevărată”. Cartea domnului Isac 
cuprinde și viață și adevăr. De 
aceea o recomandăm cititorului 
spre lectură dar și spre meditație.

Prof. Ah'mpesc GHEORGHE J

Cele două edituri publică în 
colecția (sau seria) "Enigmele 
istoriei" o carte al cărei titlu ne 
sugerează, cel puțin, o retrăire a 
"sentimentului Babilon”. Biblic și 
oarecum anecdotic, lumea știe că 
de la legendarul oraș și nu mai 
puțin legendara construcție, multe 
ni se trag și, cel mai important lucru 
(partea mai anecdotică deci) - 
amestecarea graiurilor. Biblia ne 
povestește: “Și au mai zis (urmașii 
lui Noe ajunși în țara Șincar, d.h.": 
"Haidem! să ne zidim o cetate și 
un turn al cărui vârf să atingă cerul, 
și să ne facem un nume ca să nu 
fim împrăștiați pe toată fața 
pământului. Domnul s-a pogorât să 
vadă cetatea și turnul, pe care-l 
zideau fiii oamenilor. Și Domnul a

£arte despre fabulos si enigme
zis: “lată, ei sunt un singur popor, 
și toți au aceeași limbă; și iacă de 
ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar 
împiedica să facă tot ce și-au pus 
în gând. Haidem! să Ne pogorâm și 
să încurcăm vorba unii altora" 
(Facerea, 11,4,7). Avem, așadar, 
posibilitatea ca, prin intermediul 
acestei cărți să pătrundem în 
lumea fascinantă a descrierilor 
biblice, dar și a legendelor care ne 
înfierbântă imaginația... Lăsând, 

lorentin Popescu: Babilon, orașul blestemat 
Ed. Saeculum I.O., Ed. Vestala, Buc. 1998.

însă, la o parte interpretarea biblică, 
și trecând la aspectul mai practic 
al lucrurilor, istoricește vorbind, 
"Turnul Babei” nu este decât 
partea (cea mai spectaculoasă, e 
drept) dintr-un întreg numit orașul 
Babilon - capitală a regatului 
Caldeo-Babilonian - care a suferit 
transformări de-o asemenea 
anvergură, încât a ajuns cea mai 
strălucită metropolă a Orientului în 
vremea lui Nabucodonosor al II- 
lea (605-562 î.Chr.). în acel timp a 
fost zidit și ziguratul Entemenaki - 
foarte probabil fiind modelul 
Turnului Babei.

Babilon, orașul blestemat are 
la bază date reale pe care autorul, 
Florentin Popescu, le-a 

înmănunchiat, cu destul su
biectivism, într-o carte ale cărei 
elemente - tema, relația legendă- 
realitate, modalitatea (sau stilul) de 
exprimare (narare), perspectiva 
din care este văzut totul, 
“imixtiunea" fabulosului - constituie 
punctul de maximă convergență 
într-o scriere absolut captivantă. 
De altfel, pentru a sprijini afirmația, 
ne putem folosi cu succes de 
câteva chestiuni ajutătoare. Dar, 

înainte de alte amănunte, să nu 
scăpăm din vedere că Babilon, 
orașul blestemat este, în multe 
pagini, o carte destul de riguros 
științifică. în această ordine de idei, 
este suficient să pomenesc bogata 
bibliografie utilizată de autor (cu 
mult peste 100 de surse): autori și 
cărți, deși subtitlurile volumului de 
care ne ocupăm, numite (pentru 
efect) Tăblițe (subl. d.h.), sunt ușor 
peiorative, sau discret ironice: 
"Tăblița 1, în care autorul 
interpretează câteva coincidențe 
din viața lui ajungând la concluzia 
că a fost predestinat să 
călătorească la Babilon pentru a-i 
evoca timpurile apuse" (p.5); 
“Tăblița 3, în care se vede că 

cetatea de pe Eufrat descinde 
dintr-o fascinantă legendă, dar 
și că are o istorie lungă și 
zbuciumată" (p. 18); "Tăblița 12, 
Bravo, domnule Hammurabi! Era 
și vremea să întocmești un Cod 
de legi, că fărădelegile prea se 
înmulțiseră. Aflând despre cele 
ce ai scris mai-mai că ne vine 
să-l parafrazăm pe Eminescu: 
"Cum nu vii, tu Hammurabi!..." 
(p.96); "Tăblița 14, în care se 
vede că Babilonul de acum trei 
mii de ani (fără să știm, ori fără 
să ne gândim la asta) își trăiește 
a doua lui viață în viața noastră” 
(p.114). Sau, pentru incitare și 
mai clară la lectură: 
“prezentarea ascensiunii și 
prăbușirii anticului oraș Babilon, 
“podoaba împărățiilor, mândra 
coroană a caldeilor" (căruia 
profeții Bibliei i-au prevestit 
pedeapsa divină și dispariția 
datorită trufiei și imoralității 
locuitorilor lui) (...), misterioasele 
construcții Turnul Babei. Zidurile 
Babilonului. Grădinile sus
pendate ale Semiramidei (...) sunt 
doar câteva din incursiunile în 
necunoscut la care autorul ne 
invită în paginile acestei 
pasionante cărți" (Cop. IV).

Dumitru HURUBĂ
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Cei patru lucrători ai 
Postului de Poliție din Zam au 
în atenție 42 de obiective de 
stat și private - ne spunea re
cent Petru Popa, șeful 
postului. După aprecierile 
dânsului starea infracțională la 
nivelul comunei a fost anul 
care a trecut destul de ridicată. 
Este vorba de 35 de cauze 
penale înregistrate.

Se pare că în primul 
trimestru al acestui an numărul 
infracțiunilor a mai scăzut, 
îndeobște în ceea ce privește 
liniștea publică. Au crescut în 
schimb accidentele de 
circulație cu un procent de 30 
la sută. ,

- Cea mai mare problemă 
a noastră, preciza șeful 
postului de poliție, rămâne 
spitalul de psihiatrie. Aparent 
unii bolnavi nu sunt periculoși. 
Devin însă foarte periculoși

MIC IDICȚII'DNAI 
JUIRIIIDIIC

CE ESTE ARESTAREA?
Arestarea este o măsură care 

atinge grav libertatea individului, 
având consecințe uneori nebănuite 
asupra reputației persoanei, a vieții 
sale intime și a familiei. O persoană 
arestată suportă bănuiala de 
culpabilitate, măsura putând pro
duce efecte ireparabile. Tocmai de 
aceea, arestarea este supusă unor 
reguli constituționale ferme, luarea 
acestei măsuri revenind unor 
autorități care acționează numai din 
ordinul legii, independent și 
imparțial, anume - magistralilor.

Apărarea intereselor legitime 
care au fost. încălcate grav prin 
infracțiune implică intentarea unui 
proces penal făptuitorului, proces 
care poate dura și durează în timp, 
mai ales în cauzele complicate. De 
aceea, printre alte probleme de 
interes public, se pune și problema

Răspundem
cititorilor

Uzul de armă
Ion Agavriloaiei, din 

Petroșani, întreabă când și cine 
poate face uz de armă, lată 
câteva spicuiri din Legea 
privind regimul armelor de foc 
și al munițiilor.

Prin uz de armă se înțelege 
executarea tragerii cu armade 
foc asupra persoanelor sau 
bunurilor. Cei care sunt dotați 
cu arme de foc pot face uz de 
armă pentru îndeplinirea 
atribuțiilor de serviciu sau a 
misiunilor militare în urmă
toarele situații:

• împotriva acelora care 
atacă militari aflați în serviciul 
de gardă, pază, escortă, 
protecție, menținerea și 
restabilirea ordinii de drept, 
precum și împotriva celor care, 
prin actul săvârșit prin 
surprindere, pun în pericol 
obiectivul păzit;

• împotriva acelora care 
atacă persoanele învestite cu 
exercițiul autorității publice 
sau cărora, potrivit legii, li se 
asigură protecție;

• împotriva persoanelor 
care încearcă să pătrundă ori 
să iasă în mod ilegal în sau din 
unitățile, subunitățile militare 
ori din perimetrele sau zonele 
păzite - vizibil delimitate - 
stabilite prin consemn;

• Pentru imobilizarea 
infractorilor care, după 
săvârșirea unor infracțiuni, 
încearcă să fugă; 

după ce consumă alcool. Apoi, 
unii fură, alții sunt accidentați 
pe drumuri, după ce au pornit 
prin comună.

La întrebarea noastră care 
ar fi cauzele, ni s-a spus că 
spitalul are un singur portar, 
mulți dintre pacienți sar gardul 
de securitate și pleacă prin 

Francezul și zâzania
de la Pojoga

localitate. Mai ales după ce 
primesc pensiile, vizitează 
crâșmele. Patru asemenea 
localuri sunt în apropierea 
spitalului. De aici, necazurile.

Cu ce mai au de lucru 
polițiștii din Zam? Cu un 
francez, care, se pare, bagă 
zâzanie între oamenii de la 

duratei arestării persoanelor impli
cate, atunci când în condițiile legii 
o asemenea arestare a fost 
decisă. Durata de o lună este 
impusă, în principiu, atât de 
cerințele de început ale procesului 
penal, cât și de cele ale respectării 
libertății individuale.

Trebuie spus apoi că, în 
prezent, Constituția permite 
prelungirea arestării, dar numai în 
aprobarea instanței de judecată. 
Această dispoziție este deosebit 
de importantă pentru siguranța 
persoanei, deoarece asupra stării 
sale de libertate decide o 
autoritate judecătorească, după o 
procedură jurisdicțională, căreia îi 
sunt aplicabile toate regulile 
clasice ale justiției și în care 
motivarea hotărârii nu poate lipsi.

• împotriva oricărui mijloc 
de transport precum și 
împotriva conducătorilor 
acestora care refuză să 
oprească la semnalele 
regulamentare ale organelor 
abilitate, existând indicii 
temeinice că au săvârșit o 
infracțiune ori că este iminentă 
săvârșirea unei infracțiuni;

• Pentru imobilizarea sau 
reținerea persoanelor cu 
privire la care sunt probe ori 
indicii temeinice că au săvârșit 
o infracțiune și care ripostează 
ori încearcă să riposteze cu 
arma ori cu alte obiecte care 
pot pune în pericol viața ori 
integritatea corporală a 
persoanei;

• Pentru a împiedica fuga 
de sub escortă sau evadarea 
celor aflați în stare legală de 
deținere;

• împotriva grupurilor de 
persoane sau a persoanelor 
izolate care încearcă să 
pătrundă fără drept în sediile 
sau în perimetrele autorităților 
și instituțiilor publice;

• împotriva celor care 
atacă sau împiedică militarii să 
execute misiuni de luptă;

• în executarea inter
venției antiteroriste asupra 
obiectivelor atacate sau 
capturate de teroriști, în 
scopul reținerii sau anihilării 
acestora, eliberării ostaticilor 
și restabilirii ordinii publice.

Pojoga. Cetățenii au dat 
pământul în arendă, dar 
clauzele contractului nu sunt 
respectate. Mosser Hugo se 
numește francezul care a 
încheiat 75 de contracte cu cei 
de la Pojoga. De fapt, 
societatea lui are sediul la 
Arad, la Pojoga existând doar 

un punct de lucru.
Francezul s-a angrenat 

într-o afacere mare, dar în 
februarie curent mai avea 
porumb de recoltat din 
producția anului trecut. S-au 
creat tensiuni între arendaș și 
cetățeni, tensiuni pe care 
polițiștii le au permanent în

Arsenalul de !a Cîmpuri Surduc
Cu puțină vreme în urmă, la 

domiciliul tui Remus loan 
Stoienescu din Cîmpuri Surduc, 
comuna Gurasada, a fost descoperit 
un adevărat arsenal. Este vorba de 
un pistol marca „Walter", model 
1915, calibru 9 mm, o armă de 
vânătoare cu o țeava cu cocoș exte
rior, calibru 16, ambele în stare de 
funcționare, 182 cartușe calibru 9 
mm, 40 de capse de vânătoare, 12 
tuburi cartușe de vânătoare calibru 
16, 150 g pulbere neagră.

Au păpat mistrețul!
vânătoare, iar ultimul pensionar. 

In locul numit Dealul 
Tciului-Podina Mărtinească, ei 
au împușcat un mistreț fără a 
avea autorizație de vânătoare și 
în perioadă interzisă. Au păpat 
domnii mistrețul, dar acum 
trebuie să dea socoteală.

Patru domni din Dobra sunt 
cercetați de poliție pentru braconaj. 
Este vorba de Ovidiu Bălțat, 30 de 
ani, Sorin Opreau, 29 de ani, Roman 
Murar, 30 de ani și Aron Murar, 51 
de ani. Primii doi sunt angajați ai 
Ocolului Silvic Dobra, al treilea 
vânător, posesor legal de armă de

Morarul a tușit
In timp ce se deplasa pe DN 36 

pe raza orașului Simeria, căruța 
pensionarului Remus Ștef a fost 
lovită din spate de un autoturism. In 
urma impactului, Maria Voica, de 69 
de ani, a fost proiectată pe carosabil, 
suferind leziuni corporale grave. 
După accident, conducătorul auto a 
fugit de la locul accidentului

Strivit de un colac de sârmă
Nu cu multă vreme în urmă într- 

o dimineață, la ora 5,45, la SC 
„Siderurgica" SA, Laminorul de 
sârmă nr. 3, un muncitor a fost 
victima unui accident de muncă.

Cadavrele din șanț și de pe dea!
unde se aflu internat.

Cel de al doilea a fost al lui Aurel 
Dragată, din Pui, găsit pe un deal, la 
circa 2 km de satul Rușor. Separe că 
în ambele cazuri nu au fost suspiciuni 
de comitere a unor fapte penale.

Poliția a efectuat cercetări pentru 
luarea măsurilor legale în două cauze 
privind două cadavre. Este vorba de cel 
al lui Dumitru Luca, de 55 de ani, din 
Petroșani, care a fost găsi! intr-un șanț 
pe lângă împrejmuirea Spitalului Zum 

atenție. Inclusiv cele gene
rate de unele furturi din 
recoltă.

în altă ordine de idei, 
șeful postului de poliție ne 
spunea că la Zam este o 
echipă bună, că, din 1994 de 
când a venit aici, nu s-au ivit 
probleme care să nu poată 
fi rezolvate, deși în cele 13 
sate ale comunei se 
întâmplă multe. Mai ales că 
în zonă sunt DN 7, Mureșul 
și CFR-ul, considerate ca 
posibile generatoare de 
evenimente.

Și încă ceva: toți ajutorii 
șefului de post sunt oameni 
ai locului, cunosc oamenii și 
problemele lor. Ei sunt mai 
tineri, dar șeful are 22 de ani 
de trudă în apărarea 
legalității și drepturilor 
cetățenilor.

Toate acestea erau deținute 
ilegal.

Din cercetările efectuate de 
Serviciul de arme, explozivi, 
substanțe toxice din cadrul I.P.J. 
Hunedoara fi lucrătorii Postului 
de poliție Gurasada, a rezultat că 
la arma de vânătoare au efectuat 
reparații doi cetățeni din sat (tată 
f i Jiu) iar pentru o perioadă de 
timp aceftia au deținut-o ilegal la 
domiciliu.

Cercetările continuă.

Au urmat verificările și 
investigațiile poliției. In mai puțin 
de 12 ore s-a reușit identificarea și 
prinderea autorului. Else numește 
Vasile Bordea, are 34 de ani, este 
din Boz și lucrează la o moară din 
Hunedoara. S-a mai stabilit că, 
după accident, fugarul a parcat 
autoturismul în incinta morii.

Practic, Mirau Tămaș, de 49 de 
ani, din Haz, a fost strivit de un 
caiac de sârmă care a căzut din 
stivă în timp ce omul lipea 
etichetele de calitate.

Despre dreptate 
căuta dreptate acolo unde 

nedreptatea și strâmbătatea stăpânesc și 
judecă, acolo te face, ca și cum ai fi cu 
totul de vină și făcătoriu de rău”.

Dimitrie TiCHiNDEAL

DIN MAPA DE DECIZII A 1
TRIBUNALULUI

HUNEDOARA
Prețul unui moment 

de teribilism
Prin Decizia nr. 1048/1997 

Tribunalul Hunedoara a soluționat 
apelul introdus atât de Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Deva cât 
și de inculpatul Adrian Avram 
împotriva sentinței Judecătoriei 
Deva de condamnare a ultimului 
la 6 luni închisoare pentru 
infracțiunea de conducere pe 
drumurile publice a unui 
autovehicul fără a poseda permis 
de conducere, la un an închisoare 
pentru faptul de a fi săvârșit acest 
fapt, având în sânge o îmbibație 
alcoolică peste limita legală și la 
revocarea beneficiului suspendării 
executării pedepsei de un an 
închisoare pentru o infracțiune 
anterioară.

Pe motivații întemeiate, ambele 
recursuri au fost admise, inculpatul 
urmând să suporte consecințele 
faptelor sale și ni se pare mai puțin 
important a arăta cum le va suporta 
Adrian Avram . Important pentru 
valoarea de exemplu a acestei 
nefericite întâmplări ni se pare 
eroarea și inconștiența în care 
trăiesc și se manifestă unii tineri. Cel 
în cauză are peste 25 de ani și avea 
foarte clar în imagine că a conduce 
un autoturism fără permis de 
conducere, că a face acest lucru sub 
influența accentuată a băuturilor 
alcoolice, că a-l săvârși știind că ai 
în urmă o condamnare cu 

^suspendarea executării pedepsei,
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Pagină realizată de Valentin NEAGU

Garda Financiară în acțiune

353.476.000 DE LEI SUSTRASE
în luna martie a.c., comisarii Gărzii Financiare au verificat 85 | 

de agenți economici din județ. Abateri s-au constatat la 52 dintre ■ 
aceștia.

Suma totală determinată ca sustrasă de la plata impozitului, | 
taxelor și majorărilor de întârziere s-a ridicat la 358.476.000 de lei. ■

Valoarea amenzilor aplicate a fost de 29.850.000 de lei.
Cele mai multe contravenții s-au constatat la capitolul impozite | 

și taxe - 23, în valoare de 10.300.000 de lei. Urmează cele privind 
respectarea normelor de comerț, 19 - cu 6.350.000 de lei. 
Contravențiile la disciplina financiară au fost două - cu 5.800.000 | 
de lei. De asemenea, s-au încasat efectiv 49 de amenzi, a căror 
valoare a fost de 27.750.000 de lei. •

Confiscările în numerar și contravaloarea în marfă au fost de | 
14.441.000 de lei.

Din sumele determinate ca sustrase de la neplata impozitului I 
| și majorărilor de întârziere, în timpul controalelor s-au virat [ 
^19.646.000 de lei.

atrag consecințe foarte grave. A 
săvârșit totuși aceste fapte. A 
făcut-o într-o aplecare maladivă 
către teribilisme gratuite. Dar 
acestea au prețul lor și nu o dată 
e teribil de scump, ca în cazul lui 
A.A.

Clemență pentru 
păcătos

Prin sentința Judecătoriei 
Petroșani, Gheorghe Turcuman, 
din Vulcan, fusese condamnat la 
mai multe pedepse cu 
închisoarea, cea mai drastică fiind 
de doi ani, pentru violare de 
domiciliu, lovire sau alte violențe, 
precum și la despăgubiri și 
cheltuieli de judecată.

Pedepsele erau consecința 
faptului că, sub influența băuturilor, 
G.T. pătrunsese pe nepusă masă 
în locuința unui vecin, luându-i la 
scatoalce pe proprietarul 
apartamentului și pe concubina 
acestuia.

Tribunalul, prin decizia sa 
penală, a soluționat apelul 
inculpatului, în lumina legii. 
Constatând că pedepsele aplicate 
de instanța de fond sunt grațiate 
condiționat, a decis ca Gheorghe 
Turcuman, să traverseze o 
perioadă de încercare de doi ani, 
plus încă doi ani, timp în care G.T. 
trebuie să se comporte ca un 
demn cetățean al unui stat de 
drept. Va înțelege el corect acest 
act de clemență al legii?
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platoul de filmare

Reflecția sĂptĂFMÂMH i
"în prietenie, în căsnicie, în dragoste și în orice j 

altă legătură, ținem să fim avantajați; și cum legă- * 
tura părinților, a fraților, a prietenilor, a îndrăgostiților etc. e
mai continuă, mai strânsă și mai vie decât oricare alta, nu 
trebuie să fim surprinși că vom da, aici, peste mai multă 
nerecunoștință și nedreptate".

r

Sonorii de nima

Prin jocul, talentul și modul 
de interpretare a eroilor cărora 
le-a dat viață pe ecran, 
ROBERT MITCHUM a fost so-

+ PULBERE DEȘTELE^*
* • * W

cotit de specialiști "ultimul Gary 
Cooper în viață". S-a născut la 
6 august 1917, în Bridgeport - 
statul Connecticut.

A debutat în cinema cu co
media "The Human Comedy" 
(Comedia umană) - 1943, în 
regia lui Clarence Brown, ală
turi de Mickey Rooney. Dato
rită deosebitei creații din "The 
Soldiers" (Soldații) - 1945, re
gia William Wellman, a fost 
nominalizat pentru statueta de 
aur "Oscar".

Obține un alt succes per
sonal cu fresca socială "Cross
fire" (Focuri încrucișate) - 
1947, regia Edward Dmytryk, 
după care "pleacă" în Vest cu 
"Pursued" (Urmăritul) - 1947, 
în regia lui Raoul Walsh. Anii 
'60 îl găsesc în plină forță de

••• ----- --- —

Legile lui 
GaOco

Din categoria 
"Zăpăcește-i!"
Dacă vrei să-ți derutezi 

adversarul, fă-i un bine.

Din ciclul "Tot răul 
spre bine "
Nu ezita să faci greșeli. 

Cu timpul și greșelile devin 
amintiri plăcute.

Extras din lucrarea 
"Totul curge "
Când aștepți vreme 

îndelungată un autobuz care 
nu mai vine, consolează-te 
cu gândul că toate trec.

Din ciclul "Politica nu 
e curvă"
Nu mai afirmați că politica 

e curvă. Și femeile ușoare au 
demnitatea lor. 

creație cu dramaticul "The 
Angry Hills" (Colinele mâniei) - 
1959, regia Robert Aldrich, 
sau melodrama "Two for the 
Seasow" (Doi pe un balansoar) 
- 1962, regia Robert Wise, cu 
Shirley MacLaine.

îmbracă uniforma pentru 
"Anzio" (Debarcarea de la 
Anzio)- 1967, regia Edward 
Dmytryk și-i dă bătaie de cap 
lui John Wayne în western-ul 
"El Dorado" - 1967, în regia lui 
Howard Hawks. în "The Big 
Sleep” (Somnul cel mare) - 
1976, regia Michael Winner, 
interpretarea rolului detec
tivului Philip Marlowe din proza 
lui Raymond Chandler a fost 
socotită cea mai reușită până 
la acea dată. Printre ultimele 
apariții notăm "The Amba
ssador" -1984, regia John Lee 
Thompson, cu Rock Hudson.

S-a stins din viață la 2 iulie 
1997, la Hollywood. Și fiii săi, 
James și Christopher, au îm
brățișat cariera tatălui lor.

Adrian CRUPENSCHi

Aria destinului
Zarurile au fost aruncate 

demult. Noi doar alergăm să 
vedem rezultatul.

Legea moralei
Când cumperi încrederea 

cuiva, trebuie să știi că ea va 
ține până când celălalt își 
cheltuie banii.

Citat din lucrarea
"Progresul la 
întrecere cu sine 
însuși"
Am ajuns atât de evoluați 

încât până și imbecilitatea 
trece testele de inteligență.

Extras din tratatul "Nu 
bate pasul pe loc "
Viața e o scară pe care, 

dacă nu urci, e musai să 
cobori.

Revelația simplității
Simplifică totul, și multe 

se vor rezolva de la sine.
>7

C.u Q^aucr£nazgu£5. (1715 - 1747) 

-moralist francez, reprezentant strălucit al genului 
sentinței și maximei

"Ura nu este mai puțin nestatornică decât prietenia".
"Un om de lume este socotit ridicol din pricina talentului 

și a gustului său pentru scris. îi întreb pe oamenii chibzuiți: 
Ce fac cei care nu scriu?".

"Amorul este mai năprasnic decât amorul-propriu, 
întrucât cineva poate să iubească o femeie în ciuda 
disprețului ei".

"Oamenii disprețuiesc literatura, pentru că o judecă așa 
cum judecă meseriile, după utilitatea ei pentru avere".

"Mintea nu poate înlocui cultura".
"Singurătatea este pentru minte ceea ce este dieta 

pentru corp: fatală când e prea îndelungată, deși necesară".
"Cum e firesc să dăm, fără dovadă, crezare multor 

lucruri, nu e mai puțin firesc să punem la îndoială altele, cu 
toate dovezile lor".

"Ura celor slabi nu e atât de primejdioasă pe cât e 
prietenia lor".

"Proștii se folosesc de oamenii de duh, așa cum cei 
scunzi poartă tocuri înalte".

"Păsările răzlețe ale verii 
vin la fereastra mea și cântă, 
apoi își iau zborul. Iar frunzele 
galbene, ale toamnei, care n- 
au cântece, zboară și cad a- 
colo, ca un suspin".

"Ceea ce ești nu poți ve
dea, ceea ce vezi e doar umbra 
ta".

"Odihna-i a muncii, așa 
cum pleoapa-i a ochiului".

"Peștii din apă-s tăcuți, do
bitoacele de pe pământ sunt 
zgomotoase, păsările din văz
duh cântă.

Omul, însă, are într-însul 
tăcerea mării, larma pământului 
și muzica văzduhului".

"Stelele nu se tem să apară 
ca niște licurici".

"Lui Dumnezeu ajunge să i 
se facă lehamite de marile im
perii, dar niciodată de mărun
tele flori".

Selecție de Hie LEAHU
Ei ignoră totul, totul,
Căci de toate n-au habar, 
Dar - de zici -, ți-arată cotul: 
"- Nu e totul foarte clar?"

Coryntina, tu știi tagma 
Celor cu limbaj bizar 
Folosind mereu sintagma: 
"Totul este foarte clar?"

Unii-n vârf de piramidă 
(Fără Dumnezeu și har), 
Din partide, din partidă 
Țipă: "- Nu vi-e foarte clar?"

Să ne fie foarte clar!

tăx/efe.
"Iarba își caută mulțimea pe 

pământ. Copacul își caută sin
gurătatea pe cer".

"Artistul e cel ce iubește 
Natura, de aceea e sclavul și 
totodată stăpânul ei".

Rabindranath Tagore 
("așchii" din volumul 

"Stray Birds")

Să fie oare dorința mea 
de posesie prea mare sau e 
dorința de a nu uita lucrurile 
importante pe care le întâl
nesc în calea mea?... Și cred 
că tot la dorința de a poseda 
se reduce totul...

Mă surprind de ani de zile 
strângând materiale xero
xate, copiate, casete, discuri, 
cărți pentru a le avea în caz 
că aș avea nevoie de ele. 
Acest lucru e cel mai evident 
în cazul copiilor xerox. Citesc 
ceva și pentru a avea la înde
mână fac o copie xerox a 
paginilor pe care le-am găsit 
interesante. Poate nu le voi 
mai citi niciodată, dar simplul 
fapt că știu că ele sunt acolo, 
că vor fi acolo oricând voi 
avea nevoie de ele, îmi dă 
liniște, îmi dă siguranță și de 
ce nu, mă face să mă simt 
mai bogată cu un gând, cu o 
informație prețioasă care mi- 
ar putea fi utilă cândva...

Dar trec zilele și trec anii 
și nu mă ating de paginile 

xeroxate pentru că știu că 
sunt acolo, la fel cum nu-mi 
citesc cărțile din bibliotecă 
pentru că ele vor fi mereu 
acolo, vor putea aștepta pen- 

tru că acum trebuie să citesc 
o altă carte pe care o pot 
împrumuta doar pentru un 
timp limitat. Și dacă găsesc 
ceva interesant și nu am timp 
să mai citesc și trebuie retur- 
nată cartea, atunci, simplu, 
fac o copie xerox și o pun în 
raft și gândul că e acolo mă 
liniștește și îmi dă siguranță. 
Cândva voi citi acele cărți, 
acele pagini xeroxate, voi 
asculta discurile și casetele 
ce așteaptă anume acel timp.

Cândva voi afla ce stă 
scris în memoriile mele de 
rezervă.

Ina DELEANU

însuși șeful tagmei strigă:
*- A fost greu, da' nu-n zadar, 
Căci am pus de-o mămăligă - 
Să vă fie foarte clar!"

Dumitru HURUBĂ

*1 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I
I
I 
I 
I 
I
I 
I

ORIZONTAL: 1) Oglinda atotcuprin
zătoare a înfățișărilor divine; 2) Verighete de 
fier pentru logodna cu Marte - Instrument 
birotic cu valențe imitative; 3) Scene fără 
cortină pentru spectacole agreste - Sincopă 
tehnică în exercițiul funcțiunii; 4) Dereglată 
termic pe o temă de sezon - Scenă mișcă
toare din spectacolul unei debarcări; 5) Cifră 
de plan într-un calcul rotund - A face o 
legătură trainică într-un ansamblu dur; 6) 
Fruntaș în domeniul alimentației publice - 
Semnal clasic de demarare patrupedă; 7) 
Martor înmiresmat al romanticelor iubiri - 
Premiant indubitabil la școala bunei cuviințe; 
8) Credit nerambursabil oferit de suflete 
caritabile - Suferința neostoită a florilor 
privirii; 9) Sistem de dezvoltare multilaterală 
din fire - Element neînsemnat (!) de inspirație 
universală; 10) Spectacolul de gală al unor 
debutanți.

VERTICAL: 1) Venali atacanți cu contribuții la depose
dare; 2) Soi de păr cu nimbul luminozității - Metaforă dură 
pentru pana corbului; 3) Platoșa perenă a artei noastre 
populare - Exemplificare gălăgioasă a unei fecundități 
prolifice; 4) Brațe tari străjuind secular crestele (sg.) - 
Imaginea zoomorfă a unui luptător de excepție; 5) Barometre 
filistine ale bănuitelor virtuți - Clipele de dragoste ale unui 
pragmatici; 6) Licență rebusistă pentru cititori ad-litteram! - 
Verighete sui-generis la logodna sirenelor; 7) înger păzitor 
din avangarda rozelor - Clasic susținător al elementelor de 
acoperire; 8) Pasageri tradiționali pe corabia deșertului - 
Semn de trecere cu acordarea priorității; 9) Măsură impusă 
pentru marea masă - Călător nefericit pe muntele de pietate; 
10) Expresia definitorie a preciziei indubitabile.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului "INSERĂRI" apărut in ziarul nostru de 

sâmbăta trecută:
1) STRĂBUNICI; 2) TREFILATOR; 3) RA-AFIȘ-LE; 4) 

ADUNAT-POM; 5) MURĂ-AMICI; 6) ACĂȚA-APAȘ; 7) TĂT- 
PEREȚI; 8) UT-HOȚI-AB; 9) RODODENDR/,: 10) IREPARABIL.

I I ph7 Negru: Rh8, Nd7
‘ I Soluția problemei din nr.
| | trecut:
■ ■ 1. Ne7~; 1.... Ra6; 2. D: a5 mat
1,1 1. ... Ra4; 2. Dc4 mat\ —— _ — — — — — <
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ANIVERSARI

• Astăzi, la aniversare, îți urăm, 
cu toată dragostea, OLGA GIURCA, 
"La multi ani!" cu sănătate, să ai 
parte numai de bucurii. Fiicele Olga, 
Voichița, Alina, nepoata Cristina și 
ginerii Doni și Marcel. (3564)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, eventual 
parcelat, Geoagiu Băi, pătuț copil. Tel. 
216590, după ora 20 (3552)

• Vând teren intravilan, Mintia, 
aproape de gară, gaz, apă, cu 
materiale construcții. Informații Mintia 
101 (3557)

• Vând urgent casă 2 camere, 
hol mare, bucătărie, cămară, beci, 
anexe gospodărești, grădină, apă 
curentă, gaz, în Deva, str. Matei 
Corvin, nr. 1, preț informativ 
160.000.000 lei. Tel. 054 219308, 
între orele 18-20 (3239)

• Vând casă Luncoiu de Sus, nr. 
35. Tel. 013122941 (3337)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, ultracentral. Tel. 
225309 (3551)

• Vând casă, Almașu Sec. 
Informații Archia, nr. 23, Stoica 
(3350)

• Vând urgent apartament 2 
camere, 28.000.000 lei. Tel. 092/
734064, Deva. (3396)

• Vând casă, curte și grădină, 
2800 mp, Sîntandrei, 101, tel. 217469 
(5115)

• Vând avantajos în Pricaz, 36 B, 
casă 4 camere , baie, bucătărie, 
încălzire centrală, gaz, gresie, 
faianță, instalație apă, tel. 241562 
(3412)

•Vândcasă, gaz, Pricaz, nr. 132. 
Informații tel. 247515 (3413)

• Vând apartament cu 2 camere, 
Deva, Aleea Jiului, bloc F. Informații 
tei. 620053 sau 621136.

• Vând Dacia break, fabricație 
1993. Tel. 260712, după ora 16 
(3324)

• Vând avantajos tractoare U 
650. Deva tel.094 515446, 094 
511956 (3060)

• Vând Fiat Ducato 1,2 tone, sau 
schimb cu utilitară papuc, plus 
diferență. Tel. 231183, 092348238 
(3065)

• Vând tractor U 650, cu plug, 
Beriu, nr. 82, tel. 646154, după ora 
19. (3416)

• Vând camion, Gaz, 4,5 tone, 
preț convenabil, stare bună, tel. 
241028 (3417)

• Vând urgent Dacia 1300,1975, 
Orăștie, tel. 247997, preț convenabil 
(3418)

• Vând tractor 445, cu tracțiune 
dublă, cu cabină, fabricație 1985, 
Hațeg, str. Cloșca, nr. 32. (2588)

• Vând Dacia 1310, stare foarte 
bună. Tel. 214071, ora 7-16 (5119)

• Vând orice telecomandă pentru 
televizor - 90.000 lei, video, satelit. 
092/368868 (mp)

• Vând malaxor pâine, mașină 
franzelat, divizat și rulotă. Inf. tel. 
621762,216963.

• Vând barcă rusească, aragaz, 
piese Opel Kadett. Tel. 225632 (3316)

• Vând chioșc aluminiu, 15 mp, 
22 milioane lei, negociabil sau 
schimb cu mașină transport marfă. 
Tel. 713620 (3355)

• Vând pian Bozendorfer. Tel. 
620863 (3064)

IOCIETATEA COMERCIALA
„AVRAM IANCU” /.A. BRAD

str. Independeței, nr. 1, bloc. 17- parter, organizează 
licitație deschisă cu strigare pentru întocmirea 
Rapoartelor de Evaluare în scopul vinderii unor active.

Licitația va avea loc la data de 29 aprilie, ora 10, la 
sediul societății. Sunt acceptate persoane fizice sau 
juridice atestate ANEVAR.

Relații suplimentare la telefon 054/651826.

213345 (3349)
• Vând mânză, 3 ani, semigreu 

și remorcă auto 6 tone. Leșnic, nr. 
151 (3067)

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

• Vând mașină cusut electrică, 
bicicletă damă. Tel. 216176 (5112)

• Vând sufragerie tip MG 623, 
din lemn masiv, sculptat. Informații 
tel. 213539, între 18-20 (5113)

• Vând proteze autoblocante, 
ambele coapse, austriece. Ofer 
garaj pentru închiriat, Orăștie, 
Mureșului, tel. 242471 (3414)

PIERDERI

• Pierdut câine alb, blană mare, 
mascul, nume - Snoi, oferim recom
pensă. Tel. 219232 și 211041 (3056)

• Pierdut cod fiscal, firma Soreli 
Impex SRL Hunedoara. îl declar nul. 
(3520)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu 65 mp. Șoimuș, 
nr. 256 (3328)

• Ofer spre închiriere apartament 
zona pieței, plata anticipat. Tel. 
229622 (3066)

• Caut de închiriat garsonieră. 
Tel. 214931 (3553)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Uniconf "M" SRL angajează 
contabil cu studii de specialitate cu 
carte de muncă. Interviul va avea loc 
luni, 13 aprilie, ora 14. Tel. 213201 (3232)

• Liceul “Sigismund Toduță" 
organizează concurs pentru ocu
parea unui post de laborant. Relații 
la telefon 224868.

• S.C. Emma Com SRL Orăștie exe
cută ștampile pe suporturi autotușate, 
plastic, lemn în 24 de ore. Urgențele se 
execută în maximum 3 ore. Calitate 
maximă, prețuri minime. (5122)

• Gero LTD intermediază contracte 
în străinătate - minerit, industrie. Tel. 
620548, b-dul N. Bălcescu, bl. 24 A, 
sc. A, ap.1 Deva (3237) (3301)

COMEMORĂRI

• în urmă cu doi ani, în săptă
mâna luminată a Sfintelor Paști, a 
plecat pentru totdeauna în lumea 
veșniciei dragul nostru

ing. CUCUIAN ELISEI
Parastasul de pomenire, sâm

bătă, 11 aprilie 1998, ora 10, la 
biserica din Simeria (Biscaria). 
Dumnezeu să-l odihnească. Soția 
și nepotul Darius.

dECESE

• Familia Cristea Aurel și Florina 
mulțumesc pe această cale tuturor 
celor care au fost alături de ei la 
greaua suferință ce le-a pricinuit-o 
pierderea fiicei lor

MIHAELA
Dumnezeu s-o odihnească!

• Familia îndurerată anunță 
dispariția fulgerătoare, la numai 42 
de ani, a celui care a fost

SALVADOR STÂNGACIU 
(DORU)

Te vom păstra veșnic în inimile 
noastre. Fiul Valentin, surorile Delia 
și Mariana, cumnații Nicu și Nelu, 
nepoții Lavinia, Alex, Marian și 
Cetean Cornelia. Odihnească-se în 
pace ! (3556)

• Cu adâncă durere în suflet 
colectivul SC CIF SA Deva regretă 
stingerea din viață a celui care a 
fost managerul societății 

ing. SALVADOR STÂNGACIU
înhumarea va avea loc la data 

de 12 aprilie 1998, ora 14, de la 
Casa Mortuară Deva. Dumnezeu 
să-l odihnească ! (3555)

z*

La Orăștie

Se dărâmă Casa de
cultură!

O scenă care a înmărmu
rit mai multe zeci de persoa
ne s-a petrecut joi seara, la 
Casa de cultură din localitate. 
După terminarea fazei muni
cipale a concursului de fru
musețe “Miss Orăștie '98”, o 
bucată zdravănă din tavan s- 
a desprins și a căzut razant 
pe lângă câteva participante 
la concurs.

Privind calitatea factorilor 
de mediu în județul Hunedoara 
pentru perioada 30 martie-5 
aprilie '98, poluanții gazoși de
terminați (dioxid de azot, dioxid 
de sulf, amoniac și fenoli) au 
fost în limitele admise prevă
zute. Valorile maxime s-au înre
gistrat în zona Hunedoara la 
datele de 31 martie și 5 aprilie 
pentru dioxidul de azot și în 
zona Paroșeni la data de 2 a- 
prilie pentru dioxidul de sulf. La 
amoniac și fenoli valorile ma
xime s-au înregistrat în zona 
Hunedoara la data de 1 aprilie și 
respectiv 1 și 2 aprilie pentru 
fenoli.

- Pulberile în suspensie au 
valori medii care s-au încadrat

Societatea comercială 
“COMAR" SRL se numără prin
tre primele societăți comerciale 
private din municipiul reședință 
de județ, certificatul său de 
naștere purtând data de 10 
martie 1991. La data mențio
nată, a intrat în funcțiune pe bd 
1 Decembrie la nr. 16 un com
plex comercial alcătuit din bar, 
restaurant și o ceainărie-cofe- 
tărie cu consum pe loc.

De la data înființării și până 
în prezent, complexul a func
ționat fără întrerupere. Cu ce 
rezultate nu are importanță, și- 
apoi treaba asta este secretă, 
în orice caz, ceainăria-cofetărie 
și-a format o clientelă stabilă. 
La bar sunt organizate nunți, 
sărbătorirea zilei de naștere, 
ieșiri la pensie. Servirea este

• Colectivul de la RAIF Bucu
rești, Sucursala Hunedoara - Deva 
aduce un ultim omagiu prietenului 
și fostului coleg,

ing. SALVADOR - CORNEL 
STÂNGACIU

dispărut prematur și fulgerător 
dintre noi. Dumnezeu să-ți odih
nească în pace sufletul zbuciumat! 
/3560)

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm încetarea din viată a 
dragului nostru

MIHAI NAȘTE
în vârstă de 48 ani. Corpul ne
însuflețit se află în Simeria, str. 
Biscaria, nr. 12. înmormântarea va 
avea loc astăzi, 11 aprilie 1998, ora 
13. Ileana și cei dragi - mama, sora, 
nepoții, cumnatul. Să-i fie țărâna 
ușoară ! (3554)

• Familia Costea mulțumește 
tuturor celor care au fost alături 
de ea în momentele de grea 
încercare provocate de dispariția 
iubitului nostru

TRAIAN COSTEA
(3552)

Șansa mare a fost că bu
cata din tavan nu a lovit pe 
nimeni. Bucuria unui vis îm
plinit se putea transforma 
într-o mare durere, întrucât 
cea mai aproape de acest e- 
veniment neplăcut a fost actu
ala câștigătoare a concur
sului de frumusețe de la O- 
răștie, Liliana Postelnicu.

Corne! POENAR

STAREA MEDIULUI
în limita admisă de 0,15mg/mc/ 
24h. Valoarea maximă care de
pășește limita admisă s-a înre
gistrat în zona Mintia-Deva la data 
de 2 aprilie, în zona Teliuc la data 
de 3 aprilie valoarea obținută co
incide cu limita maximă admisă.

- Pulberile sedimentabile 
continuă să înregistreze depășiri 
ale limitei admise de 17g/mp/lună 
în zonele Teliuc de 3,3 ori și Chiș- 
cădaga de 15,9 ori.

- Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absorbite 
se menține în limitele de variație 
ale fondului natural la factorii de 
mediu aer, apa brută și potabilă, 
sol și vegetație.

Prin determinările efectuate în 
această perioadă au fost obți

foarte bună transpunându-se în 
fapt în sloganul “Clientul nostru, 
stăpânul nostru". Opinăm, însă, 
că dacă la bar s-ar fi pus în 
vânzare și mărfuri românești, 
dacă s-ar fi insistat pe dezvol
tarea consumului pe loc, dacă 
aprovizionarea cu bere ar fi 
constantă, poate rezultatele ar 
fi fost altele. Cele de mai sus 
nu sunt critici, ci doar câteva 
păreri ale unui om care cu
noaște foarte bine comerțul 
devean și evoluția lui în ultimii 
șapte-opt ani.

în ideea că rețeaua comer
cială trebuie să fie mereu în 
consens cu solicitările popu
lației, dna Marina Ardeleanu, 
asociatul unic al S.C. “COMAR" 
SRL, a avut o inițiativă foarte 
prețioasă și anume pe aceea

j DefîJriî j 
I Sub razele strălucitoare și încălzitoare ale primăverii Regele iubirii | 
| și al păcii a intrat în Ierusalim în aclamațiunile însuflețite de: Osana, |
■ ale unui popor care avea să devină peste câteva zile trădător. ,

Astăzi vine și la noi același Rege ca să depună în sufletele și J
I inimile noastre bazele împărăției Sale de iubire și de pace. î
j îi urăm bun sosit între noi, căci sufletul nostru este dornic de | 
| pace și de iubire. j
, Cine n-ar vrea să trăiască în pace în această scurtă viață ■
■ pământească?
I Și totuși, care dintre noi ar putea să spună, că nu-i ca și locuitorii I 
| Ierusalimului, care peste câteva zile își întorc spatele mișelește | 
| Regelui lor, deși Dânsul venea cu dorul să întemeieze în inimile lor |
■ pacea duhovnicească a iubirii. .
1 Și între noi există o pace, o mulțumire, dar aceasta este numai ■ 
I aparentă și de scurtă durată, deoarece înăuntru suntem ispitiți de I 
| neliniștea și nemulțumirea sufletului nostru, cultivând și nutrind o ură | 
| neîmpăcată față de aproapele (nostru).

I ‘
I
I

Zilnic constatăm pe o scară întinsă o decădere a virtuților de ■ 
căpetenie, care trebuie să ducă la înțelegerea și la pacea între ! 
oameni. '

Din zi în zi numărul apostolilor perseverenței, ai Cauzei lui | 
| Hristos.se împuținează, iar numărul celor trădători crește. Zi de zi | 
| vedem răstignită conștiința creștină și națională, lăsând cu nepăsare ■ 
? ca adevărul să fie crucificat de ocările și defăimările care clintesc ! 
I bazele păcii și iubirii, precum și ale viețuirii pașnice a societății I 
| omenești. !
j lisus Hristos a ieșit triumfător dintre dușmanii săi. El are azi | 
■ trebuință nu de cei lași, care îl primesc cu strigătele de Osana, și ■ 
! mâine vor striga răstignește-l; ci are trebuință de ostași, care într- ! 
I adevăr vor înlătura din calea Lui pe toți dușmanii adevărului veșnic. I 
I Armata lui Hristos, reînnoită în rândurile ei, stă azi gata de | 
| neobosită activitate.
• Va fi aceasta o Duminică a Floriilor fără finalul: răstignește-l? 
’ Marta CRIȘOVAN

"XL" - o nouă discoteca
pentru tineret la Brad

începând de aseară, tinerii 
din Brad au o nouă discotecă, la 
Restaurantul "Crișul” din locali
tate. Noua șansă de distracție 
pentru brădeni, denumită simbolic 
“XL", oferă posibilitatea tinerilor 
din Brad să-și petreacă timpul 
liber într-un cadru mai aparte. 
Potrivit spuselor dlui Călin Tătar, 
sufletul acestei discoteci, în fie

nute valori medii de 0,57 Bq/mc/zi 
pentru depuneri atmosferice și 
de 2,37 Bq/mc/aer/zi pentru pul
berile în suspensie.

Valorile obținute sunt foarte 
reduse dacă le raportăm la valo
rile de atenție de 200,0 Bq/mp/zi 
și respectiv de 10,0 Bq/mc aer/zi 
pentru pulberile în suspensie 
(aerosoli filtrați).

Materiile în suspensie pe râul 
Jiu au pentru această perioadă o 
valoare medie de 1196.0 mg/1 și o 
valoare de 1933 mg/1 înregistrată 
la data de 4 aprilie. Raportate la 
perioada anterioară rezultă o re
ducere a materiilor în suspensie 
pe râul Jiu cu 718,0 mg/1 pentru 
valoarea medie și cu 1637,0 mg/1 
pentru valoarea maximă.

de a amenaja în spațiul fostului 
“15 lei" o unitate nouă, unică, 
după părerea noastră, în Deva. 
S-a procedat, întâi de toate, la 
zugrăvirea spațiului. S-a 
construit un cuptor special ce 
funcționează cu lemne. Au fost 
aduse farfurii speciale în care 
se vor servi produsele, a fost 
montat mobilier nou, din lemn 
rindeluit. Au fost aduși în unitate 
doi meseriași de înaltă clasă - 
Roberto și Ricardo - ce au învă
țat să facă pizza și alte pro
duse tocmai acasă la cei ce le- 
au inventat, în Italia adică. Uni
tatea a intrat în funcțiune recent 
sub numele de “Pizzeria 
Marinara".

Lecturând meniul ce-l oferă 
clienților unitatea să notăm că 
aici se pot servi 21 de feluri de 

I 
I J

care joi accesul la dans este gra
tuit, vineri, sâmbătă și duminică, 
percepându-se doar taxă de 
intrare.

Pe lângă muzică, în fiecare 
seară se organizează câte o 
tombolă, iar într-un viitor apropiat 
se intenționează, să fie aduse și 
formații de muzică ușoară de 
succes, din județ. (C.P!)

Pentru 1997 agenții eco
nomici din județul Hunedoara au 
prevăzut pentru protecția me
diului, un plan de investiții de 
20.824.4 mii lei, din care 7442,9 
mii lei investiții pentru protecția 
aerului, 5610,6 mii lei investiții 
pentru protecția apelor, 4162,0 
mii lei pentru protecția solului și 
a apelor subterane și 3612,9 mii 
lei pentru protecția mediului na
tural. La finele anului 1997 pro
gramul a fost realizat în procent 
de cca.80% prin obținerea unui 
volum de lucrări în valoare de 
16.870.9 mii lei.

Agenția de protecție a 
mediului Deva

pizza, 6 feluri de pastespagheti, 
două feluri de pastepanne și 
două feluri de pastetortelini. Se 
servește zilnic bere la dozator, 
mereu proaspătă, iar prețurile 
sunt după buzunarul fiecăruia - 
cel mai mic fiind de 7200 lei, cel 
mai mare de 30.000 lei. De 
menționat că produsele înscri
se în meniu se pregătesc pe 
loc, iar operația respectivă du
rează doar câteva minute.

Am scris aceste rânduri cu 
singurul gând să-i răspundem 
unei cucoane care a învinuit zi
arul nostru că nu-i încurajează 
pe privatizați, ba le pune chiar 
bețe în roate. Ele sunt încă o 
dovadă că lucrurile nu stau 
așa. Dimpotrivă.

Traian BONDOR

Hristos.se
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ACUM PUTGTI DEVENI DISTRIBUITOR 

DE MATERIALE Rigips

Se convoacă Adunarea Generala a Acționarilor la

Pereți gipscarton * Tavane susoendate * Amenajări mansarde si bai

Doriți sa va completați oferta cu cele mai moderne 
sisteme de amenajari interioare?

Doriți sa beneficiat! de discounturi substanțiale de preț?

'4% Doriți consultanta tehnica gratuita?

Distibuitor exclusiv Rigips in județ 
va oferă posibilitatea unei colaborări plina de avantaje.

Pentru informații suplimentare sunați acum la 054- 211053 
sau vizitati-ne la sediul nostru din Deva, Bv Decebal Bl P

S.C. Metropol SA
Sucursala Deva 

str. M. Eminescu Bl. C2, ap. 45 
Telefoane: 227995,234140

angajează urgent-conducător 
auto cat. B. cu experiență în do

meniu minimum 10 ani și cunoștințe 
în domeniu de mecanică auto.

Relații suplimentare la sediul so
cietății sau telefonul de mai sus.

BIROUL DE 
TINERET AL 

DJ/LL 
HUNEDOARA

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.

Vreau!
Adică vreau

Oferta MediaCom’95
Mnira servkilHe Dlalăg I

SI vreau totul —acum!
în Unt. rrua u *rtnn« il na nccnsariu irntull I

GUM. TEAM DMI 
Majaztr GUM. TEAM EMM 
Str. Ubertăți nr. 7 
0S4-718471

METROPOL S.A.
iV «T. Companie Internațională de Asigurări și Reasigurări

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

• Agenția Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, bl. 105, ap.l, Tel. 054-544974.

• 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!

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

Organizează Hdtatie 
de programe, marți, 14 
aprilie 1998, la sediul din 
strada 0. Goga, hr. 1.

Sunt invitate sâ 
participe toate orga
nizațiile nonguverna- 
mentale de tineret din 
județ.

în dota de 27.04.1994 ora 11 la sediul S.C. 
Mobipet SA Petroșani, str. Livezeni nr. 232, cu 

urmâtoarea ordine de zi.
1. Alegerea Consiliului de Administrație și a Comisiei 

de cenzori.
2. Stabilirea remunerației adminsitratorilor și cenzo

rilor.
3 Diverse.

■ La adunare vor participa toți acționarii.
Acționarii pot fi reprezentați prin procuri speciale 

conform Legii.
în cazul în care nu se asigură cvorumul necesar pentru 

prima convocare, a doua convocare va fi pentru data de 
28.04.1998, în același loc și la aceeași oră.
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S.C. l'apilii
(hihriiîi ile paniifl) 

llcui. iinîajwi
S 20 muncitori 

necalificați;
20 muncitori 

calificați în meseria 
de tâmplar;

J director tehnic;
■/ secretară- 

contabilă cunos
cătoare a limbii 
engleze.

Relații la telefon 
092/258128.

Vl»l MiL

DE PAȘTE DOAR PENTRU TINE!
Intr-o perioadă in care prețurile URCĂ și URCA și 

URCĂ.... NOI avem curajul să le Coborâm.

Cliențiloi noștri fideli le oferim acum REDUCERI DE PREȚ
Izvorul Minunilor 
Frutti - Fresh 
American Cola 
Biirger

Scandic Pop

Polar

Jamaica

■ 
i■
I
I
I

■ 
i
■ 
i
i

■

PIONEER

Pinguin
TRANSILVANIA GENERAL

IMPORT - EXPORT 
prin depozitele sale din toata țara

Tanita

Draculina

întotdeauna Primii
O Performantăr

® Calitate •

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

i ■ ■
i 
i

r

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!
<uh
sl

Natacha -

Tirabella -

lol

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

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

Helga -
MonOSSa 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 11.000 kg/ha)

Hibrid simplu timpuriu, foarte productiv (peste 10.000 kg/ha)

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

SC ALFSIM IMPEXSRL

Simeria Veche, nr.85, 
tel. 054/261166

Zilnic: 9 -18

Vinde și pe cupoane
j

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 - sir. George Călinescu, nr.13, București 1, ROMÂNIA, Tel: 01/230.98.10; fax: 01/230.98.33

■1

mailto:office@telezimex.ro


M Tt MMS ZER0
• TELEVIZOARE COLOR • RADIOCASETOFOANE ȘI COMBINE MUZICALE • FRIGIDERE, CONGELATOARE, VITRINE ȘI COMBINE FRIGORIFICE

• MAȘINI DE SPĂLAT* ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI*BOILERE ELECTRICE*VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE
• ASPIRATOARE* MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE «STORCĂTOARE DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE... *ȘI MULTE ALTELE III

Calculatoare (PC) în orice configurație II! PENTIUM 166,200,233,..., AMD, CYRIX,...

Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme

NUMAI 
PRIN

Magazine în jud. Hunedoara:
DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 213222 

^ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

S.C. CONDOR SA
Deva

Sccietate comerciala
VINDE EN GROS

Str.Avram lancu, bloc H3, Deva

Cautâ asociat pentru 
derularea activității de 

“FITTNES”.
Informații suplimentare la sediul societății. I 

’------- — _ __ '__ J

S.C. AUROCAR SERV SRL Orăstie 1/

Dealer autorizat al S.C. Automobile Dacia 
Pitești, vinde toată gama de autoturisme 

Dacia, cu doar 30% avans.
Informații la sediul societății din Orăștie, str. 

Unirii, nr. 30, tel. 247468.
------------------------- ------- - y

EN DETAIL
ȘI

BERE:î>
SILVA 1/2 w

REGUN 1/2
| NEAGRĂ 1/2 b'

ROM 30* JL
VODCĂ 30* U

RACHIU ALB 25* |g)

Lichior cireșe negre 20*

Apă minerală BIBORȚENI 1,5 L

Hârtie igienică
• Zărnești
• Petrești
• Prundul Bârgăulul

...... .. .......................................................................................................................

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

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

S.C.
Agressione

Angajează pentru 
punctul de lucru 
din Deva tineri dina
mici, cu experiență 
in domeniu, pen
tru funcția de 
agent comercial, 
posesor carnet de 
conducere cat. B, 
vârsta maximă 35 
ani.

Informații Ia tel: 
064/414061.

APRILIE 1998

Hârtie copiator Special Copy A4 - 20900 lei/top 
Calc Gateway Anglia 91 cm x 20 m - 58700 lei/sul 

Calc Diamant Germania 91 cm x 20 m - 58700 lei/sul 
Hârtie scris A4 pentru export 1000 coli/top - 33900 lei/top 

Ozalid import Germania 91 cm x 18 m - 41900 lei/sul 
Biblioraft marmorat plastifiat Olanda - 9900 lei/buc 

Capete rotring - 28900 lei/buc.

Preturile nu includ TVA.*

Penitenciarul
Deva

Selecționează candidați pentru Școala 
de Administrație Penitenciară 
Tg. Ocna, cu durata de 1 an.

Condiții:
E> Liceu cu diplomă de bacalaureat; 
E>Stagiul militar satisfăcut;
[x>înălțime peste 170 cm.

Relații suplimentare la sediul 
penitenciarului.

In ziua de 23 aprilie 1998, ora 9, va 
avea loc la sediul FTDEE Deva 
examen pentru autorizarea 
electricienilor Taxa pentru 
examen este: autorizație provizorie - 
117.900 lei, mărire grad - 77.400 lei.

Alte detalii privind examenul de 
autorizare se primesc de la TTDEE Deva 
- Biroul marketing, telefon 215750, 
interior 126 si 227, între orele 7-15.

I S.C. "Termorep" S.A. 
____Hunedoara______

Secția SUCT, str. C. Bursan, nr. 3 
închiriază: utilaje de construcții, instalații de 

ridicat, transport marfă și transport persoane la tarif 
negociabil.

Execută: lucrări de montaj și reparații macarale 
și poduri rulante, autovehicule și utilaje de 
construcții.

Telefoane: 054/715876, 712050 sau la sediul 
SUCT. J


