
Simpozion privind 
“Managementul organizației”

Joi, 26 martie a.c., la Deva a avut 
loc un interesant simpozion având ca 
temă "Managementul organizației”, 
vizând în mod special managementul 
organizațiilor neguvemamentale. 

Simpozionul a fost organizat de către 
Biroul pentru Integrare Europeană de 
pe lângă Prefectura Județului 
Hunedoara, împreună cu Centrul de 
Afaceri Transilvania-Deva, la această 

acțiune participând, pentru sus
ținerea temei amintite, dl Douglas 
Crowe, expert în afaceri, membru 
al Corpului Canadian Voluntar de 
Consultanță în Afaceri. (N.T.)

5EDIU NOU
Camera de Comerț șl 

Industrie a județului Hune
doara, împreună cu Re
gistrul Comerțului se vor 
muta în curând într-un nou 
sediu. Clădirea situată pe 

strada 1 Decembrie, la nr. 
25, este fostul sediu al 
Băncii Române de Dez
voltare.

Până la finalizarea 
operațiunilor pe care le 

implică această mutare, 
întreg programul de 
relații cu publicul al CCI 
Hunedoara va fi modi
ficat corespunzător. 
(A.N.)

ANUL X ■ Nr. 210611 Sâmbătă, 28 - Duminică, 29 martie 1998 —. . . . . . = 8 pagini ii 500 LEI

CH/NA ÎN LITERATURA 
ROMÂNA

Blatistnl
Ceea ce se întâmplă pe 

scena politică românească 
seamănă tot mai mult cu 
viața dintr-un sanatoriu de 
neuropsihiatrie, iar comu- 
nicatui premierului Victor 
Ciorbea din seara de 26 
martie a.c. justifică perfect

aceste afirmații. Așa-zisa 
„ declarație importantă 
pentru țară” s-a dovedit a fi 
doar un praf aruncat în ochii 
celor care nu și-au pus încă 
ochelari de protecție. Din pă
cate, însă, amatorismul 
acestui om care încă mai 
conduce Guvernul României 
atinge limitele ridicolului, 
încolțit din toate părțile, 
atacat chiar de către propriul 
său partid, dl Ciorbea nu 
vrea totuși să înțeleagă că 
steaua lui a apus. Eliminând 
posibilitatea plecării ele
gante prin prezentarea demi
siei, premierul îi obligă pe cei 
în drept să îl demită. Până nu 
de mult, poziția sa în fruntea 
executivului era contestată 
doar de către democrații dlui 
Petre Roman, acum însă, 
încep să iasă la iveală și

r PIESE DE SCHIMB F ur aj ai*i e f Fc îen fă 1
I Dl ing. Vasile Popa de la 
|S.C. Carmetaplast "leva 
. spunea că la această firmă
■ se realizează o gamă diversă 
| de piese de schimb pentru 
(autocamioane de mică și
■ mare capacitate, precum și

Hl^^SFAltȘro DE
tsfijSSKfr .•’rrrreĂ-

Fotbal de atracție 
la Hunedoara, Deva și 
Brad

Sâmbătă la Hune
doara și Deva vor juca 
cu Corvinul și Vega 
două echipe din fruntea 
clasamentului ce vizea
ză promovarea în 
Divizia A: Olimpia Satu 
Mare (locul 3) și 
respectiv FC Bai/, Mare 
(locul 2).

Duminică, în Divizia
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Ciorbea
celelalte probleme care 
mocneau în interiorul 
PNȚCD-uiui și al Conven
ției Democrate. Pe de o 
parte, este recenta delimi
tare a grupului de parla
mentari țărăniști grupați în 
jurul iui Radu Vasile, care 
s-au pronunțat tranșant în 
favoarea înlocuirii premie
rului, iar pe de aită parte 
conflictul cu miniștrii 
liberali, care sprijină și ei 
varianta plecării iui Cior
bea. Prin decizia de a nu 
renunța la funcție, primul 
ministru ș-a plasat singur 
în opoziție cu întreaga țară, 
așa după cum susținea și 
liderul democrat. însă, 
decizia luată face ca țara 
să nu mai fie guvernabiiă.

Este incredibil cum un 
om pe care nu-i mai do
rește nimeni în această 
funcție, ține cu dinții de 
ea, compromițându-se 
definitiv în ochii cetățe
nilor și compromițând tot
odată și partidul din care 
face parte. Care ar fi, to
tuși, soluția pentru ieșirea 
din criză? In nici un caz 
nu se poate pune pro
blema unor alegeri anti
cipate, așa după cum

Andrei NiSTOR
(Continuare în pag. 8)

pentru tractoare. între altele 
pot fi amintite: elemenți 
pentru pompele de injecție, 
prezoane roți, pivoți, bride 
ș.a., oferta adaptându-se 
cerințelor pieței. (N.T.)

D, derby-ul etapei se 
desfășoară la Brad: ASA 
Aurul - FC Paroșeni - 
Vulcan. Meciul începe la 
ora 11,30. (S.C.)

Deva. Derby 
handbal feminin

Sâmbătă, de la ora 16, 
în Sala Sporturilor din 
Deva se va desfășura 
meciul de handbal 
feminin Remin Deva - 
Textila Sebeș, derby al

Nai aproape de oameni
Recent “Consumcoop” 

Geoagiu și-a ținut adunarea 
generală de bilanț asupra 
activității desfășurate în 1997. 
Desigur, analiza a fost foarte 
temeinică, iar concluzia 
acesteia a fost că, în perioada 
de referință, activitatea s-a 
amplificat și a fost aproape de 
solicitările cetățenilor din cele 
trei comune aflate în raza sa - 
Geoagiu, Romos și Balșa. Pe 
această temă am avut recent 

• CONSUMCOO? GEOAGIU>•
o discuție cu dl Aurel Doboș, 
președintele unității.

Red.: Nu interesează 
întregul bilanț al anului trecut, 
ci doar ce profit s-a atins, 
profitul fiind chintesența 
întregii activități.

A. Doboș: Profitul brut este 
de 86 milioane lei, iar cel net 
de 68 de_milioane.

Red.: în perioada de după 
revoluție unele magazine ale 
cooperației au fost închise.

A. Doboș: Le-am re
deschis, multe dintre ele. în 
prezent avem 21 de unități 
care funcționează cu bune 
rezultate.

Red.: Mai mulți oameni 
din rețeaua comercială cu 
care am vorbit ne-au spus că

Aceasta este una din 
devizele în sprijinul căreia vine și 
firma Cicosim Agroex din 
Simeria Veche. Urmărind 
înfăptuirea unui asemenea 
obiectiv, această unitate 
colaborează cu firme de 

celei de-a 14-a etape din 
Divizia A, seria Vest. 
Un meci de văzutl 
(S.C.)

Farmacii de ser 
viciu

Farmacia “Nirvana” 
va fi de gardă la sfâr
șitul acestei săptămâni 

la în municipiul Deva. 
Este situată în strada 
D. Zamfirescu, nr. 1.

La Hunedoara, în 
același interval de 
timp, va funcționa far
macia “Golden Farm” 
(gară). (E.S.)

vânzările au scăzut foarte 
mult în ultima vreme din 
pricină că oamenii, cumpă
rătorii adică, nu au bani.

A. Doboș: Așa este. 
Tocmai de aceea noi am 
practicat și practicăm un 
adaos comercial de 7-8 la 
sută, in special la alimentele 
de bază în hrana populației.

Red.: Cum a fost și este 
aprovizionarea unităților?

A. Doboș: Ne străduim 

să dpcem în toate unitățile 
marfa de care au nevoie 
oamenii în mod cotidian. în 
fiecare sat ducem pâine de 
două ori pe săptămână.

Red.: în zona dvs de 
activitate sunt foarte multe 
unități comerciale private. 
Influențează apariția lor 
activitatea cooperației?

A. Doboș: Da, în sensul 
că ne determină să asi
gurăm o bună aprovizionare 
și servire. Concurența nu ne 
deranjează, dar pretindem 
ca aceasta să fie loială.

Red.: Considerați că nu 
este?

Traian BONDOR
(Continuare în pag. 8)

I
prestigiu, care dețin certificatul 
ISO 9002 valabil pentru toată | 
gama de produse furajere, a ■ 
căror calitate este atestată la 1 
nivel mondial, produsele fiind I 
livrate numai după efectuarea | 
analizelor de laborator. (N.T.)

0 clipă de 
neatenție » r

De cele mai multe ori o 
singură clipă de neatenție 
poate să aducă multe 
necazuri. Un asemenea fapt L 
l-am surprins la Orăștie, în 
urmă cu câteva zile. Mai pre
cis în dimineața zilei de 25 
martie conducătorul autotu
rismului Dacia 1310, cu nr. de 
înmatriculare HD 02RXR, 
Trușcă loan Gabriel, nu a 
acordat prioritate la ieșirea de 
pe strada Codrului în DN 7 
autoturismului HD 01 ISA, 
care circula regulamentar din 
direcția Deva.

Clipa de neatenție a dus 
la coliziunea celor două auto
turisme și la vătămarea 
ușoară a conducătorului auto

Intre cele patru puncte 
cardinale se află un teritoriu 
care susține echilibrul univer
sal: este Imperiul de Mijloc, 
sau, cu altă denumire, China.

Primul român care a vizitat 
această țară a fost spătarul 
Nicolae MUescu. El a și lăsat o 
descriere a locurilor prin care a 
călătorit.

Două mari simboluri 
chineze au influențat litera
turile europene și, implicit, pe 
cea română: Primul împărat, 
care a dat ordin ca toate cărțile 
scrise înainte de urcarea sa pe 
tron să fie arse, vrând ca istoria 
să înceapă cu el, și Marele Zid. 
Acesta este singurul lucru 
făurit de om și care poate fi 
zărit din spațiu.

i King (sau i Jing) a fost 
tradusă de curând în limba 
română. E curios că fiind o 
carte sacră a taoismuiui ea este 
în aceiași timp și un manual de 
prevestire a viitorului. Con
fucius, marele filosof, a 
studiat-o îndelung. Se spune 
că această carte ar avea o 
vechime de peste 9000 de ani, 
fiind ascunsă în vremurile când 
celelalte cărți chinezești erau 
aruncate pe rug.

Mircea Eiiade consacră un 
studiu alchimiei asiatice, 
ajungând ia concluzia că pe 
alchimiștii chinezi nu-i interesa 
îmbogățirea rapidă, ci obține
rea nemuririi. Ca și pe 
alchimiștii europeni, de altfel.

în volumul “Șah de la A la 
Z” al lui C. Ștefaniu este 
descris șahul chinezesc, o rudă

“Proiectul Agricol Român
Ministerul Agriculturii și 

Alimentației, prin Regia 
Autonomă a îmbunătățirilor 

Funciare, derulează acest 
Proiect care implică achi
ziționarea de utilaje agricole și 
instalații de irigat de la firmele 
americane Case Corporation 
și Valmont Industries. Se 
asigură garanție, cât și 
școlarizarea mecanicilor de pe 
astfel de utilaje. Programul se 
adresează producătorilor 
particulari și asociațiilor 
agricole private, condiția

Hofman Petru care circula 
regulamentar.
Text și foto Cornel POENAR

Bețivii au un
9

Dumnezeu al lor!
Cu toate că se afla într-o 

avansată stare de beție, cu o 
alcoolemie de 2,5 la mie, 
Dumitru Szeredi losif se poate 
considera un om norocos. în 
urmă cu câteva nopți bune, 
spre ora patru dimineața, a fost 

a șahului european. Este . 
semnificativ că simbolul ■ 
Marelui Fluviu apare în acest | 
joc, ei, Marele Fluviu, 
traversând tabla pe la mijloc; 
atunci când piesete îl de
pășesc mersul lor se 
schimbă. Chinezii au socotit 
întotdeauna acest joc ca fiind 
artă...

Macedonski a fost 
impresionat de dulceața 
limbii chineze. Ei spune: "Ei , 
nu vorbeau, ci ciripeau/ i 
Căzuți din lună în Paris/, Și 
cum naintea mea mergeau,/ 
Păreau ieșițica dintr-un vis”, 
într-adevăr, limba chineză iți 
aduce aminte de frumusețea 
unui tril de privighetoare.

Una dintre cele mai 
enigmatice poete de limbă 
română, Reymonde Han, a 
închinat și ea versuri 
misterului chinez: “Când 
ninge pe cheiul pustiu/ Aș 
vrea să știu să pictez/ Să fiu 
un artist chinez/ Și cu | 
cerneală de aur să scriu/ Un | 
poem despre zăpadă/ Și 
despre o pasăre care s-a dus. 
Să zugrăvesc o creangă de 
bambus/ împodobită moaie, 
cu zăpadă./ Apoi poem și 
cracă pe hârtia de orez/ Să 
mă împace și să meditez/ I 
Asupra morții care nu vine I 
diferit/ Când ninge sau când I 
e prunul înflorit. ” Ș

Așadar, China: un : 
teritoriu având frumusețea 
și misterul unui vas de 
porieian...

Ciprian NICKEL■ . ...................J

constituind-o lucrarea unei 
suprafețe de minimum 250 
de ha.

Rambursarea valorii 
echipamentelor achizițio
nate se va face în produse 
agricole sau în lei, în două 
rate anuale, timp de 5 ani 
pentru utilaje și 7 ani pentru 
instalațiile de irigare. 
Valoarea ratelor semianuale 
reprezintă circa 30 la sută din 
valoarea recoltei de pe 
terenurile ce se lucrează cu 
utilajele achiziționate. (N.T.) 

surprins și accidentat de un 
autocamion care circula 
regulamentar pe șosea. 
Dumitru Szeredi losif s-a 
ales doar cu o fractură de 
mandibulă și piramidă 
nazală. Polițiștii din Orăștie 
mai spun că accidentul 
putea să se soldeze cu 
urmări mult mai grave dacă 
conducătorul autocamio
nului, Takâcs Gheorghe, din 
Cluj, nu manifesta o atenție 
sporită pe șosea.

Corne! POENAR
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SÂMBĂTĂ
28 MARTIE

TVR 1
7.00 Bună dimineața... de la 

Timișoara și București! 9.05 Tlp- 
Top, minitop! (em. concurs pt. 
copii) 10.05 Viața ca în viață (s, 
ep. 20) 11.05 Fiu de sclav (dramă 
SUA ’84) 12.30 Ecranul (mag. 
cinema) 13.00 Mari conducători: 
povestea adevărată a lui 
Malcolm X (do, p. II) 14.00 
Fotbal: Divizia A Steaua- 
Unlversitatea Craiova (d) 15.50 
Videomagazin: stea pentru o zi
16.45 Scena politică 17.10 
Justiție militară (s, ep. 4) 18.00 
Povestirile lui Donald Rățoiul 
(d.a) 18.25 Hollyoaks (s, ep, 64)
18.50 Teleenciclopedia 19.40 
Săptămâna sportivă 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mal spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport 20.35 
Vizitatorul (s, ep. 4) 21.30 
Divertis Show 22.35 Doctor 
Jivago (dramă SUA ’65)

TVR 2
8.00 Povești celebre (d.a/r)

8.30 Natură și civilizație (do)
8.50 Comorile lumii (do): Los 
Glaciares, Argentina 9.30 Pas cu 
pas (em. de știință) 10.35 
Documente culturale: Julien 
Green - jurnalul unui secol (do,

^p. IV) 11.35 TVR Cluj 13.30

DUMINICĂ
29 MARTIE

îvr i
7.00 Bună dimineața de la... 

Bucureștii 8.30 Lumină din 
lumină (em. religioasă) 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 13.00 National 
Geographic: Golful Chesa
peake (do) 14.30 Turnul Babel 
(mag.) 15.40 Dintre sute de 
catarge... (div.) 17.10 Star Trek 
- Deep Space Nine (s, ep. 50)
18.25 Hollyoaks (s, ep. 65) 
19.40 Duminica sportivă (mag. 
sportiv) 19.55 Doar o vorbă 
săț-l mal spunl 20.00 Jurnal, 
meteo, 7 zile în România 21.00 
Un om nevinovat (f.p.SUA 
1989) 23.00 D-na King , agent 
secret (s) 23.50 Repriza a treia 
(em. sportivă)

TVR 2
8.00 Povești celebre (d.a/ 

r) 8.30 Natură șl civilizație 
(do) 8.55 Comorile lumii: 
Bamberg, orașul vechi: 
Catedrala din Chartres (do)
9.25 Filmele săptămânii 9.30 
Ferestre deschise (do) 10.35 
Cinematograful vremii 
noastre: Jacques Rivette

LUNI 
30 MARTIE

TVR I
12.05 Ultimele știri (s, ep. 20) 

13.00 Avocatul poporului (r)
14.10 Cristal (s/r) 15.00 Opera 
Mundi. 140 de ani de la nașterea 
lui Leoncavallo; Orașele muzicii 
- Veneția (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.35 Casă de 
piatră (s, ep. 109) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 182) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spunl 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.15 Baywatch (s, ep. 
141) 22.15 Fețele schimbării 
(talkshow) 23.15 Jurnalul de 
noapte 23.30 Scena 0.00 Canary 
Wharf (s, ep. 124)

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Ecranul (r) 13.15 Doar o 
vorbă săț-i mal spun! (r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Engleza 15.35 Povești 
celebre (d.a) 16.00 Micaela (s, 
ep. 172) 16.50 Perla Neagră (s, 
ep. 85) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele 

^săptămânii 18.00 Hei-Rup! Hei-

Actualitatea culturală 14.00 
Căderea vulturilor (s, ep. 12)
15.10 Tradiții 15.35 Povești cele
bre (d.a) 16.00 Micalea (s, ep. 
170) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
83) 18.Q0 Planeta Cinema (r)
18.50 Jurnalul actualității 
muzicale 19.00 Serata muzicală 
TV 21.30 Ateneu 22.30 în plină 
acțiune (s/r) 23.30 Conviețuiri. 
Din muzica romilor 0.00 
J.S.Bach - Aniversarea a 313 ani 
de la naștere

ANTENA 1
7.00 Ștlri/Revista presei 7.10 

M-am îndrăgostit de logodnica 
mea (f/r) 8.45 Model Academy (s/ 
r) 9.10 Ultimele 5 minute (s)
10.50 Cartonașul galben (r) 11.50
Vedeta în papuci 12.30 Muzică 
populară 13.00 Viață sălbatică 
(do) 13.30 Model Academy (s, 
ep. 88) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Viața de la zero (s) 15.00 Cursa 
anuală de canotaj Oxford - Cam
bridge (d) 15.45 Onyx by Re
quest 16.30 între prieteni (em. pt. 
tineret) 17.30 Club Haw<ții (s) 
18.00 Cafea cu parfum de femeie 
(s, ep. 309, 310) 19.00
Observator/Sinteză știri 19.45 
Amanta (co. SUA 1991) 21.30 
Știri 21.40 A treia planetă de la 
Soare (s) 22.05 Arliss (s, ep. 21)
22.30 Beavis & Butthead (s) 
23.00 Trecut ucigaș (thriller SUA 
1990) 

(do, p. III) 11.20 TVR lași
13.30 O altă putere 14.00 
Căderea vulturilor (s, ep. 13) 
15.35 Povești celebre (d.a) 
16.00 Micaela (s, ep. 171) 
16.55 Perla Neagră (s, ep. 84) 
19.00 în plină acțiune (s, ep. 
22) 20.00 Ultimui tren (mag. 
economic) 21.00 Fotbal- 
mania. Meci din Campionatul 
Italiei (d) 23.30 Pop show 
nocturn

ANTENA 1
7.00 Știri 7.05 Model Aca

demy (s/r) 7.35 Viața de la zero 
(r) 8.35 Spirit șl credință 9.10 
Connan (d.a) 9.40 O echipă 
fantastică (d.a) 10.05 Animal 
Show (s) 10.30 Mighty Max (d.a) 
11.00 Controverse istorice (do) 
11.20 Mileniul III 12.10 Onyx 
Music - voci de legendă 13.00 
Tarzan (s) 14.00 Duminica în 
familie 18.00 Cafea cu parfum 
de femeie (s, ep. 311,312) 19.00 
Observator 19.45 Un băiat de 
treabă (dramă SUA 1988) 21.30 
Sparks (s) 22.00 Cape
Canaveral (s, ep. 21) 22.50 Joc 
sălbatic (f. Anglia 1996)

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

Rap! Emisiune cu liceeni 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (mag. medical) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 21) 22.00 
Experimentul (f. SF SUA 1995) 
23.35 Ecoturism (do)

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme

10.10 Sirenele (s) 11.00 Un băiat 
de treabă (f/r) 12.40 Mizerabilii 
(d.a) 13.10 O Iubire de neuitat (s) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s) 15.20 Viață sălbatică 
(do) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 18.00 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 Noi 
suntem îngeri: Norocul pică din 
cer (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 dlmineațal

9.15 Am întâlnit și români fericiți 
(r) 9.35 Urmărire generală (r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/r)
10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 Fac ce 
vreau cu viata mea (f/r) 13:05 
Știrile PRO TV 13.10 Procesul 
etapei (talkshow/r) 14.45 Lumea

PRO TV
7.00 PRO TV Junior: D.a; 

Povestea magică 9.00 Superboy 
(s) 9.30 Poveste fără sfârșit 
(aventuri RFG 1984) 11.0 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. 5) 14.00 Generația PRO 15.40 
Gillette -Cupa Mondială 16.10 
Hercule (s) 17.00 Xuxa - prințesa 
războinică (s) 17.50 PRO Fashion 
18.20 Fete de bani gata (s, ultimul 
ep.) 18.50 Te uiți și câștigi! (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Cădere 
liberă (dramă SUA 1993) 21.55 
Știrile PRO TV 22.00 Millennium 
(s, ep. 28) 23.00 Știrile PRO TV
23.30 NYPD Blue (s, ep. 27) 0.15 
Vineri, 13 (f. groază SUA 1980)

PRIMA TV
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 Zona M (em. muz.) 12.00 
Eurofotbal (em. sportivă) 13.00 
1999 (s) 14.00 în căutarea 
dreptății (s) 15.00 Masada (s, ep. 
5) 17.00 Lumea lui Dave (s) 17.30 
Fotbal F.C.Național-C.S.M. 
Reșița 19.30 Știri 20.00 Misterele 
din New Orleans (s, ep. 14) 21.00 
Ultimele zile la Casa Albă (dramă 
SUA 1989, ultima parte) 23.00

Se 
12.00 
12.55 
News

Abracadabra 11.00 
întâmplă în Waikiki (s) 
Profeții despre trecut 
Știrile PRO TV 13.05 
Radio (s) 13.30 Să mori de râs 
(s) 14.00 Hooper (co. SUA 
1978) 16.15 Lumea filmului
17.15 Al șaptelea cer (s, ep. 17) 
18.00 Beverly Hills (s, ep. 115)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Fac 
ce vreau cu viata mea (dramă 
SUA ’81) 22.05 Știrile PRO TV
22.10 Cybil (s, ep. 6) 22.40 
Știrile PRO TV 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: Or- 
lando-Houston 14.00 Ghetele 
de aur (mag.) 14.30 FIFA Mag. 
15.00 NBA Action 15.25 Gillette 
World Cup Special 16.00 Top 
Gol Europa 16.50 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 ale celui de-al II- 
lea război mondial (do) 22.30 
Dantelă (dramă SUA 1984, p. II) 
0.00 Scorpio (f. SUA 1973)

PRIMA
6.30 Videoclipuri 7.00 

filmului (r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Nano (s, ep. 1) 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) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Another You (co. SUA 
1991) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 64) 22.45 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.15 
Audiența națională (talkshow)

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere (s/r)

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Scorpio (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. 70)
18.45 Marielena (s, ep. 74) 19.30 
New Spiderman (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 Ver
dict: crimă! (s) 21.45 Nimic per
sonal (s) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Moarte la Veneția (dramă 
Italia 1970)

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 9.00 

Frecvența radio 74,5 (s/r) 10.00

Știri 23.30 Iluzii (dramă SUA^ 
’82) 1.00 Știri 1.30 Milioanele 
lui Madigan (f.a.Spania/ltalia 
1968)

ACASĂ
11.15 Antonella (s/r) 12.45 

Marielena (s/r) 13.30
Cinemateca de acasă: Osânda 
(dramă România 1976) 15.00 
Omul mării (s, ep. 21, 22)
16.30 Casa serialelor 17.00 
Antonella (s) 17.45 Concursul 
de Acasă 18.00 Antonella (s)
18.45 Marielena (s) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Bătrânul și 
marea (dramă SUA 1958) 22.00 
Marile povești de dragoste: 
Ernest Hemingway - Martha 
Gelhorn; Edward VIII - Mrs 
Simpson 22.30 Dantelă 
(dramă SUA '84, p. I)

PRO TV - DEVA
06.00-06.25 Desene ani

mate 06.25-06.45 Oameni de 
milioane (r) 06.45-07.00 Știri 
locale (r) 21.55-22.00 Retros
pectiva săptămânii

ANTENA 1-DEYA
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

____________________7
Elefănțelul (show pt. copii)^

7.30 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 
Campionul (s) 10.00 Aven
turile lui Rocko (d.a) 10.30 
Lumea lui Dave (s/r) 11.00 
Duminică la prânz (mag.) 
13.00 Misterele din New Or
leans (s/r) 14.00 Zăpezile din 
Kilimanjaro (f.a. SUA 1952) 
16.00 Față în față la Holly
wood (s) 17.00 Videofashion 
(s) 18.30 O lume nebună (do) 
19.00 Știri 19.30 Nimeni nu e 
perfect (s, ep. 15) 20.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 
21.00 Zi și noapte (dramă 
SUA ’81) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
07.30-07.50 No comment

(r); Vorbiți aici (r) 07.50-09.00 
„Ghici cine bate la ușă?” (r) 
21.55-22.00 Retrospectiva • 
Știri

ANTENA l-DEVA
10.00-10.10 Retrospectiva 

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

Meșterul casei (s/r) 10.30^ 
Prietenul nostru Jake (s/r) 
11.00 Celebri șl 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) 
15.00 Pretutindeni cu tine (s, 
ep. 72) 16.00 Frecventa radio 
74,5 (s) 16.55 Știri 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 72)
18.30 Lexic (csj 19.00 Știri
19.30 Meșterul casei (s) 20.00 
Un alt început (s, ep. 15) 21.00 
Gideon Oliver (s, ep. 5) 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 Program comer
cial PRO TV Deva 22.05-22.15 
Știri locale

ANTENA VDEVA
17.00-17.45 Sportul hune- 

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

netescep
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2 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Zilele acestea aveți de 
luat o decizie, pe care însă 
o puteți amâna dacă doriți. 
Câteva drumuri de plăcere 
vă vor ajuta să vă relaxați 
pentru a începe în forță o 
nouă săptămână. O veste 
vă va trece pe la urechi. în 
urma unei întâlniri la nivel 
înalt veți obține nesperate 
avantaje. Părintele de sex 
opus va avea o realizare 
socială sau profesională.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Sâmbătă sunteți ceva 
mai îngăduitor cu ceilalți 
membri ai familiei. Du
minică, o rudă despre care 
nu știați mare lucru vă va da 
un semn de viață. După- 
amiază surprizele se vor 
ține lanț. Inițiativele dv se 
vor bucura luni de succes, 
chiar și cele menite 
întemeierii unei familii.

O GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Dacă sunteți la drum, 
n-ar fi exclus să aveți o 
surpriză plăcută acasă. 
Dacă ați rămas la domiciliu, 
veți primi mai mulți musafiri 
decât v-ați așteptat. O 
excursie va fi un moment 
prielnic duminică de a lega 
noi prietenii. Luni, un 
prieten pe care nu l-ați mai 
văzut de mult timp vă va 
solicita sprijinul într-o 
problemă spinoasă.

C RAC
(23.VI ■ 23.VII)

Sfera preocupărilor dv 
nu depășește activitățile de 
divertisment. Duminică 
aveți șansa să cunoașteți 
persoane care vă vor da un 
ajutor substanțial în viitorul 
apropiat. Divergențele de 
opinie cu persoanele de sex 
opus vă vor marca puternic 
luni. N-ar fi exclus ca 
partenerul de viață să vă 
aducă la cunoștință ceva.

O LEU 
(24.VII - 23.VIII)

Sâmbătă sunt posibile 
neînțelegeri cu prietenii, 
care pot duce la discuții 
neplăcute, chiar tensionate. 
Unul din membrii familiei ar 
putea avea duminică o 
problemă de sănătate. Luni, 
o veste bună de la o 
persoană dragă vă va 
aduce zâmbetul pe buze. în 
plan sentimental totul este 
așa cum v-ați dorit.

□ FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Entuziasmul dv este 
molipsitor și ați putea să vă 
convingeți prietenii să vă 
urmeze în excursia dorită. 
Duminică, starea psihică vă 
va crea ceva probleme. 
Luni vă așteaptă o zi bună. 
Nu vă lăsați pradă como
dității, căci excesul de 
energie vă poate face să vă 

^certați cu lumea.

O BALANȚĂ 
(23.IX ■ 23.X)

Inițiativele dv vor fi 
apreciate de familie și de 
anturaj. Duminică veți 
cunoaște la o petrecere o 
pesoană care vă poate 
deveni partener de afaceri. 
Luni veți primi un cadou 
sau o sumă de bani. Darul 
vă va face mare plăcere, 
schimbându-vă starea 
sufletească. Uh prieten vă 
va cere un sfat.

O SCORPION
(24.X - 21.XI)

Nu vă apucați sâmbătă 
de curățenie sau de 
meșterit. Căutați un prieten 
cu care să vă consultați în 
problemele ce le aveți de 
rezolvat și veți fi mai liniștit. 
Duminică sunteți puțin cam 
pesimist, fără un motiv 
anume. Câteva drumuri vă 
vor mai dezmorți luni. Vor 
sosi niște musafiri care vor 
înveseli atmosfera din casă.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII) 

îndemânarea vă va 
ajuta sâmbătă să terminați 
totul într-un timp record. 
Duminică, unul dintre 
părinți ar putea să vă dea 
o veste bună care vă va 
entuziasma. La serviciu, 
luni, relațiile dv sunt 
destul de tensionate, dar 
eforturile dv vor da roade. 
Vi se propune o cola
borare ademenitoare, dar 
sunteți nehotărât.

□ CAPRICORN
(21.XII - 19.1)

Sâmbătă o femeie 
încearcă să vă dea o mână 
de ajutor, fără să bănuiți. 
Ați făcut o greșeală și nu e 
bine că vreți să o 
ascundeți. Doriți neapărat 
să vă afirmați, dar este 
ceva care vă împiedică, 
făcându-vă mai rezervat. 
Luni așteptați să primiți 
bani de la o femeie, însă 
aceasta va întârzia.

O VĂRSĂTOR
(20.1 - 18.11)

O zi bună sâmbătă 
pentru relaxare. Persoana 
iubită s-ar putea.să vă 
reproșeze că sunteți prea 
pretențios. Duminică veți 
primi un cadou pentru 
casa dv. Sunteți invitat la o 
petrecere unde veți face o 
cucerire. N-ar fi exclus ca 
luni să vă dea șeful o 
primă, din care veți face 
cadouri și celorlalți.

□ PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Sâmbătă după-amiază 
veți fi obligat să cheltuiți o 
sumă de bani pentru casa 
dv. Dacă încercați să lu
crați pe ascuns, veți 
încunca și mai rău lu
crurile, ceea ce cu sigu
ranță nu v-ar plăcea. 
Activitățile de divertisment 
vă atrag foarte mult luni. 
Nu renunțați la planurile 
făcute!
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© Dintr-un interviu cu 
un cetățean din Cugir:

- Care credeți că este im
portanța economică a ora
șului dumneavoastră?

- Păi, dacă mă gândesc 
bine, importanța economică 
a orașului nostru este dată 
de construirea - aici - a cele
brelor mașini de cusut 
"Kalașnikov"...

© Un copil întreabă un 
polițist călare:

- Nene, de ce umbli călare 
și nu cu mașina, ca ceilalți 
polițiști?

- Am încercat, dar nu mi-a 
încăput calul în mașină, bă
iețași...

© - La începutul căsni
ciei noastre, dacă plecam pen

tru câteva ore, soțul meu se 
necăjea de parcă aș fi plecat 
pentru totdeauna...

- Și-acuma?
- Acuma, dacă plec pentru 

două-trei ore, se bucură de 
parcă aș pleca pentru totdea
una...

© Un renumit violonist 
este invitat de un milionar "no
ul val" să susțină un concert cu 
ocazia inaugurării noii sale 
firme. Ca să-l încânte, violo
nistul îi spune milionarului:

- Am să cânt cu un "Stra

divarius", care are peste do
uă sute de ani!

- Mă rog, dacă n-ai altă 
vioară mai nouă... Sper că n- 
o să observe nimeni...

© - Aseară, Georgică 
mi-a jurat că are cele mai 
serioase intenții...

- Voia să te ceară în că
sătorie?

- Nu știu, pentru că toc
mai atunci a apărut nevastă- 
sa...

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU

PrtpH&tateprints? i
Probabil cei care fac legile 

în țara noastră au uitat să spe
cifice faptul că femeia și copiii 
sunt proprietatea privată a băr
batului.

Și dacă nu sunt, atunci oare 
de ce bărbatul se comportă față 
de femeia și copiii săi în așa hal 
încât presupune că îi aparțin 
trup și suflet? O societate 
civilizată este aceea în care 
sunt ocrotite animalele și sunt 
respectate drepturile omului. 
Sau femeia și copiii nu sunt 
OM? Atunci cu ce drept li se 
permite bărbaților să-și bată 
până la maltratare și nenorocire 
femeia și copiii? Cu ce drept i se 
permite unui bărbat să ridice 
mâna - și pumnul și piciorul și 
parul și cuțitul și multe altele - 
asupra femeii sale și copiilor?! 
Când un bărbat își bate soția 
nimeni nu intervine, nici rudele, 

V - ------------------- 

nici vecinii, nici oamenii ordinii 
publice. Auzim prea des:

- "E nevasta mea, fac ce 
vreau cu ea!"

- "E copilul meu, eu l-am 
făcut, eu îl omor!"

K CI.EPSIDR
Oare cine are atâta drept 

asupra vieții celuilalt încât să 
atenteze la integritatea sa cor 
porală, la integritatea vieții sale? 
Să fie oare doar absența unei 
legislații clare? Să fim oare chiai 
atât de necivilizați? Oricum ar fi, 
este inadmisibil!

Și chiar nimeni nu va face 
nimic pentru respectarea drep
turilor omului, pentru ocrotirea 
femeii și copilului? Nu doar vor 
be, hârtii, slogane ci FAPTE!

Ina DELEANU

ORIZONTAL: 1) Crainic al primăverii cu 
contribuții la creșterea natalității - Fief-ul idilelor 
generate de^astenia primăverii; 2) Grădină îndu
ioșată de lacrimile unui cer primăvăratic - Gra
țioasă participantă la încoronarea prlmăvăratică a 
lui Verde împărat; 3) Sorcovă cu petale multicolore 
și parfum primăvăratic - Scaunul fierbinte din 
anticamera impacienței; 4) Laitmotiv pastoral pe 
înverzite pajiști - Grădini de flori udate prin grija 
celor mari; 5) Crâmpei campestru trezit primăvara 
la viață - Lințoliul de gală al renașterii timpurii; 6) 
Mândrețea culmilor domoale cu primăvăratice flori 
albe - Zvon primăvăratic prin proaspetele cuiburi; 
7) Atributul merituos al marilor viteze (sg.) - Tuș 
uscat pe documente "top secret!"; 8) Fluviu de 
coastă în sudul Nigeriei - Expoziție primăvăratică 
cu tablouri ale RENAȘTERII; 9) Odor neprețuit la 
revărsarea zorilor de primăvară - Nuia desfrunzită 
cu utilizări punitive; 10) Vestitor primăvăratic ce- 
ncântă ades privirea - Flori veștejite din grădina 
istoriei.

VERTICAL: 1) Promisiune primăvăratică de gingășie și 
culoare - Potire albe cu primăvăratice arome amețitoare; 2) 
Mișcări în aer liber oblăduite de primăvăraticul zefir - Premiu de 
frumusețe la un concurs olimpic; 3) Manifestare sonoră la un coș 
nevalabil - Menestreli ai primăverii cu coroane înflorite; 4) Pictură 
anatomică cu șofran de mai - Avanscenă originală după moda 
retro!; 5) Periodic apărut odată cu primăvara - Mugurași de viață 
nouă-n primăvara vieții; 6) Identitatea lexicală a unor relativi 
anonimi - Scoici mirifice ale întinderilor de ape; 7) Tinerețea zilei 
prefigurând amiaza - Lucrare primordială în atelierul cromatic al 
primăverii; 8) Tije primăvăratice cu decorații florale - Vânător 
primăvăratic cu atacuri aeriene; 9) Ramură înfrunzită din arborele 
veșniciei - Scos la păscut până nu-nverzește plaiul; 10) Haină 
primăvăratică îmbrăcată de un trup de lut - Tradiționale produ
cătoare de trufandale primăvăratice.

Dicționar: IMO
Vasi/e MOLODEȚ

Dezlegarea careului "REMEMBER" apărut în ziarul nostru de 
sâmbăta- trecută:

1) PROFANATOR: 2) SADIC - SACA: 3) INELAT-CAP: 4) HA 
- TRĂSURĂ: 5) O-AR- MITIC: 6) LACĂT - GA -/; 7) ORATORI - 
AT; 8) GER - CĂLITĂ: 9) ÎNEC - RATAT: 10) CATALITICE.

! J Soluția problemei din nr. trecut:"
I I 1 De4! Rg5; 2 Df5 mat 
|| 1— Rg3; 2 D: f3 mat

y K_________________ j

hb
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MAESTRU SPIRITULUI DESPRE MAEȘTRII...RAȚIONALIȘTII:
DESCARTES, SPINOZA. LEIBNIZ

Continuând o nobilă iniția
tivă, Editura Humanitas publică 
în colecția "Maeștrii spirituali" 
un volum în care, oarecum în- 
ghesuiți, ne sunt prezentați trei 
dintre marii filozofi ai lumii. 
Este vorba despre francezul 
Rene Descartes (1596-1650), 
olandezul Spinoza - Spinoza 
Baruch (latinizat Benedict) - 
(1632-1677) și germanul 
Gottfried Wielhelm Leibniz 
(1646-1716). Ideea alcătuirii/ 
scrierii acestei cărți, având ca 
bază de plecare respectivul 
trio, este salutară, însă conți
nutul ei rămâne important ca 
informare chiar succintă la ur
ma urmei. Conștient, și averti- 
zându-și cititorii, autorul se 
scuză în Prefață printr-o frază 
relativ antinomică: "Filozofii, 
care constituie subiectul prin-

CRONICĂ TEATRALĂ

"2000de dolaripentru nevasta mea"
în premieră pe tară

A cincea premieră din sta
giunea 1997-1998 a Teatrului 
Dramatic "I.D.SÎrbu" din Petro
șani este o incontestabilă reu
șită. Comedia "2000 de dolari 
pentru nevasta mea" face par
te din prea puțin cunoscuta, 
din păcate, dramaturgie sue
deză contemporană, fiind 
semnată de Bjorn Arrhen. Ea 
n-ar fi ajuns, poate, niciodată 
pe scenele românești și, mai 
ales, pe cea a unui teatru din 
provincie, dacă niște cetățeni 
suedezi de naționalitate ro
mână, regizorul Zoltân 
Schapira și fiul acestuia, Liviu 
Schapira, student la regie în 
Cluj-Napoca, n-ar fi propus 
Teatrului din Petroșani piesa, 
în traducerea doamnei Erika 
Terziu - Mureșan, tot româncă 
trăitoare în diaspora.

Ingenios montat de către 
cei doi regizori, beneficiind și 

cipal al acestei cărți, sunt, fără 
nici o îndoială, trei dintre marii 
gânditori ai lumii; de aceea, o 
expunere exhaustivă a operei lor 
ar depăși cadrul unui singur vo
lum, în mod cert al unuia de 
această dimensiune", (subl. d.h.) 
(p.7). Aceasta făcând abstracție 
de faptul căi-lm. Kant - și el un 
raționalist în felul său - nu a fost 
inclus în formație, el trăind, este 
adevărat, între anii 1724-1804,

John Cottingham: Raționaliștii: Descartes, 

Spinoza, Leibniz, Editura Humanitas, 1998

aspect care, în ultimă instanță, 
este mai puțin relevant. Iar pre
zentarea de față nu are nici într- 
un caz rol de analiză acuzatoare 
- Doamne ferește! -, ci de încu- 
noștințare a cititorilor că au la 
îndemână o carte oricum utilă. 
Să nu mai vorbim că informația 
care ne parvine este astfel com
partimentată încât să faciliteze 
accesul spre... raționaliștii-su- 
biecți urmând o cale fără distor
siuni. în acest fel ni se fac pre
zentările bio-bibliografice ale lor, 
chestiune care poate avea un rol 
decisiv întru incitarea la lectură a 
oricărui cititor. în acest mod 
luăm cunoștință - adică atât cât 

de o inspirată scenografie, 
semnată de Elena Buzdugan, 
spectacolul cu această come
die în două acte îi prilejuiește 
spectatorului de teatru pătrun
derea în universul - pe alocuri 
comic, pe alocuri tragic - al unor 
înrăiți jucători de cărți din New 
York, dintre care unul, nemai- 
având dolari cheș, asupra sa, 
își pune ca miză nevasta și o 
pierde. Comicul piesei este un 
comic de situații și este produs 
de comportamentul hilar al fe
meii pierdute la cărți, adusă în 
casa lui de către cel care a 
câștigat-o, de comportamentul 
valetului respectivului domn, 
jucat cu probitate profesională 
de actorul Mihai Clita, cât și de 
comportamentul "fericitului" 
câștigător al femeii, Cecil Hum- 
perton, jucat cu dezinvoltură și 
talent de Rosmarin Delica.

La acest spectacol se râde 

și-a putut permite John 
Cottingham într-un spațiu re
strâns - nu numai de chestiuni 
strict sau riguros bio-biblio
grafice, dar și de evoluția, con
turarea și "ieșirea" în lumea 
filozofiei a acestor personalități 
legate între ele de unul dintre 
cele mai importante curente 
filozofice: raționalismul. Ris
când destul de mult - iar în inte
riorul cărții se simte lesne tribu

tul plătit - autorul a reușit să 
construiască o lume în care 
problemele metodei carteziene, 
ordinea geometrică a lui Spi
noza, raționalismul lui Leibniz 
etc. sunt, de fapt, pilonii pe care 
se sprijină bine întreg conținutul 
cărții. Dar, pe de altă parte, nu 
putem să nu avem în vedere 
faptul că întrepătrunderea gân
dirii celor trei și găsirea unui 
suport trainic pentru unitatea 
conținutului cărții nu a fost deloc 
o îndeletnicire ușoară pentru 
Cottingham. De aceea, el a re
curs, cum de altfel era și normal 
în condițiile date, la un mic truc: 
împărțirea pe capitole (sau

și nu prea, chiar dacă și ceilalți 
interpreți: Boris Melinti, Victoria 
Loghin, Valentina Buzdugan, 
Eduard Dumitraș, Dorin Ceaho- 
reanu, Izabela Badovics și Ni- 
coleta Niculescu susțin cu dă
ruire și talent partitura rolurilor 
ce le interpretează. O cauză ar 
putea fi scriitura lucidă a tex
tului, el aparținând unui nordic, 

părți) a materialului, ceea ce, 
desigur, putem considera încă 
o mână întinsă... cititorului. 
Capitolele (părțile) sunt, ele 
însele, perfect ajutătoare pen
tru economia cărții: I. Con
textul filozofic și biografic; II. 
Metoda; III. Substanța; IV. 
Materie și spirit; V. Libertate 
și moralitate. La o citire "în 
fugă", titlurile sună, parcă, des
tul de sec, însă avem în față, 
totuși, - să nu uităm - o carte de 
filozofie sau, mă rog, despre 
filozofi... Și cred că e locul să 
citez aici un fragment din textul 
de pe ultima copertă - mi se 
pare edificator: "Volumul uni
versitarului britanic nu adună 
laolaltă, cum s-ar putea crede, 
trei monografii. Autorul a prefe
rat să se concentreze asupra 
problemelor-cheie ale filozofiei 
raționaliste - metoda, substan
ța, materia și spiritul, libertatea 
și moralitatea -, scoțând în 
evidență completările, distan
țările și criticile aduse de siste
mul lui Spinoza și al lui Leibniz 
perspectivei carteziene. (...): 
Cititorul are la dispoziție un 
adevărat manual, pe ale cărui 
calități - rigoare, claritate, bună 
structurare - se poate bizui".

Dumitru HURUBĂ

așa că nici n-ar trebui să ne 
imaginăm că s-ar putea râde ca 
la o comedie savuroasă de sor
ginte franceză, spaniolă sau 
italiană, mai ușor de receptat de 
către spiritul nostru latin.

Nu pierdeți ocazia, poten
țiali spectatori, să urmăriți spec
tacolul, când vi se va ivi ocazia!

Petrișor CiOROBEA

La 13 martie, anul acesta, 
se împlinesc șapte ani de 
când a murit la Freiburg (s-a 
născut la 6 februarie 1921 în 
Hunedoara) marele meu pri
eten, Dan Constantinescu. 
Singurul meu prieten în spirit. 
A murit în exil, în Germania. 
El nu a mai putut îndura umi
lirea și a plecat.

A fost înzestrat, ca ființă 
umană, cu atribute desăvâr
șite: onestitate, modestie, o 
sensibilitate ieșită din comun, 
bunătate sufletească rară; 
intransigent în ideile sale, 
neaplecat nici unui fel de 
compromis, dar îngăduitor 
nespus față de semenul său. 
Lucrarea sa, psihică, intelec
tuală, spirituală, o îndeplinea 
cu răbdare benedictină, stă
ruință și tenacitate, fie că era 
vorba de sine, ori de aproa
pele.

îmi drămuiesc cuvintele 

scriind despre Dan Constan
tinescu. Ar fi o impietate să 
exagerez. Nu putea suferi 
emfaza, cuvântul calp, zâm
betul strâmb. Dacă mă în
cearcă vreo teamă, e de a nu 
putea cuprinde, în puține cu
vinte, dimensiunile sale: de 
cărturar și om de cultură (cu
noștea la perfecție limbile de 
circulație, citise și asimilase 
tot ce se crease major în ma
rile civilizații, cu precădere în 
Orientul Extrem - ar fi onorat, 
la o catedră de orientalistică, 
orice universitate din lume). 
A fost un poet și un filosof 
("magna cum laudae" la Lu
cian Blaga), un mare tradu
cător - alături de Al. 
Phillippide, Lucian Blaga, Ion 
Pillat, Șt.A Doinaș. A fost 
singurul dintre scriitorii ro
mâni care s-a încumetat să 
traducă integral - o, ce piatră 
sisifică pentru orice poet de 
pe glob! - "Sonetele către 
Orfeu" și "Elegiile din Duino" 
de Rainer Maria Rilke. Depun 
mărturie că a lucrat la aceste 
traduceri (mereu nemulțumit 
de sine și de cuvânt) cam 
treizeci - treizeci și cinci de 
ani.

Iar în ultima scrisoare - ce 
destin! - sosită după moartea 
sa, îmi spune: "...după vreo 
40 de ani de trudă, am dus la 
bun sfârșit "Tao-Te-King"-ul, 
într-o regândire originală, 
după ce am parcurs toată 
vasta bibliotecă ce se gă
sește aici (Freiburg n.n.). în 

ultima analiză însă, tot medi
tația individuală m-a ajutat să 

limpezesc lucrurile așa cum 
trebuie. S-ar putea să aibă 
chiar o valoare europeană. 
Și, în tot cazul, când va bate 
ceasul sorocit, intenționez să 
scot această carte unică într- 
o ediție de lux și una de mare 
tiraj, în România". (Pentru el, 
acest ceas n-a mai bătut, iar 
toate strădaniile mele îndrep
tate în acest sens, al publi
cării, au rămas zadarnice).

"Aș obliga pe orice om 
politic să citească și să adân
cească "Tao-Te-King"-ul î- 
nainte de a începe să con
ducă pe alții. Căci ce lipsește 
mai mult oamenilor astăzi 
este "simțul reciprocității" care 
include iubirea în toate core
lațiile ei: mila, ajutorul aproa
pelui, dăruire de sine, în sim
țirea suferinței celuilalt'.

La acest capitol al tra
ducerilor, pe lângă altele, 
trebuie neapărat menționate 
"hai-ku"-urile, acest extrem 
de dificil gen literar japonez 
de concentrare aforistică, 
presupunând, în afară de o 
cunoaștere savantă a lexi
cului, stăpânirea filosofică a 
străvechii culturi japoneze.

Dacă n-aș cunoaște că 
după exilarea sa a continuat 
să scrie versuri, atât în ro
mână, cât și în germană, aș fi 
fost tentat să cred că a re
nunțat la poezia sa pentru 
traducerea lui Lao-tse.

Dar, când în 1990, după 
ani lungi și grei de interdicții, 
am reușit să mă aflu la 
Munchen și să vorbesc cu el 
la telefon (nu l-am putut, din 
nefericire, reîntâlni, deoarece 
pleca a doua zi la Palma del 
Mallorca, la Puerto del Soller, 
în vacanță; iar la reîntoar
cerea sa și a soției sale la 
Freiburg a trebuit să revenim 
noi în țară) mi-a spus că îmi 
trimite (și mi-a trimis) din 
versurile inedite.

în anul următor, când am 
ajuns, în vară, la Freiburg, 
Dan Constantinescu nu mai 
era. Soția sa, Pușa Constan
tinescu, mi-a pus la dispoziție 
câte un volum din poeziile 
sale inedite și traducerea 
completă din Lao-tse ("Tao- 
Te-King").

De o frumusețe fizică (și 
spirituală, evident) olimpiană, 
goetheeană, trecerea pă
mânteană a lui Dan 
Constantinescu este un mo
del existențial.

!v MARTINOVICI

vin
Viața adevărată este aidoma apei: 
Peste toate trecând, tuturora se păsuiește.
Ea alege locurile cele mai joase, disprețuite de oameni, 
de aceea nu rătăcește Calea.
Drept urmare:

. Oriunde te-ai așeza umple locul,
Duhul să-ți zacă-n Adânc,
inima să-ți fie plină de iubire dăruitoare, 
gândul cinstit, 
vorba adevărată, 
statornicește ordinea cu blândețe 
după îndemnul străfundului, 
fapta-ți să aibă tărie și pecetea destoiniciei.

Hotărâtor:
Păsuirea destramă suferința.

Nimic mai fără tărie ca apa 
Iși totuși, până la urmă, ea roade 

și munții de cremene.

kao-tse "Tao-Te-King"
XI

Treizeci de spițe pătrund în butucul roții; 
golul butucului, însă, face roata să se învârtă. 
Din lut se plămădesc oale 
dar golul dinlăuntrul lor le face folositoare. 
Ziduri, ferestre și uși alcătuiesc casa, 
dar golul dinlăuntrul lor o face de locuit.

Plinul dă formă vizibilă lucrurilor;
Golul, în schimb, întruchipează folosul și miezul lor.

Văzut, nevăzut,
Plin, gol
pe toate le cuprinde TAO 
în șinele său infinit 
ce se reînnoiește din sine 
fiindu-și însuși obârșie.

XVII
Despre cei dintâi cârmuitori ai comunității
Poporul abia știa că există.
Următorii au fost iubiți și lăudați;
Cei veniți mai apoi au fost temuți;
Doar simțul reciprocității între conducător și supus 
creează comuniune și încredere.
Stăpânitorii înțelepți își alegeau cu temeinicie cuvintele, 
ceea ce săvârșeau era bine făcut.
Lucrarea lor și-o îndeplineau fără greș. 
Poporul se simțea liber 
și credea că se conduce singur.

Conducătorul înțelept
este aidoma soarelui:
face totul să crească după firea lui 
fără să pară că se străduiește întru aceasta.

(Traducere de Dan Constantinescu)
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U NOII, U ROMÂNI
între alternativele ocupa- 

ționale propuse prin Pro
gramul de dezvoltare 
regională în Valea Jiului, care 
ar urma să ocupe temporar 
forța de muncă disponibilizată 
din minerit, s-a formulat cea 
a deschiderii drumului turistic 
Câmpu lui Neag - Băile 
Herculane.

Investiția respectivă inte
resează, în grade diferite, 
patru județe din zonă: 
Hunedoara, Gorj, Mehedinți și 
Caraș-Severin. Fiecare dintre 
acestea au disponibilizat, mai 
mult sau mai puțin, forță de 
muncă din minerit. Promo
varea ei ar constitui, cum am 
spus, o opțiune ocupațională 
pentru mai mulți ani a 
potențialului uman disponi
bilizat. Realizarea ei însă 
necesită resurse financiare 
imense. Ele trebuie să se 
constituie din bugetele 
consiliilor județene interesate 
și din sume defalcate din 
bugetele ministerelor. Aici e 
aici.

Primul minister căruia i 
s-a supus spre avizare 
intenția de promovare a 
investiției a fost Ministerul 
Transporturilor. întoarsă pe 
toate părțile investiția nu pare 
fezabilă din punctul de vedere 
al respectivului minister. 
Probabil că frecvența de 
circulație pe acest viitor drum 
turistic să nu fie fezabilă din 
punct de vedere economic 
pentru Ministerul Transpor
turilor care, oricum, încasează 
taxele prevăzute de lege 
pentru circulația pe drumurile 

j.în administrarea sa.

în mod firesc, un aviz va fi 
necesar din partea Minis
terului Turismului. Cât de 
fezabilă va găsi acesta 
inițiativa investițională 
rămâne de văzut. După cum 
rămâne de văzut cum o va 
găsi și Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale, cel mai 
interesat pentru moment în 
promovarea ei.

De când a fost preșe
dintele Constantinescu în 
Valea Jiului și a cerut 
imperativ fundamentarea 
unui program de măsuri 
pentru dezvoltarea regională 
a Văii Jiului, au trecut opt luni. 
Unul dintre elementele de 
greutate ale programului era 
investiția de care vorbeam. 
Ea se află după opt luni în 
situația nou-născutului cu 
mai multe moașe și tare mă 
tem că așa cum se întâmplă 
de regulă la noi la români, 
va rămâne multă vreme 
nemoșit.

“Nici eu nici domnul pre
fect nu vom renunța la 
această inițiativă investițio
nală - spunea recent domnul 
Gheorghe Barbu, preșe
dintele Consiliului județean, 
în același mod gândesc și 
acționează și ceilalți 
președinți și prefecți din 
celelalte trei județe 
interesate” a mai adăugat 
domnia sa.

Și ce ne facem dacă 
Hîncu vrea și Vodă ba? Căci 
la noi vodă-guvern e lung și 
lat.

/on CIOCLEI

f
prezintă

Pentru tine, in orașul tău,
CONNEX GSM vine cu Divertis Show!

Cetățeni, la conexiune!
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UN PRODUS CU PREȚURI
EXTREM DE VARIATE

Despre talc se știe, în 
general, că are folosire în 
domeniul farmaceutic unde, 
sub forma unei pudre extrem 

î de fine, previne anumite 
! iritații ale pielii. Talcul este 
I asociat de asemenea cu 
| gestul reflex ai gimnaștiior de 

tamponare a mâinilor 
înaintea unor exerciții ce 
solicită o priză sigură. în afara 
acestor întrebuințări, ia 
vedere, talcul este un com
ponent de bază în elaborarea 
unor produse din diverse 
domenii. Folosește talc in
dustria ceramică, a lacurilor 
și vopselelor, farmaceutică, 
chimică și altele. în România 
singurul producător de talc 
este S.C. Talc-Dolomită S.A.

■ Zlaști. Uzina hunedoreană 
. produce opt sorturi de talc. 
I Cel mai ieftin sort, ce costă 
\_______________

I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I

puțin peste 250 de mii de i 
iei tona, este folosit! 
preponderent de industria ' 
de ceramică stând ia baza | 
fabricării de gresie și | 
faianță. Există și un sort de . 
talc care este tratat chimic 1 
fiind folosit în producția de | 
repere eiectrocasnice ca | 
izolator. Prețul acestuia ■ 
este de 6,5 milioane de lei * 
per tonă. în fine sortul cel I 
mai costisitor, cu un ordin | 
de mărime mai scump ■ 
decât sortul de bază, este ! 
folosit în industria I 
farmaceutică. Selectarea | 
acestui tip de taie se face i 
manual, din zăcământ, el! 
existând, asemenea auru- 1 
iui, sub formă de filoane. | 
Prețul unei tone de astfel de | 
talc este de 22 de milioane . 
de iei. (A. S.) j

La 4D de 
locuitori un bar!

Din evidențele Administrației 
Financiare a municipiului Orăștie, 
rezultă că în prezent sunt înscrise 
845 de societăți comerciale. Din acest 
total aproximativ 70 la sută au ca 
obiect de activitate alimentație 
publică, ceea ce înseamnă că numai 
în acest municipiu sunt peste 550 de 
baruri sau unităti similare. Dacă toate 
acestea ar funcționa, la un calcul 
simplu, rezultă că la aproximativ 40 
de locuitori ar exista câte un bar. 
(C.P.)

După un an în care ați dat dovadă de un 
înalt spirit de conectare,

CONNEX GSM
vă cheamă din nou voluntari!

Operațiunea: Marea Conexiune. 
Misiunea: Să ne bucurăm împreună. 

Parola: Divertis.

Adunarea Generală:
Casa de Cultură a Sindicatelor 

Deva
ORELE:! 17.30 si 20.00 DATA:

■ I— » -
1 aprilie

✓

< X

Omagiu Dan 
Barbilian

La Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu 
“ s-a desfășurat ședința cercului de 
filozofie “Katharsis”. în cadrul 
acesteia a fost omagiată viața și ope
ra matematicianului Dan Barbilian, 
cunoscut în literatură sub pseu
donimul Ion Barbu. Participanta, 
membri ai clubului “Katharsis”, elevi 
și cadre didactice de la Liceul Aurel 
Vlaicu, au prezentat aspecte din 
viața matematicianului, eseuri și 
poezii din creația sa literară. (C.P.)

z PÂINE PENTRU OAMENI
Dl * Lucian Bunea a 

avut curajul, cu câțiva ani 
în urmă, să monteze în 
comuna Crișcior o moară 
pentru cereale. Obiectivul 
era foarte necesar întrucât 
în zonă nu exista moară 
și oamenii erau nevoiți să 
bată drumuri lungi pentru 
a-și măcina bucatele. încă 
de la început moara dlui 
L.B. s-a bucurat de mare 
căutare și asta din două 
motive: onora cu prom
ptitudine toate solicitările 
și făcea o făină foarte 

^bună.

întreprinzătorul din 
Crișcior putea să se 
oprească la moară, dar 
n-a făcut-o și s-a dus cu 
gândul mai departe. în 
vecinătatea morii a 
ridicat o construcție nouă 
în care a montat utilaje 
pentru fabricarea pâinii și 
a altor produse de pani
ficație. Fabrica este 
terminată și se află în 
aceste zile în probe 
tehnologice. Este deci 
cert că pe piața Bradului, 
a Crișciorului și a altor 
localități din Țara

la 
Ceea 
bine, 
va fi 
și de

Zarandului și, poate, și 
de mai departe, va 
apărea în curând - dacă 
nu a apărut deja - 
pâinea coaptă 
brutăria dlui L.B. 
ce este foarte 
deoarece, dacă 
mai multă pâine
mai multe sortimente în 
vânzare, concurența se 
va ascuți - precum lupta 
de clasă în comunism - 
jar prețul acesteia nu va 
crește, ba chiar - 
sperăm - o va lua și la 
vale.

Traian BON DOR J
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cu• Vând teren intravilan, 
proiect construcție spațiu co
mercial, plus locuință, birouri, 
zonă bună. Tel. 092382205 (2961)

• Schimb teren Lunca Orăștie 
cu Deva. Tel. 223129, după ora 
16 (2958)

• Vând teren intravilan, str. 
Alunului, Deva, 1100 mp și în zonă, 
3500 mp. Tel. 621486 (3257)

• Vând urgent apartament 
2 camere, ultracentral. Tel. 
218301 (3153)

• Vând urgent casă și anexe. 
Săulești nr. 75. Tel. 260125, 
după ora 20 (3191)

• Vând apartament 4 camere, 
zona Liliacului. Tel. 221193 
(2953)

• Vând casă mare, anexe, 4 
ha pământ, livadă, pădure. 
Sulighete, nr. 58. Tel. 218318 
Deva (3113)

• Vând casă, teren pădure, 
sat Fizeș, corn. Băița. Tel. 
623462 (3118)

• Vând apartament două 
camere, etaj 1, lângă Astoria. 
Tel. 627836 (3117)

• Vând casă, curte și grădină 
suprafață 2500 mp, Sîntandrei 
nr. 101, tel. 217469 (3263)

• Vând apartament 2 camere, 
zona pieței, Deva. Tel. 218991 
(3258)

• Vând apartament 3 camere, 
parchetat, preț convenabil, Orăștie, 
Pricazului, bloc 61, ap. 25, tel. 
241115, după ora 16. (2728)

• Vând Seat Ronda 1986, 
consum 6,5 1/100 km, VT 1999. 
Tel. 627976 (3111)

• Vând Skoda S 100, even
tual piese. Tel. 218386 (2967)

, • Vând autoutilitară Toyota, 
înmatriculată, stare excepțională, 
de 1,5 tone. Tel. 232472 (2974)

• Vând VW Transporter TD, 
marfă, 1988, înscris, tel. 
713487, 092371757 (1341)

• Vând Volkswagen 1600 
cmc, TD 4 uși, înmatriculat. Tel. 
260992, după ora 18. (4403)

• SC Romavicom SRL Deva 
vinde pui carne de la ferma 
particulară situată în Mintia, 
platforma Mureș, Casa Agro- 
nomului. Tel. 233484 (2923)

• Vând calorifere noi, Ger
mania, țevi instalații negre și zin
cate, toate dimensiunile, fa
ianță, gresie - românească și 
import Spania, fitinguri armături 
și accesorii de tot felul. Sebeș 
tel. 058 733508(3912)

• Vând convenabil motocultor 
Germania, mașină de cusut 
electrică. Tel. 212463 (3178)

• Vând motor tractor U 650. 
Tel. 247165 (2919)

Vând Opel Rekord 2000 cu 
carte de identitate, preț 2100 
DM, negociabil. Tel. 217456 
(3115)

•Vând combină frigorifică, 
amplificatoare: DENON, AKAI, 
PHILIPS; C.D.: DENON, 
PHILIPS; DECK: PIONEER; 
Mașină de spălat automată 
nouă; TV sport alb-negru. Tel.: 
229255, 092/318687. (3272)

• Vând garaj tip Bîrcea, 
complet, nemontat. Tel. 
212436, după ora 15 (2850)

• Vând cazan țuică, capaci
tate 40 I,. Tel. 261094 Simeria 
(2962)

• SC vinde două mașini 
paste făinoase, capacitate 30 
kg/oră, producție Italia, vechime 
un an și respectiv 2 ani, cu 
diferite matrițe și malaxor, la 
preț rezonabil. Tel. 059 370921, 
054224754 (2970)

• Cumpăr urgent SRL cu 
activitate. -Tel. 232472 (2974)

• Vând și montez parbrize. 
Deva, str. Dragoș Vodă, nr. 14. 
Tel. 225075 (3114)

• Vând cazan încălzire pe 
lemne, două calorifere fontă, 
Tel. 218923 (3112)

• Vând grâu panificabil pe 
cupoane la Ferma nr. 4 din 
Deva. Tel. 226309 (3916)

• Vând serviciu masă yena, 
fumuriu :câte 6 farfurii adânci, 
late, mici,6 castronele,6 pa
hare, 6 căni cafea cu far
furii,castron supă, platou frip
tură, preț 450.000. Tel. 215729 
(2974)

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

• PREȚURI INCREDI
BILE! Cântare electronice, 
2.965.000, telefoane 156.400, 
mașini de scris 991.800, cal
culatoare cu bandă 505.700. 
NOU! Case marcaj în rate, fără 
dobândă!. Tel. 054/715213 
112291______ ______

• Vând motor tăiat lemne TN, 
deplasare proprie, satul Ardeu, 
comuna Balșa, stare bună. 
(2729)

• Vând cuptor electric nou, 
pentru patiserie, 12.000.000, 
negociabil. Tel. 651423, după 
ora 17. (2776)

PIERDERI

• Pierdut acțiuni emise 
S.C.Casial Chișcădaga, 
numele Oneasă Silviu, Hațeg. 
Le declar nule. (2575)

• Pierdut acțiuni emise de

de
pe

S.C. Casial Chișcădaga pe 
numele Oneasă Ioana, Ohaba 
de sub Piatră. Le declar nule. 
(2576)

ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închiriere spațiu 
20-30 mp, pentru birouri, cen
tral, în Deva și (sau) Hunedoara. 
Tel. 092/205803 sau 069/ 
219721 între orele 19-21. 
(1350)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Electroproiect SRL 
Deva angajează confectioneri 
textile și tricotaje. încadrare 
750.000 lei/lună. Asigurăm 
transport Hunedoara-Deva. 
Tel. 231366 (3171)

• Reprezentanță pentru 
Hunedoara angajăm agenți 
vânzări. Obligatoriu operare 
PC, engleză, studii superioare, 
permis conducere. CV la CP 
22, Op 6 Deva. (3175)

• LUXTEN DEVA angajează 
economist (contabil autorizat). 
Tel. 054/232008 (3268).

DIVERSE

• Asociația Familială Mihăiță 
Samira Călan funcționează în 
baza autorizației 14666/98 cu 
activitate de.comerț și prestări 
servicii. (2956)

• Asociația Familială Stoica 
Liliana din Hunedoara funcțio
nează în baza autorizației 15034 
/98 cu activitate de comerț. 
(2957)

• Asociația Familială Bu- 
deănu Ovidiu din Deva funcțio
nează în baza autorizației 14889 
/98 cu activitate de comerț. 
(2960)

• Asociația Familială Criste 
Nicolae Deva funcționează în 
baza autorizației 15260/98 cu 
activitate de comerț și prestări 
servicii. (2964)

• Asociația Familială Lazăr 
Petru Deva funcționează în baza 
autorizației 15262/98 cu acti
vitate de comerț, și prestări 
servicii. (2965)

• S.C. Agromec Căstău SA 
convoacă adunarea generală a 
acționarilor în data de 5 aprilie, 
ora 10, la sediul unității din 
Căstău, 301 A. (1294)

• S.C.Agromec Beriy SA 
convoacă adunarea generală a 
acționarilor în data de 5 aprilie, 
ora 14, la sediul unității din 
Beriu, 125 A. (1295)

-S.C. Agromec SA Geoagiu 
convoacă în data de 10 aprilie 
1998, ora 10, adunarea ge-

CINEMA
"PATRIA" DEVA: Gol pușcă
(27-30); Inimă neînfricată (31-2);
"FLACĂRA" HUNEDOARA:
Flubber (27-2);
"PARÂNG" PETROȘANI: Infan
teria stelară (27-30); Gol pușcă 
(31-2);
"CULTURAL" LUPENI: Beverly
Hills Ninja (27-30); Infanteria 
stelară (31-2);
"ZARAND" BRAD: Contact (27- 
30); Daylight-Panică în tunel (31-2); 
"PATRIA" ORÂȘTIE: Un tată în 
plus (27-30); Contact (31-2);
"DACIA" HAȚEG: Ultima bătălie 
(27-30); Spionul Dandana (31-2); 
"LUMINA" ILIA: Destinație 
mortală (27-29).

nerală cu următoarea ordine de 
zi: 1. Aprobarea bilanțului pe 
1997, pe baza raportului de 
gestiune. 2. Raportul comisiei 
de cenzori. 3. Aprobarea BVC- 
ului pe 1998. 4. Diverse. Dacă 
nu se întrunesc condițiile legale 
se reprogramăază pentru data 
de 13.04.1998, ora 10. (1296)

• S.C. Textind Prodalim SRL 
Orăștie, str. Liviu Rebreanu, 19, 
anunță intenția de autorizare 
din punct de vedere al mediului. 
Sesizări și reclamații la APM 
Deva (1297)

• Asociația familială Crina 
Hunedoara, autorizație nr. 
15035, anunță începerea acti
vității. Activitate principală de 
comercializare produse ali
mentare. (4156) ,

• Suntem alături de Hilde 
acum, în marea durere prici
nuită de pierderea prematură 
a soțului

CORFAR LIVIU
Sincere condoleanțe! Fami

liile Seniuc și Tiruță. (2484)

COMEMORĂRI ’

• Se împlinește un an de 
când ai plecat în eternitate 
dragul nostru

ADRIAN LOBONȚ
Te vor plânge mereu unchii 

și verișorii din Vețel, familia 
Zasloți. (2968)

DECESE

• Nuți soție, Ana și Mihai 
copii, cu inimile zdrobite de 
durere anunță decesul scum
pului lor

CONSTANTIN POPA, 63 ani

Nu te vom uita niciodată, 
înmormântarea va avea loc 
duminică, 29 martie ,ora 13 de 
la Casa Mortuară . (2973)

• Marilena soră, Gică și 
Mircea frați, împreună cu 
familiile lor Szitar și Popa 
deplâng moartea dragului lor 
frate și cumnat

TITI
Vei rămâne veșnic în inimile 

noastre. Dumnezeu să te odih- 
nească ! (2973)

• Familia Mărginean este 
alături de Marilena și Emil 
Szitar la pierderea celui care 
a fost un bun frate și cumnat

CONSTANTIN POPA
și transmit sincere condo
leanțe familiei îndurerate, 
Dumnezeu să-l odihnească. 
(2973)

• Colectivul societățiii Si- 
mako Invest SRL este alături 
de colegii Ana și Mihai la 
marea durere pricinuită de 
încetarea din viață a tatălui lor

CONSTANTIN POPA
Dumnezeu să-l odihneas

că! (2973)

Noul Colosseum XLine, cu procesor intel Pentium il • Mereu mo

ACUM îl poți a
►
►
►
►
►

Procesor mtel Pentium'0!! la 233 MHz
Hard-disk 2.1 GB
Memorie 32MB SDRAM
Accelerator grafic PCI - 2 MB SGRAM
Kil mulțimeaKit multimedia inclus .tyFi* j
Complet funcțional cu monitor și software Jicehliot
Documentație în limba româna►

Bonus:
[ Microsoft Encarta / CD ]

Oferta este disponibilă în toată rețeaua SPRINT începând cu 23 martie:

pențium®J[

incBpând ue la

9.99S.000ui
Incluslw TVA »• în RATE

SPRINT
COMPOT. ERS

SMrtTflr.tt* Inti'Uțtanalhi > 
Tllxt» cU tUndWll) ttO 900?

Iniei Imide Loqo il Pentium luni mărci Inraglilratn. Iar MMX asie marcă comercială iniei Ccrpcrallan. Colocaeum XLine eile marcă Inreglitrată SPRINT tfl. |

• Suntem alături de familia 
greu încercată prin pierderea 
soțului și tatălui, cel care a fost 
domnul

POPA CONSTANTIN
de o aleasă opnenie și cinste 
deosebită.Familia Mihai și 
ludith Mărășescu.

•' - - - - -  ——— -

S.C. Mercur Corvlnex 
SA Hunedoara

str. Libertății, nr. 16, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor în data de 11.04.1998, ora 

11,00, în sala spațiului comercial „Enigma", din 
str. Elisabeta Mărgineanu, cu următoarea

ORDINE EBE ZI:
1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 

1997; Descărcare de gestiune;
2. Raportul cenzorilor societății;
3. Discutarea și aprobarea bilanțului contabil aferent anului 

1997;
4. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 1998;
5. Aprobarea programului de investiții pe anul 1998;
6. Completare C.A. cu un reprezentant al F.P.S. prin demisia unui 

reprezentant S.I.F.
7. Diverse (cereri de cumpărare a spațiului).
în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu este 

statutar constituită se reconvoacă pentru data de 13.04.1998 în 
același loc și la aceeași oră.

Informații suplimentare se-pot obține la sediul societății, la 
telefon 054/712136.

 - -------------------------------------------------------------------------

comereiata'

iîor*o *<> 
vodcă .bo’

' 1

Hârtie igienica
* Zârncști
• Petreștl
«» Prundul Bflrgăului

HelMțll la. din
Ueva, «tr 2 2 <•«ca sala«”I«• . aaa-_ Z."î'7

(în ÎTiciritx» S.C- Rolid.ivj»
twl : 22S 00*1, »■■•»«> 1 <> l'l

S.C- C«PERO S.RA. [ 
i Deva i
* vinde membrane și aditive 

pentru prelucrarea cărnii. j
I Informații la tel. 216866. (3269) I

Anunță
Scoaterea la licitație, în vederea închirierii, 

a 3 parcele de teren în suprafață de 84 m2 
situate în str. Republicii în vederea realizării 
a 3 chioșcuri tipizate din aluminiu pentru 
desfășurarea de activități comerciale.

Licitația are loc în data de 23 aprilie 1998, 
ora 10, la sediul Consiliului'local al munici
piului Brad.

Relații suplimentare și înscrieri la Primăria 
municipiului Brad, camera 23, telefon 054- 
650880.

în caz de neadjudecare se va organiza o 
criță licitație în data de 6 mai 1998._______
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Societatea de Asigurare - Reasigurare

/IJ77M SA

galbene! •nF

prin agențiile sale din Deva și Petroșani, încheie asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru perioada 01.04.1998-31.12.1998.

Informații suplimentare la:
Agenția ASTRA Deva -j str. Zamfirescu, bl. Q, sc. A, ap. 4, tel/fax: 226321
Agenția ASTRA Petroșani - str. C-tin Miile, bl. 3, ap. 1, tel/fax: 544171.

Zilnic: 8 - 20, sâmbătă-duminică: 8 -13.

Consiliul de Administrație»
al S.C. Ardeleana S.A. -

Deva
Convoacă

Adunarea Generală a Acționarilor pen
tru data de 10.04.1998, ora 10.00, la sediul 
societății din Deva, str. N. Grigorescu nr. 
45, cu următoarea ordine de zi:

- Raportul Consiliului de Administrație 
și al Cenzorilor pentru 1997

- Aprobarea bilanțului contabil pentru 
1997

- Aprobarea bugetului de venit și chel
tuieli pe 1998

- Diverse.
în cazul de neîntrunire a cvorumului 

prevăzut de statut a doua adunare se va 
ține în data de 13.04.1998, ora 10,00.

Consiliul de 
Administrație al 

SC Dacia Service S.D. Deva 
convoacă adunarea generală a 

acționarilor in ziua de IO aprilie 1998, ora 
11,00, la sediul societății, cu următoarea 

ordine de zi:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de 
Administrație.

2. Bilanțul financiar contabil pe anul 1997.
3. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 1998.
4. Diverse.

VINDEM DIN STOC (DEVA)
TABLĂ ZINCATĂ 0,5 X 1040 X 2000 mm - Galati

r t

Preț coala: 59.000 lei + TVA = 71.980 leir

tel. 054 219232/094 281895

Consiliul local al comunei Băcia 
organizează 

LICITAȚIE PUBLICĂ
Pentru concesionarea terenului în suprafață de 2.950 mp 

necesar pentru construirea unei BAZE AUTO în comuna Băcia, 
sat Băcia, fostul CAP.

Concesionarea terenului se face pe durata existenței 
construcțiilor, 99 ani.

Garanția de participare la licitație este o redevență 
minimă anuală pentru suprafața licitată, 2.950.000 lei.

Taxa de participare la licitație este de 50.000 lei.
Ofertele se depun la sediul Consiliului local al comunei

Băcia, până la data de 21.04.1998, ora 15,00, unde se obțin 
și relații suplimentare, telefon 672180.

Licitația va avea loc la data de 22.04.1998, ora 10,00, 
la sediul Consiliului local.

Taxa minimă anuală pentru concesionarea terenului este 
de 1.000 lei/mp.

SC AVKOLA S.A. OS VA

Consiliul de 
Administrație al S.C. 

APOLLO S.A. Deva
convoacă Adunarea Generală a Acțio

narilor pentru data de 13.04.1998, ora 12.00, 
la sediul societății din Deva, str. 1 Decern- 
brie, nr. 37 A, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul administratorilor și al cen
zorilor

2. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 
1997

3. Diverse.

Consiliul local al 
municipiului Brad

Anunță |
Scoaterea la licitație, în vederea închirierii, 

următoarele spații devenite disponibile:
- spațiul în suprafață de 234 mp, situat în str. 

Minerilor 5, pentru activitatea de producție- 
confecții, textile

- spațiul în suprafață de 60 mp situat în str. 
Gen. V. Milea, bloc D2, pentru activități comerciale

- spațiul în suprafață de 87 mp, clădire - 
situat în str. Avram lancu nr. 36, pentru atelier 
producție

Licitația va avea loc în data de 29 aprilie 1998, 
ora 10.00, în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 
1228/1992 și H.G.R nr. 140/1991.

Relații suplimentare și înscrieri la Primăria 
municipiului Brad, camera 23, telefon 054/650880. 

în caz de neadjudecare se va organiza o altă 
licitație în data de 13 mai 1998.

Localitatea Mintia, 
tel. 054-216120, 054-625796

Vinde car ne de pasăre în sortimente diferite, la 
prețuri fără concurență și aspect comercial plăcut. 
Oferă agenților economici ouă mari, de culoare 
brună, cal.l, la prețul de 550 lei/buc., fără TVA.

Vă mulțumim și vă așteptăm!
. ---- - ......

PIONEER

OFERĂ:

întotdeauna Primii
• Performanță •

• 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 si vei Câștiga!
Natacha -

Tirabella -

Helga -

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

7

S-a deschis un nou magazin 
en-gros cu produse alimentare 

și nealimentare la prețuri 
atractive în Deva, str. D. 

Zamfirescu, bl.Q3, parter.

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

Hibrid simplu timpuriu, foarte productiv (peste IO.000 kg/ha]

MonCSSd 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)

Roissa - 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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PRIVATIZAREA, INTRE ARGUMENTE 
ECONOMICE ȘI ADEVĂRURI UMANE

Am participat luni, 23 martie, la 
adunarea generală a Programului 
acțiunilor salariaților - PAS - în 
vederea privatizării pe această 
cale a S.C.’’Condor"SA Deva.

în transferul nostru către 
economia de piață, sectorul 
construcțiilor este cel care 
plutpște de mult timp în derivă. 
Existența lui este nemijlocit 
legată de capacitatea inves- 
tițională a agenților economici fie 
ei cu capital de stat, mixt sau 
privat. Și capacitatea aceasta 
este tot mai mică.

Nici S C."Condor"- unitate 
specializată pe construcții civile 
și industriale - nu “iese din front". 
Privatizarea, în acest caz, apare 
ca ultima șansă de revigorare a 
unității, de ieșire din impasul 
financiar care în condițiile 
blocajului financiar generalizat 
tinde să devină o permanență.

Asupra acestei opțiuni au 
fost chemați să se pronunțe 
membrii PAS de la S C. "Condor" 
SA. Și s-au pronunțat hotărâM 
pentru cumpărarea de către 
salariați a pachetului majoritar 
de 51 la sută din capitalul social 
al societății, aflat în proprietatea 
FPS. S-au pronunțat decis în- 
favoarea privatizării totale, deși 
numai Dumnezeu știe la câte 
privațiuni vor mai trebui să-și 
expună familiile după trei luni de 
șomaj. Pentru că opțiunea 
înseamnă contribuție cu bani

■■ ■ *

Valorile medii și maxime ale 
poluanților gazoși in perioada 
16-22 martie 1998 în județul 
nostru s-au încadrat în limitele 
admise prevăzute de STAS-ul 
de calițate a aerului. Valorile 
maxime au fost înregistrate în 
zona Hunedoara în zilele 16 și 
21 martie și în zona Valea 
Jiului în data de 21 .martie 
pentru dioxidul de azot, în zona 
Deva în ziua 21 martie pentru

&Mțl^ițiUȚ ififir

dioxidul de sulf. Pentru amoniac 
și fenoli, indicatori ce se 
determină doar pe zona 
Hunedoara, s-au înregistrat 
valori maxime în data 22 martie 
pentru amoniac, valoare 
constatată pe toată perioada 
pentru fenoli. La pulberile în 
suspensie valorile medii s-au 
încadrat în limita admisă de 
0,15 mg/mc/24h, cu excepția 
zonelor Teliuc și Zlaști. în zona 
Teliuc maxima s-a înregistrat în 
data de 20 martie iar pe zona 
Zlaști în data de 18 martie a.c.

Pulberile sedimentabile au. în suspensie pe râul Jiu cu 
înregistrat depășiri ale limitei 
admise de 17 gr/mp/lună, în 

^zonele Chișcădaga de 5,67 ori

(Urmare din pag. 1)

A. Doboș: Nu este, cel 
puțin în desfacerea pâinii. 
Particularii duc pâinea în spe
cial la sate și o vând direct din 
portbagajul mașinii.

Red.: Oricum privatizați! 
v-au luat o parte dintre 
cumpărători.

A. Doboș: Așa este, dar 
oamenii revin la comerțul 
cooperatist, fiindcă aici 
prețurile sunt relativ stabile, 
oferim condiții civilizate de 
comerț, asigurăm o servire 
promptă, civilizată. Vrem să 
amenajăm un spațiu de 
depozitare în Geoagiu astfel 
că aprovizionarea cu ceea ce 
au nevoie oamenii va fi mai 

cash la cumpărare. Și pentru 
punga lor săracă efortul acesta 
liber consimțit este uriaș.

S.C. “Condor” nu este, așa 
cum ar putea părea din cele spuse 
până acum, o societate cu capital 
integral de stat. Asocierea în PAS 
pentru cumpărarea societății de 
către salariați s-a produs în urmă 
cu aproape patru ani. Dintr-un
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motiv sau altul, în cei aproape 4 
ani s-a înaintat puțin pe linia 
privatizării: prin privatizarea pe 
bază de cupoane nominative și 
certificate de proprietate s-a 
cumpărat 49 la sută din capitalul 
social. Pachetul majoritar de acțiuni 
însă a rămas în proprietatea FPS. 
Reevaluat după Hotărârea nr. 500/ 
1995 de reevaluare a patrimoniului, 
valoarea pachetului majoritar 
depășește 5 miliarde de lei.

De la ce sumă va porni 
negocierea cu FPS a PAS este, 
deocamdată, o necunoscută. 
Pentru acoperirea acestei sume 
salariații au mai depus în anii 
anteriori contribuții bănești care 
acum însumează peste 250 de 
milioane de lei. Puțin a fost, mult a 
rămas.

La S.C.’Condof Deva valoarea

și Teliuc de 1,71 ori. ■
în această perioadă nivelul 

radioactivității beta globale și al 
dozei gama absorbite s-a 
menținut în limitele de variație 
ale fondului natural, la toți 
factorii de mediu analizați. 
Valorile medii obținute pentru 
apa de suprafață din râul Strei 
și pentru apa potabilă a 
municipiului Deva au fost de 
0,18 Bq/1 și respectiv 0,12 Bq/1.

Raportate aceste valori la 
valoarea de atenție de 2,0 Bq/1, 
se poate afirma că sunt cu mult 
sub această valoare.

Pe râul Jiu, materiile în 
suspensie provenite din uni
tățile de exploatare și prelu
crare a cărbunelui au avut 
pentru perioada menționată o 
valoare medie de 1391,0 mg/1 și 
o valoare maximă de 1998,0 mg/ 
1, valoare înregistrată la data de 
20 martie. Față de perioada 
anterioară, se constată o re
ducere a cantităților de materii 

337,0 mg/1 pentru valoarea 
medie și cu 674,0 mg/1 pentru 
valoarea maximă.

bună. Intenționăm, de ase
menea, să redeschidem 
atelierele de croitorie, 
cizmărie și reparații radio-tv 
pentru care căutăm 
specialiști oferindu-le cele 
mai bune condiții pentru 
desfășurarea activității.

Red.: Cum a început 
anul 1998?

A. Doboș: Bine. Am adus 
marfă și aducem în conti
nuare. Activitatea este și va fi 
cât mai aproape de cerințele 
celor ce apelează la serviciile 
noastre. Sperăm într-un an 
bun, deși viața este grea în 
România și tranziția spre nu 
știm ce face traiul oamenilor 
tot mai întunecat. 

nominală a unei acțiuni este de 
25.000 de lei. Această sumă 
înmulțită cu 228707 acțiuni câte 
numără pachetul majoritar rezultă 
acea sumă de răscumpărat.

Numai că S.C.”Condor” este 
una dintre primele societăți 
comerciale cotate la bursă. Aici 
însă oferta de acțiuni "Condor" 
nu s-a dovedit prea ispititoare. 
Valoarea pe acțiune a tot scăzut 
la bursă. La tranzacția din 20 
martie nu s-a făcut nici o 
cumpărare deși valoarea de 
bursă pe o acțiune a fost de doar 
3100 de lei.

Ce rezultă de aici? Că 
pretențiile financiare ale FPS de a 
vinde acțiunea la 25.000 de lei 
sunt în cel mai bun caz 
exagerate. La această cotație 
pachetul majoritar mai valorează 
șapte sute și ceva de milioane de 
lei. Efortul acesta financiar este 
mult mai accesibil membrilor PAS.

Pe de altă parte, patrimoniul 
societății e grevat de un număr 
de utilaje care nu mai sunt 
folosite, de clădiri care pot fi 
vândute. Acest lucru poate și 
trebuie să-l facă cu respectarea 
legii consiliului de administrație al 
societăți

Cât privește'consiliul de 
administrație nou ales al PAS, 
acesta să reprezinte cât mai 
favorabil interesele salariajilor în 
tratativele cu FPS.

Ion CiOCLE!

în articolul publicat în data 
de 7 martie a.c., se relata că din 
datele primite de la R.A. Apele 
Române Filiala Oradea volumul 
total de ape uzate evacuate la 
finele anului 1997 în cursul 
râului Crișul Alb a fost de 4.065 
mii.mc. In completare, men
ționăm că din acest volum, 
unitățile RAGCL au evacuat 
2,119 mii.mc ape uzate, iar 
industria extractivă a evacuat 
1,547 mii. mc ape uzate, cele 2 
ramuri,,contribuind” cu 93,3%. 
Diferența de 7,42% o reprezintă 
unitățile din cadrul energiei 
electrice și termice, transporturi, 
construcții de mașini, învăță
mânt și sănătate care eva
cuează ape uzate insuficient 
epurate. Se mai poate menționa 
faptul că industria extractivă a 
evacuat în anul trecut un volum 
de ape uzate cu 0,272 mii. mc. 
mai puțin ca în 1996, iar 
unitățile RAGCL au evacuat cu 
0,060 mii. mc mai mult. A crescut 
și volumul de ape uzate 
evacuate de sectorul energiei 
electrice și termice, învățământ 
și sănătate, și se menține 
constant la transporturi.

Agenția de protecție a 
_______ mediului Deva J
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(Urmare din pag. 1)

doresc unele partide din 
opoziție. Această variantă 
este contraproductivă, impli
când pierderi financiare și o 
imensă risipă de timp. De 
asemenea, ar fi ratat și anul 
1998ca unul al reformei. Ce 
ar urma? Cu siguranță 
colapsul României.

Singura soluție pentru 
depășirea situației este 
înlăturarea actualului pre
mier prin retragerea spri
jinului parlamentar. Numirea 
unui nou prim-ministru în 
fruntea unei echipe execu
tive, precum și refacerea 
coaliției care a câștigat 
alegerile din 1996 ar putea 
relansa procesul de re
formă. Este necesară și o 
renegociere a acordurilor 
încheiate cu organismele fi
nanciare internaționale. 
Deocamdată, domnul 
(încă!!!) prim-ministru se 
află în situația unuia prins 
fără bilet, un biet blatist care 
trebuie dat jos ia prima 
stație.

Cea de-a doua ediție a 
competiției feminine „Raliul 
frumuseții” se apropie de 
start. Cu o săptămână înain
tea acestuia, ACR Filiala Deva 
și Asociația cultural-sportivă 
Telecom (organizatorii con
cursului) au susținut o nouă 
conferință de presă, pentru a 
face cunoscute ultimele 
detalii ale ‘pregătirilor.

Până la această oră s-au 
inscris concurente din Deva, 
Petroșani, Brad, Orăștie, 
precum și din alte județe: 
Gorj, Timiș, Bistrița Năsăud, 
Aibă, Sa tu Mare, Maramureș și 
Dolj; așa încât conducerea 
ACR estimează că în final se 
vor alinia la start circa 30 de 
echipaje. Dacă in această 
privință așteptările organiza
torilor par să se confirme, în 
schimb la capitolul „spon
sorizări" optimismul acestora 
s-a dovedit prea mare. 
Deocamdată s-au oferit să 
sprijine financiar actuala 
ediție a raliului, pe lângă

9 P.S.D.R. dorește crearea unui 
pol social-democrat

în cadrul conferinței de • Ionel Moș, vicepreședintele 
presă organizată de conducerea 
Organizației județene a Partidului 
Social-Democratdin România, ce 
a avut loc ieri la Deva, dnii Marius 
Surget, președintele acesteia, și 
Emil Sălăgean, președintele 
Organizației județene a Partidului 
Pensionarilor din România, au 
prezentat Protocolul încheiat 
recent între organizațiile județene 
ale celor două formațiuni politice, 
în cadrul protocolului respectiv 
au fost înscrise obiectivele și 
acțiunile ce vor fi organizate în 
perioada următoare, ideea 
centrală a actului respectiv fiind 
colaborarea și sprijinul reciproc 
în ceea ce vor întreprinde. Dl

2 26 martie 1827 - a murit
Ludwig van Beethoven, compozitor 
german, cel mai de seamă 
reprezentant al simfonismului în 
muzica clasică. Cunoscut sub 
numele de „Titanul de la Bonn", a 
compus 9 simfonii, 5 concerte 
pentru pian, un concert pentru 
vioară și orchestră, 32 de sonate 
(„Patetica", „Appassionata", "So
nata lunii"), muzică de cameră, 
muzică pentru balet, cantate, 
oratorii, mise („Missa Solemnis") 
precum și o-pera „Fidelio”.

§ 26 martie 1914 - s-a
născut Tennesse Williams, celebru 
dramaturg american, autor al 
pieselor „Menajeria de sticlă", „Un 
tramvai numit dorință" (pentru care 
primește premiul Pulitzer în 1947), 
„Dulcea pasăre a tinereții”, „Noaptea 
iguanei"ș.a. (m. 1983)

2 27 martie 1845 - s-a -
născut Wilhelm Conrad Rontgen, 
savant german, descoperitorul 
razelor X în anul 1895. Pentru 
întreaga sa activitate de cercetare 
în domeniul fizicii, a primit premiul 
Nobel în 1901. Unitatea de măsură 
a dozei radiațiilor X îi poartă numele, 
(m. 1923)

1 29 martie 1971-a murit
Perpessicius (pseudonimul lui 
Dimitrie S. Panaitescu) (n. 1891), 
poet, critic și istoric literar român. 
S-a preocupat de editarea operei 
lui Mihai Eminescu într-o ediție

trunmusetit*9 se at/prcpie die staul
9

principalul sponsor - 
Romtelecom - , doar patru 
firme (Simai Exim, SC Univers, 
Moi - România, Dual Man - 
București); asta în timp ce 
nume „impunătoare" în 
peisajul de gen ori societăți 
de asigurare au preferat să nu 
se implice într-o asemenea 
acțiune.

Cu toate acestea, pregă
tirile continuă conform 
programului inițial. Reamintim 
că după finalizarea înscrierilor 
(în data de 2 aprilie), urmează, 
în 3 aprilie, verificarea 
administrativă și tehnică auto 
etc, începând cu ora 12.30 (în 
parcul închis din incinta ate
lierului ACR Deva). începerea 
concursului propriu-zis (4 
aprilie, ora 10.00, în fața Casei 
de cultură din Deva) va fi 
precedată de o demonstrație 
de carturi a Palatului Copiilor, 
o manifestare similară a 
copiilor din Brad desfășu-

organizației, a prezentat apoi 
poziția P.S.D.R. față de proiectul 
Bugetului pe 1998 afirmând că 
partidul va sprijini votarea 
acestuia în parlament, iar pe 
parcursul dezbaterii lui ar trebui 
găsit și numit un alt premier. în 
continuare dl Florin Ștefoni, 
vicepreședintele organizației de 
tineret a P.S.D.R., a vorbit despre 
Congresul național al organizației 
ce a avut loc recent la București.

Răspunzând întrebărilor 
ridicate de reprezentantul ziarului 
nostru organizatorii au oferit 
următoarele răspunsuri: 
• Uniunea Social Democrată se 
menține, dar dacă P.D. va trece în 

monumentală. S-a remarcat atât 
prin activitatea de istoric literar, 
cât și prin cea de critic în 
domeniul istoriografiei literare și 
folclorului.

1 30 martie 1633 - s-a
născut Miron Costin, cronicar 
român, logofăt al Moldovei, con
tinuator al lucrării lui Grigore 
Ureche ,.Letopisețul Țării 
Moldovei de la Aron-Vodă 
încoace”. Fiind un talentat 
povestitor și portretist, în 
lucrările sale (,,De neamul 
moldovenilor", „Cronica țărilor 
Moldovei și Munteniei") a 
transformat personajele reale 
în eroi literari, (m. 1691).

& 30 martie 1853 - s-a
născut pictorul olandez 
Vincent Van Gogh, repre
zentant de seamă al expre
sionismului. în opera sa 
predomină scenele de gen, 
peisajele și naturile moarte 
(„Bărci pe plajă", „Cafeneaua 
de noapte", „Omul cu urechea 
tăiată") (m. 1890).

S 30 martie 1856 - s-a 
încheiat Tratatul de paoe de la Paris 
în urma Războiului Crimeii (oct. 
1853 - martie 1856), prin care are 
loc lichidarea protectoratului Rusiei 
asupra Principatelor Române, 
închiderea strâmtorilor Bosfor și 
Dardanele și proclamarea neutra
lității Mării Negre.

răndu-se în finalul con
cursului, ia Vața de Jos.

Pe traseul DevaSimeria- 
Șoimuș-Băița-Brad-Vața de 
Jos, concurentele vor 
conduce în condițiile unui 
trafic normai, pe parcurs 
fiind instalate punctele de 
control orar, unde arbitrii 
vor urmări încadrarea în 
timpii corespunzători. în 
colaborare cu Serviciul de 
Poliție Rutieră, dar și cu alte 
instituții (Drumuri Naționale, 
Salvare, Pompieri ș.a.) 
organizatorii fac eforturi 
pentru o cât mai bună 
desfășurare a „Raliului 
frumuseții"; competiție în 
finalul căreia câștigătoarele 
primelor trei locuri vor 
obține premii în valoare de 
2,5; 2 și respectiv 1,5 
milioane de iei, pe lângă 
alte distincții și surprize 
pregătite de organizatorii 
raliului.

Georgeta BÎRLA

opoziție P.S.D.R. va ieși din 
C.D.R.; «este posibil să aibă loc 
alegeri anticipate, dar nu în 
curând deoarece partidele nu 
sunt pregătite pentru așa ceva; 
•P.S.D.R. este dispus la alianțe 
și ar dori crearea unui pol 
social-democrat, dar nu se va 
alia cu liberalii; *nu este, 
deocamdată, posibilă o 
apropiere între P.D.S.R. și P.D., 
deci între dnii Ion Iliescu și Petre 
Roman; «țara are nevoie de 
buget și este necesară 
stingerea cât mai grabnică a 
actualei crize politice pentru ca 
România să fie guvernată.

Traian BONDOR
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