
IUGOSLAVIA SUB TEROAREA 
BOMBARDAMENTELOR

Pentru a doua noapte consecutiv Iugoslavia a trăit sub 
teroarea bombardamentelor. Avioane de luptă, rachete, bombe au 
lovit, la adăpostul nopții, țintele stabilite de diriguitorii NATO. 
Există morti, există răniți, se produc pierderi irecuperabile.

Atacurile vor continua - spun mai marii NATO - până când 
președintele Miloșevici va semna acordul interimar de pace în 
Kosovo. Numai că președintele iugoslav nu va ceda cu ușurință. 
El crede cu tărie că apără o cauză dreaptă, că nici un sacrificiu 

j nu este prea mare când se apără demnitatea națională. Pe de 
altă parte, NATO este hotărât să meargă până la capăt. Generalul 
Clark vorbește cu o anumită voluptate despre faptul că se va 
merge cu distrugerea până la sfârșit; chiar dacă Rusia și China 
au condamnat agresiunea militară asupra Iugoslaviei.

Oricum, este regretabil că din nou praful de pușcă plutește 
peste Balcani. Zăngănitul armelor lângă granițele noastre nu este 
în măsură să ne liniștească, ci dimpotrivă. La urma urmei, chiar 
sub cupola NATO, războiul tot război se numește i
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Lucian
Radu jian ia 75 

de ani

"Un
mareșal al 
teatrului 

românesc**

Spectatorii au plecat de 
mult. Scena e și ea pustie. Din 
când în când se mai aud 
parcă, precum într-un ecou, 
hohotele de râs ce se revăr
sau în sală atunci câ'hd la 
rampă apărea "ăla micu", cum 
era cunoscut de toți, sau “nea 
Lucică", cum îi spuneau 
colegii...

Sunt acum vreo 15 ani de 
când Lucian Radulian, "prim- 
solistul" Teatrului de Estradă 
Deva în cei mai faimoși ani ai 
săi, a fost nevoit să lase în 
urmă mirajul scenei. De-atunci 
trăiește cu frumoasele și atât 
de dragile sale amintiri, pentru 
că tributul ce l-a avut de plătit 
teatrului - un astm bronșic 
chinuitor - n-a reușit să-i joa
ce ultima festă. Dimpotrivă, 
sfidând boala și vârsta, Lu
cian Radulian s-a ambiționat 
să trăiască pentru a-și mai 
putea vedea câteva vise îm
plinite. Mâine (28 martie) va fi 
chiar ziua în care familia se 
va reuni în jurul său. pentru a- 
i sărbători cei 75 de ani și 
încă o fericită aniversare - 
nunta de aur...

Ce poate fi mai ademe
nitor pentru un actor care 
visa la teatru încă din copi
lărie decât a retrăi, cu un ase
menea prilej, parcursul unui 
drum glorios?...Drum care a 
început în Corabia (jud. Olt), a 
“cotit” prin Dobrogea, unde, la 
vârsta de 10 ani, Lucian 
Radulian l-a văzut prima dată

Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 2)

La Sucursala
Hidrocentrale 

Hațeg se 
așteaptă viitura

Dialog cu dl ing. Ion Drăghici, 
director adjunct producție

REP.: D-le director, cum apreciâți nivelul 
producției la acest început de primăvară ?

I.D.: în producția de energie “hidro" tre
buie respectat un anumit ritual. Este oportun ca 
la intrarea în sezonul rece cotele din lacul de 
acumulare să fie ridicate în condițiile în care 
debitele afluente sunt mai reduse iarna. Pro
ducerea energiei face ca la finele sezonului 
rece, lacurile de acumulare să fie la cote mi
nime pentru a permite acumularea viiturii de 
primăvară când debitul afluent este mai mare 
decât cel turbinat. Noi în prezent suntem în 
această fază de așteptare a viiturii de 
primăvară.

REP.: Care a fost producția de energie a 
sucursalei pe primele două luni din an ?

I.D.: Din fericire pentru energetica româ
nească traversăm o perioadă de ani foarte 
bogați în precipitații. Acest lucru a dus la o 
creștere importantă a producției de energie 
hidro atât în valoare absolută, cât și ca 
pondere în totalul de energie produsă în Ro
mânia. La Sucursala Hidrocentrale Hațeg s- 
au'produs 12.920 MWh în luna ianuarie și 
12.230 MWh în luna februarie. în prima jumă
tate a lunii martie s-au produs 18.480 MWh, 
șemn că zăpezile de la munte încep să se

____________A. SĂLÂGEAN

(Continuare in pag. 2)

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 

DEVA
Comunicat de oresa

1. Serviciul Circulație Rutieră și în
treținere Drumuri din cadrul Primăriei 
municipiului Deva anunță conducătorii 
auto că in perioada 18-31 martie 1999 
se vor efectua lucrări'de reparații co
voare asfaltice pe B-dul Nicolae Băl- 
cescu între intersecțiile N. Bălcescu - 
M. Eminescu și 22 Decembrie - N. 
Bălcescu.

în această perioadă circulația auto
buzelor ce efectuează transportul local 
va fi deviată pe ruta M. Eminescu - str. 
Carpați - b-dul Decebal - Gară.

Conducătorii auto sunt rugați să 
respecte indicatoarele de drum închis 
pentru a nu perturba buna desfășurare 
a lucrărilor de reparații.

2. începând din data de 25 martie 
1999, din inițiativa Primarului muni
cipiului Deva, domnul Mircia Muntean, 
au fost montate în Piața centrală două 
cântare de verificare a mărfurilor cum
părate de către cetățeni. Această ini
țiativă a fost luată ca urmare a nume
roaselor sesizări făcute de către cetă
țeni și organele de control abilitate față 
de corectitudinea cu care unii agenți 
economici cântăreau marfa solicitată.

Consiliul județean 
Hunedoara
Convocare

în temeiul art. 65, alin. 2 și 3 din Legea nr. 69/1991, 
privind administrația publică locală, republicată, se 
convoacă Consiliul județean Hunedoara în ședință 
ordinară, la sediul acestuia, pentru data de 8 aprilie 
1999, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Informare cu privire la activitatea desfășurată de 
serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale 
celorlalte organe centrale, organizate în județ în anul 
1998;

2. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de 
termen a unui mandat de consilier, validarea mandatului 
unui consilier județean și alegerea unui membru într-o 
Comisie de specialitate;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 1999;

4. Proiectul de hotărâre privind repartiția sumelor 
defalcate din impozitul pe salarii pe bugetele locale pe 
anul 1999;

5. Proiect de hotărâre privind prognoza bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe perioada 1999-2001;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli ale Regiei Autonome a Apei Valea 
Jiului - Petroșani și Direcției Județene a Drumurilor - 
R.A. Deva, pe anul 1999;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordinea 
Consiliului județean Hunedoara, pe anul 1999;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Regula
mentului de organizare și funcționare și al statutului de 
funcții ale Centrului județean de Conservare și Valorificare 
a Tradiției și Creației Populare;

9. Proiect de hotărâre privind numirea ynui repre
zentant al Consiliului județean Hunedoara ca membru în 
Consiliul de administrație al Casei de Asigurări de 
Sănătate a județului Hunedoara;

10. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiilor 
în vederea stabilirii și evaluării terenurilor din patrimoniul 
unor societăți comerciale cu capital de stat;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Pro
gramului de acțiuni în domeniul relațiilor externe al 
Consiliului județean Hunedoara, în anul 1999", cu 
suportarea cheltuielilor aferente realizării acestuia.

Președinte, Gheorghe BARBU

începând cu miezul 
nopții de sâmbătă spre 
duminică, se trece la ora 
oficială de vară.

Nu uitați să dați 
ceasurile cu o oră 
înainte!

Șl WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 56%
X la 90 de zile - 60%

Citat la sediul 
Parchetului

Cu 80 de voturi “pentru" și 36 “împotrivă" Senatul României 
i-a ridicat imunitatea parlamentară lui Corneliu Vadim Tudor pe 
care îl așteaptă 11 procese la care cunoscutul om politic 
trebuie să participe în calitate de simplu cetățean al României.

Discuțiile purtate au fost furtunoase. în final, a răzbătut un 
fapt: nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar un senator 
al României, care, fără imunitate, poate să-și dovedească 
nevinovăția.

Cert este că trebuie sprijinită independența justiției și acest 
lucru s-a realizat în sfârșit. Mai ales că lui C.V. Tudor i s-a mai 
ridicat o dată imunitatea parlamentară în timpul guvernării 
PDSR. Capetele de acuzare care i se aduc acestuia în dosa
rele în care a fost implicat vizează: ofensă adusă autorității 
statului, calomnie la adresa unor persoane publice ș.a. Rămas 
fără imunitate parlamentară, C.V. Tudor a și fost citat la sediul 
Parchetului din București - Secția Anticorupție, Urmărire Penală 
și Criminalistică pentru data de 30 martie a.c. (M.B.)

SFÂRȘIT DE

C Fotbal la Hunedoara
Sâmbătă, de la ora 11, pe sta

dionul Corvinul, hunedorenii (locul 
9 în clasament) primesc replica 
fotbaliștilor de la Unirea Dej (locul 
17), în mare sete de puncte. Partida 
se anunță a fi viu disputată. (S.C.) 
C Handbal feminin la Deva )

Sâmbătă (ora 10) la Sala spor
turilor din Deva va avea loc partida 
de handbal feminin dintre Univer
sitatea Remin Deva și lason Bra
șov, din cadrul Diviziei A. (Cr.C.) 
C Spectacol folcloric-

Duminică, la ora 18, Casa de 
cultură din Deva găzduiește un 
spectacol de cântece și dansuri 
populare cu ansamblul "Timișul" 
din Timișoara. Se vor afla pe sce

nă Nicoleta și Andreea Voica, Car
men Popovici, Luca Novac ș.a. 
(G.B.) ______________
C Cabaret în premieră

Teatrul de Estradă Deva sus
ține astăzi, la Casa de cultură din 
Deva, premiera spectacolului-ca- 
baret "Un tun la tutun. Aface
rea Țigareta N”. Reprezentația 
va începe la ora 17, în continua
rea Galei laureaților a Festivalului 
de umor "Liviu Pros”. (G.B.) 
( Farmacii de servitiu

La Deyâ, sâmbătă, 27 și 
duminică,' 28 martie, va fi 
deschisă farmacia „Crocus" din 
strada Horea, nr. 5.

în același interval de timp la 
Hunedoara va elibera medicamen
te unitatea farmaceutică 
„Artmedica" din O.M., bulevardul 
1848, nr. 7, tel. 712149. (E.S.)

VREMEA
Vremea va fi pre

dominant frumoasă și 
caldă. Cerul variabil, 

'mai mult senin, se va 
înnora în sud-vestul 
țării, unde în cursul 
nopții pe alocuri va 
ploua. Vântul va sufla 
slab până la moderat. 
Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 14 
și 22 grade iar mini
mele între 2 și 10 
grade.
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Să prevenim 
incendiile in 
perioada de 
primăvară

în această perioadă este 
necesar să acordăm o atenție 
deosebită focului deschis sub 
toate formele.

Arderea resturilor vege
tale în apropierea pădurilor, 
construcțiilor, a conductelor 
de transport gaz metan, de
pozite de carburanți, depozite 
de furaje etc, este interzisă 
cu desăvârșire. Aceste fapte 
se sancționează cu amendă 
de la 600.000 la 800.000 lei 
conform HGR nr. 678/1998.

Resturile vegetale uscate 
vor fi distruse numai pe timp 
ploios, fără vânt și la distanță 
corespunzătoare de siguran
ță și cu supraveghere perma
nentă.

Atenție la copii, la tendința 
acestora de a se juca cu fo
cul, dar o atenție deosebită 
trebuie acordată și persoa
nelor senile.

în această perioadă creș
te pericolul incendierii pădu
rilor, plantațiilor, datorită ne
glijenței cetățenilor care dis
trug resturile vegetale uscate 
prin ardere.

Pentru a preîntâmpina 
producerea unor asemenea 
incendii, Grupul de Pompieri 
“lancu de Hunedoara" în cola
borare cu Direcția Silvică 
execută patrulări, iar cei găsiți 
vinovați vor fi sancționați 
conform legislației în vigoare.

Facem apel la lucrătorii 
silvici și la cei forestieri, la 
organele de turism și alte in
stituții care desfășoară acti
vități în apropierea pădurilor 
să respecte cu strictețe nor
mele de prevenire și stingere 
a incendiilor.

Căpitan, loan NAS TA
ofițer pentru relații cu publicul 

din cadrul Grupului de 
Pompieri "lancu de Hunedoara"

La Sucursala Hidrocentrale 
Hațeg se așteaptă viitura

(Urmare din pag. 1) 

topească și este pe cale să 
se producă viitura.

REP.: Cam când se pro
duce ea în fiecare an și ce în
seamnă în parametri ai pro
ducției ?

I.D.: Viitura vine de obicei 
prin luna mai, ea permițând 
producții lunare de energie de 
110.000-120.000 MWh, deci de 
aproape zece ori mai mult de
cât în mod normal.

REP.: Ce reprezintă astăzi 
producția hidro de energie în 

> — \

PRIMÂRIA MU NI Q PI U LU I
DEVA
ANUNȚI

Vă facem cunoscut că pe data de 27.04.1999, ora 10. se 
va organiza concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

• 2 posturi inspector specialitate - șef birou ■ 
studii superioare economice, vechime în 
specialitate minimum 3 ani;
• 2 posturi inspector specialitate - studii 
superioare economice;
• 1 post inspector - studii medii economice, 
vechime în specialitate minimum 3 ani;
• 3 posturi inspector - studii medii;
• 1 post casier - studii medii;
• 1 post inspector specialitate - șef birou - 
studii superioare informatică sau calculatoare;
• 2 posturi inspector - studii medii, certificat 
absolvire curs operator calculatoare, cunoștințe 
Windows '95, Word,Excel.
Actele necesare pentru înscriere la concurs: cerere de 

înscriere la concurs; curriculum vitae; recomandare de la 
ultimul loc de muncă; adeverință medicală; cazier judiciar; 
copie după diploma de studii; copie după carnetul de muncă.

Bibliografia va fi afișată la afișierul Primăriei municipiului 
Deva, cu sediul în Piața Unirii, nr.4.

Depunerea dosarelor se va face la Biroul Resurse Umane 
Salarizare pănă la data de 20.04.1999, între orele 8-10,30 și 
14-15,30.

ansamblul energeticii ro
mânești?

I.D.: în primul rând o ener
gie electrică ieftină. De exem
plu, costul unui MW produs 
"hidro" la Hațeg este aproape 
de cinci ori mai mic decât 
costul mediu românesc de 
producere a energiei electrice. 
Pe de altă parte, un nivel ridi
cat al precipitațiilor și reduce- 
rea.de la un an la altul a pu
terii medii consumate anual, de 
la 10.303 MW în 1989, la 6919 
MW în 1998, a crescut pon
derea curentului hidro în to
talul producției de energie.

Astăzi, energia hidro repre
zintă 35 la sută din energia 
produsă în România. Probabil, 
ca perspectivă, acest pro
cent va mai crește în con
dițiile în care mai multe gru
puri de producție energetică 
termo vor fi oprite. Referitor 
la Sucursala Hidrocentrale 
Hațeg, aș mai adăuga că ter
minarea lucrărilor de investiții 
la ansamblul hidroenergetic 
Rîu-Mare Retezat va marca o 
optimizare a nivelului pro
ducției noastre, sporul anual 
fiind de peste 1,4 milioane de 
dolari.

r--------------------------- 1
i Patrimoniul i
| primăriei din |

Călan
De la Melania Roman, lu

crător al Primăriei Călan, am 
aflat că, actualmente, patri
moniul respectivei instituții 
este de mai bine de 7 miliarde 
de lei. Acest patrimoniu este 
constituit din clădiri, centrale 
termice, mașini, utilaje, mij
loace de transport etc. Nu 
sunt probleme deosebite pri- | 
vind gestionarea acestuia. >
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I
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Tot așa ?
I Deși a venit primăvara,
■ parcul din centrul Orașului Nou 
! (nu cel din fața Casei de cdl- 
' tură) arată "ca după război” - 
| după cum apredau unii cetățeni. 
| Acest lucru se întâmplă nu de
■ azi de ieri, ci de pe la jumătatea 
! anului trecut! Brăzdat de șan- 
i țuri și acoperit în bună parte de 
| grămezi de pământ, spațiul din 
| această zonă nu dă o imagine
■ prea plăcută zonei centrale a 
' unui oraș. (V.N.)

iarăși gelozia?
Vasile Ungureanu are 23 

de ani, de loc este din Cristur 
și este muncitor la SC Soldan ’ 
Company SNC Deva. Se pare 
că este și foarte gelos.

Numai așa se explică fap
tul că, aflându-se într-o seară 
la discoteca High-Life din De
va, după mai multe pahare 
date pe gât, l-a luat la bătaie cu 
pumnii și picioarele pe 
Gheorghe Silaghi, 21 de ani, 
din Deva. Pentru vindecare, lui 
Gheorghe i-au trebuit 32 de 
zile de îngrijiri medicale.

De ce credeți că a fost bă
tut în așa hal? Pentru că a dan
sat cu prietena lui Ungureanu. 

Mte J9 oooooo
de lei prejudiciu

Alt furt de cablu electric din 
cupru s-a comis nu cu multă 
vreme în urmă la SC "Siderur
gica” SA Hunedoara. în acest 
caz lucrătorii Biroului Poliție Plat
formă îi cercetează în stare de 

Greu la deal cu Hmmi slaM
Dl Benone lonescu, inginer agronom la Consiliul local, aprecia 

că în Călan și satele aparținătoare aplicarea Legii fondului funciar 
a ajuns la circa jumătate. Acțiunea s-a încheiat în Strei, Călanu Mic, 
Strei, Sângiorgiu și Săcel. Până în prezent s-au înmânat circa 500 
de titluri de proprietate, iar altele 150 sunt scrise în aceste zile. 
Lucrarea la care ne referim este înaintată, apropiindu-se de 
finalizare în satele Ohaba și Batiz. în prezent se măsoară pământul 
la Nădăștia de Sus și de Jos, Crișeni și Sântămăria de Piatră.

în ce privește pădurea, cei ce au drept asupra ei au primit 46 
ha în satele Călanu Mic, Strei Sângiorgiu și Nădăștia de Sus.

Cea mai gravă problemă în zona Călan - și nu numai, este 
din mai multe cauze, rămânerea în fiecare an a mari suprafețe de 
teren necultivat. Populația satelor este îmbătrânită și oamenii nu 
pot lucra pământul căci munca pământului nu este deloc 
ușoară. Asta în primul rând. în al doilea rând, lucrările agricole 
sunt tot mai scumpe. în plus sămânța costă tot mai mult. La cele 
două se adaugă și o a treia: în ultimii ani vremea n-a favorizat 
obținerea de producții mari și mulți proprietari de pământ au 
rămas cu recolta în hambare fiindcă prețul cu care a fost 
preluată a fost pur șl simplu bătaie de joc.

Am auzit zicându-se la țară și nu numai - greu la deal cu boii 
slabi. Agricultura românească ar fi ca un fel de deal înalt și 
înclinat. Dacă n-ai cu ce-l urca este foarte greu să ajungi în 
vârful lui. (Tr.B.)

arest preventiv pe Dan Adrian 
Leulescu, 23 de ani, muncitor la 
respectiva firmă și Măriei 
Bocincă, un individ fără ocupație 
în vârstă de 30 de ani.

într-o noapte, cei doi au tă
iat 140 m de asemenea cablu 
care alimenta banda transpor
toare a Secției Aglomerator 
nr.2. L-au secționat în 12 bucăți 
și l-au scos din incinta unității.

Prejudiciul creat a fost de 
19.000.000 lei.

~ Ce faci bâieFc?
Un bătăuș din Deva este 

cercetat pentru săvârșirea 
infracțiunii de vătămare cor
porală. Este vorba de Ciprian 
Robert Butaș, recidivist, 22 de 
ani, fără nici o ocupație.

într-o zi, individul a acostat- 
o pe Mihaela Faur și a lovit-o 
cu pumnul în față. Nu mai puțin 
de 25 de zile de îngrijiri medi
cale i-au trebuit femeii pentru a 
se însănătoși.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara

MVn mareșal al teatrului 
remânesc"

N0TEINF0RIMȚUH)?INII
(Urmare din pag. 1)

pe marele Tănase, “făcând 
cunoștință cu această minune 
care se numește teatru"; 
păstrând și amintirile bâlciurilor, 
începea să-și dea seama de 
frumusețea acestei meserii. Nu 
peste mult timp, "am plecat de- 
acasă; și m-am trezit în Gara 
de Nord din București, copil de 
14 ani, fără să cunosc pe ni
meni...Dar știam că vreau să 
fac teatru; teatru și comedie; 
să râdă lumea de mine. Pentru 
că e mare lucru să faci lumea 
să râdă nu de tine propriu-zis, 
nici de ce spui, ci de cum spui; 
adică să poți face din meseria 
asta o artă".

Speranțele aveau să i se 
împlinească la Deva, “destinația" 
stagiului său militar. Tânărul 
Radulian începea să se afirme 
în spectacolele unității militare, 
ale clubului muncitoresc și apoi 
ale nou înființatului pe-atunci 
Ansamblu de cântece și dansuri 
al regiunii Hunedoara. în 1956 ia 
naștere Teatrul de Stat de 
Estradă Deva, unde nea Lucică 
rămâne până în 1984, când se 
pensionează, nemaiputând face 
față din cauza bolii.

îl ascult cum povestește 
blând și generos, poznaș pe 
alocuri, cum se însuflețește 
când vorbește de roluri, de 
public, de turnee, în timp ce 
ochii prind a i se umezi...E prea 
scurt timpul și prea puține sunt 

cuvintele pentru a reînvia cu 
ajutorul lor atâtea întâmplări și 
așa neasemuite experiențe. Și 
totuși..."Ultimul mohican" al unei 
generații de aur a comediei și 
revistei românești continuă să 
se destăinuie:

- îmi amintesc că făceam 
câte două-trei turnee pe an, de 
60 de zile, iar eu n-am lipsit de la 
nici unul. Cel mai lung dintre ele a 
durat 95 de zile, timp în care am 
dormit în vagoane. Jucam chiar 
și bolnav, nu mă puteam abține... 
Odată aveam reprezentație la 
Caracal și m-au dus la doctor 
acolo; mi-a spus că e grav și că 
trebuie să mă internez cel puțin 
o săptămână. "Dar eu diseară 
am spectacol", am replicat; la 
care doctorul a concluzionat: 
"Dumneata ai astm la cap, nu la 
plămâni!” Iar după spectacol m- 
aștepta împreună cu soția sa: 
“Vino să-ți prezint un nebun, îi 
spunea acesteia. îl vezi? Mai 
are două zile și moare’’... Dar 
numai cu voință și cu dragostea 
asta grozavă pentru meserie am 
putut reuși; nimic nu-i mai fru
mos decât să simți că faci lu
mea fericită.

Pentru această lume a tre
buit Lucian Radulian, spre 
exemplu, să se schimbe într-un 
spectacol de 19 ori (și erau și 
câte 3 spectacole pe zi); să joa
ce împreună cu colegii săi de la 
orele 21-22, după ultima repre
zentație din program, pentru că 
lumea încă aștepta afară; să 

interpreteze unul dintre cele 
mai reușite numere ale sale de 
peste 600 de ori (“la Năvodari, 
în fața a 6000 de oameni, l-am 
repetat de 13 ori, după care 
am spus că nu mai pot, fiindcă 
mi s-a stricat gura") și atâtea 
multe altele.

- însuși nea Lucică a fost o 
lume, așa cum este ea, cu bine 
și cu rău, mărturisește colegul 
său de teatru, coregraful Tică 
Hanea. S-a identificat cu multe 
din rolurile sale și a avut o 
extraordinară putere de muncă. 
Iar acum, după ce a îmbătrânit 
frumos, nu pot să-i doresc 
decât sănătate și să i se- 
mplinească visul ce-l păs
trează de-atâția ani: să mai 
poată intra o dată la un spec
tacol, în casa teatrului din 
Deva...

Alături de cei trei copii, 
șase nepoți și soția sa (despre 
care zice, cu umoru-i carac
teristic, că este o gospodină 
desăvârșită: "dintr-o găină 
face 3 feluri de mâncare și 
pește prăjit"), spectatorii de
veni vor fi și ei prezenți, într-un 
fel anume, la aniversarea ar
tistului; și pentru că la 70 de 
ani Lucian Radulian a fost săr
bătorit de Teatrul “Fantasio” 
din Constanța, de data aceasta 
hunedorenii vor fi cei care, în 
semn de prețuire, vor răspunde 
"chemării” făcute atunci prin 
glasul Cristinei Stamate: "Să 
ne ridicăm și să aplaudăm un

Agricultura 
în pericol 
în cele trei sate ale co

munei Băcia - Petreni, Tâmpa și 
Băcia - lucrările agricole sunt 
asigurate atât de câteva firme 
private cu profil agricol cât și 
de particulari, loan Lăpușan, 
inginer agricol în cadrul Pri
măriei Băcia, ne spunea că 
"din cauza condițiilor meteo 
nefavorabile, lucrările de 
toamnă s-au executat cu gre
utate și că s-a constatat că 
culturile de grâu au densități 
slabe întrucât nu au fost fer
tilizate." Comentând aceste 
dificultăți tot mai mari cu care 
se confruntă agricultura, dl 
Iosif Jabotinski, viceprimarul 
comunei Băcia, era de părere 
că "odată cu anul 2000, când 
se va introduce impozitul agri
col, mulți proprietari de teren 
vor renunța de bună voie și 
nesiliți de nimeni la pământ 
întrucât munca acestuia este 
grea și nerentabilă."

Oameni 
îngrijorați 
în satul Tâmpa al comunei 

Băcia, majoritatea locuitorilor 
sunt oameni în etate care nu 
prea mai au putere pentru 

munca pământului. Iar cum nici 
cu utilajele agricole nu stau 
prea bine, în sat existând un 
singur tractor, oamenii și-au 
concesionat pământul (circa 
250 ha) unei firme private (SC 
Impex Borza SNC Deva), spe
cializată în efectuarea lucrărilor 
agricole. Din păcate oamenii nu 
sunt prea mulțumiți de această 
colaborare. Anul trecut, firma a 
rămas restantă la livrarea can
tităților de porumb prevăzute în 
contractul de concesiune. Iar 
pentru acest an oamenii s-au 
declarat foarte îngrijorați în
trucât din lucrările ogorului de 
toamnă, firma nu a realizat 
aproape nimic. Dacă anul trecut, 
când lucrările s-au realizat cât 
de cât la timp, au rămas res
tanți, ce se va întâmpla în acest 
an când ogoarele au rămas ne
lucrate? - ne întrebau cu îngri
jorare oamenii din Tâmpa.

Au demarat 
lucrările 
pentru 

introducerea 
apei

în satele Petreni și Băcia au 
demarat, în iarna anului trecut, 
lucrările pentru introducerea 

rețelei de apă potabilă. Licitația 
pentru executarea lucrărilor a 
fost câștigată de SC CIM Arad, 
firmă care, după cum aprecia 
viceprimarul losif Jabotinski, s- 
a dovedit până acum serioasă 
și operativă. Finanțarea pro
iectului, în jur de două miliarde 
de lei, este asigurată din fon
durile venite de la Banca 
Mondială pentru dezvoltarea 
localităților rurale.

Fonduri 
PHARE 
pentru 

calamități »
Din cauza alunecărilor de 

teren foarte frecvente în ultimii 
2-3 ani, un deal din satul Totia 
(comuna Băcia) s-a deplasat 
aproape 80 de metri punând în 
pericol casele din zonă și 
școala primară din localitate. 
Anul trecut, printr-un proiect 
PHARE, s-au primit din fondurile 
speciale pentru calamități circa 
30.000 Euro pentru consolidarea 
dealului de la Totia. A fost deja 
realizat un proiect în acest sens 
și urmează ca prin intermediul 
Consiliului județean să se efec
tueze licitația pentru executarea 
lucrării.

Ciprian MAR/NUȚ

rea.de
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O noutate pentru cititorul român
Hotărârea de a scrie des

pre această carte am luat-o 
după câteva ezitări nu lipsite 
de argumente, dintre care unul 
singur mi se pare mai impor
tant: sunt relativ puțin familia
rizat cu opera acestei mari 
scriitoare care,a fost Iris Mur
doch. A fost, fiindcă în urmă cu 
foarte puțin timp ea a trecut în 
lumea umbrelor.

Născută în anul 1919 la 
Dublin, orașul care l-a dat lite
raturii pe James Joyce, cel 
care prin anii '30, publicând 
romanul Ulise, a fost consi
derat unul dintre marii novatori 
ai romanului contemporan, IRIS 
MURDOCH face parte din fa
milia marilor scriitori ai lumii. A 
debutat editorial cu romanul 
Prins în mreje (1954), după 
care, în cei aproape 50 de ani 
de viață dedicată scrisului, a 
mai publicat încă 24 de ro
mane, eseuri filozofice, piese 
de teatru și versuri. Creația 
sa a fost tradusă în toate lim
bile de circulație, în limba ro
mână fiindu-i traduse șase 
romane și două piese de tea
tru, una dintre ele, Prințul 
Negru, fiind jucată pe scena 
unui teatru bucureștean pe 
parcursul a cinci stagiuni. 
Substanțial influențată de spi
ritul lui J.P. Sartre, căruia i-a și 
dedicat unul dintre eseurile 
sale intitulat chiar Sartre, rațio
nalist romantic, Iris Murdoch 
este încadrată de critica lite

NICOLAE UTICĂ * UN POET PENTRU SECOLUL XXU

Chiar dacă numele său nu 
vă spune nimic și nici titlul re
centei sale plachete - "NU
MERI/ NUMBERS/ NOMBRES” 
(trilingvă, așadar) aflați acum 
citind și reflectând că fostul

V— - 

rară între scriitorii existențialiști 
ai secolului. Proza sa, în care 
alunecările în ficțiune sunt frec
vente dar inteligent integrate în 
context, se citește cu interes și 
cu plăcere, inclusiv acest ultim 
roman al său apărut în anul 
1995, cu titlul original: Jackson’s 
Dilema.

Iris Murdoch: Dilema lui Jackson
Editura Univers Enciclopedic, București( 1998

Cu Dilema lui Jackson, au
toarea - conștient sau nu - 
face o demonstrație de forță în 
ceea ce privește posibilitățile 
sale într-ale creației. Avem, rând 
cu rând, dovada unei individua
lități și a unei personalități pen
tru care arta creației nu mai are 
secrete. Mai degrabă și mai co
rect este, însă, să vorbim des
pre un stil cel mai adesea vigu
ros fără să se abată de la o 
conduită bine și eficient scoasă 
în evidență: "Lumea o considera 
mai frumoasă pe Marian decât 
pe Rosalind. Dar nu era asta. 
Nici Marian nu știa bine ce anu
me era”, (p. 110). Fraza scurtă, 
și penetrantă spre conștiința 
cititorului, după cum reiese din 
citatul de mai sus, creionarea și- 
apoi conturarea exactă a perso
najelor constituie unul dintre 
atuurile romanului. De aseme
nea, se remarcă ușor predispo
ziția autoarei pentru crearea 
unor cadre necesare la desfă

anonim (trecut, pare-se, cu ve
derea, aici la noi și aiurea), 
Nicolae Uțică este un serios 
candidat la titlul (încă nenomi
nalizat) de Poet al Secolului XXI.

Uțică Nicolae, Numeri/Numbers/Nombres, 
Editura "Călăuza", Deva, 1999.

Afirm toate acestea în vir
tutea cititorului avizat ce se îm
piedică întru spirit de o poezie 
precum “MATRICEA”: “Cuvântul = 
Sămânța/ Gândul = Rădăcina/ 
Omul = Tulpina/ Spiritul = Coroa
na” - prin care debutează pla
cheta, sau de “ESAKI", în care 
poetul este barbian (însă nu epi
gon): "Cristale două/ regiune de 
trecere 100 Ă/ curenți egali/ or
din de mărime (...). pag.19, tra
dusă cu acuratețe lingvistică nu- 

șurarea acțiunii, un fel de pre
gătire a cititorului pentru eveni
mentele ce urmau să se petrea
că; personajele se mișcă dez
involt, dialogurile sunt nu numai 
inteligente ci și sprințare atunci 
când este cazul, iar motivația o 
descoperim fără efort, fiindcă 
personajele fac parte dintr-o 

categorie socială posesoare a 
unei culturi generale cu com
partimente bine mobilate, cu cu
noștințe de filozofie, artă etc., de 
aici și înclinația unora spre stu
diu și creație. Aminteam puțin 
mai înainte despre o reală încli
nație a autoarei spre ficțiune... 
începând cu personajul central 
al cărții, Jackson, apărut în lumea 
celorlalte personaje ca o‘figură 
cel puțin erotică, creat în așa 
fel încât ne eliberează/dirijează 
gândurile spre frâul liber al ima
ginației. Privită din acest unghi, în 
multe locuri relația sa cu Benet 
poate părea cel puțin nepotrivită 
- ca să folosesc un cuvânt Clin
tonian - oglindită excelent în cita
tul următor: "Ce făcuse Jackson 
în căsuță? Probabil că și-a adus 
o femeie acolo. Sau un bărbat! 
(...) îi venea să plângă și să urle. 
Indiferent ce s-a întâmplat, 
Jackson îi dezamăgea înfiorător. 
Cum a putut fi atât de idiot, atât 
de destrăbălat, atât de prost 

mai că transpunerea într-o altă 
limbă este o veritabilă recreare în 
engleză: “Crystals two/ melting 
at 100 A/ equal energy" (...), 
pag.45, și în franceză: “Cristales 

deux/ le pasage a 100 A/ 
energies egales" (...), pag.71, de 
Elena Grigorescu, pentru care 
avem toată considerația.

Remarcabilă este și inteli
gența speculativă a autorului 
de a gândi să alcătuiască o 
plachetă de versuri conținând 
doar 23 de poezii, în 82 de pa
gini - prin transpunerea aces
tora în engleză și franceză - 
însă faptul ca transpunerea 
poeziilor sale în limbi de cir

încât să lase toate aceste 
urme! Unde naiba era acum, 
era oare posibil să aibă un 
prieten?!" (p. 156). Păstrând 
proporțiile dar și contextul, de 
la această dată nu fac 
excepție nici celelalte 
personaje ale romanului: 
Edward sau Ana, sau Owen 
cu Mildred... contextul, prin 
extensia ideii, nu este altceva 
decât conacul Penndean de 
lângă Londra unde, așa cum 
destui autori englezi proce
dează, Iris Murdoch "aranjea
ză" să se întâmple multe, unele 
depășind cu mult cadrul nor
malului, însă fără a scăpa de 
sdb controlul...realist al 
autoarei.

în orice caz, este foarte 
interesant de urmărit slalomul 
pe care îl face Iris Murdoch 
urmărind viața personajelor 
odată create; fie din punctul de 
vedere al gândirii teoretice, fie 
din acela al acțiunilor practice. 
Și ce ar mai fi de spus? Multe, 
însă ceea ce trebuie reținut 
este faptul că Dilema lui 
Jackson constituie dintr-o 
serie de puncte de vedere o 
noutate cu precădere pentru 
cititorul român nefamiliarizat cu 
proza și stilul unei prozatoare 
de talia celei care a fost Iris 
Murdoch, și care va rămâne în 
istoria literaturii și spiritualității 
universale ca o mare per
sonalitate.

Dumitru HURUBĂ

PAJTEL
Ca și cum ar trece prin noi 
un râu de culori și miresme, 
ca și cum toamna s-ar rezema 
în mii de catapetesme,

culație universală este com
partimentată pe două secțiuni 
ale plachetei, dispute de 
versiunea românească, mi se 
pare, oarecum, neinspirat.

în rest, coperte șocante - 
aparținând autorului - și tehno
redactare corespunzătoare, 
precum și hârtia aparținând 
Editurii “CĂLĂUZA” Deva.

Dedicată: “Memoriei lui An
ton Uncu", această CĂRTICICĂ 
DE SENSIBILITATE Șl REFLEXI
VITATE poate intra cu fruntea 
sus nu numai în lecturile abili
tăților în interpretarea poeziei, 
dar și a celor pentru care poe
zia este o uvertură a cunoașterii 
de sine, cu toate că autorul nu 
dorește, ostentativ, aceasta.

Petrișor CIOROBEA

ca și cum s-ar pregăti de nuntire, 
frunzele bejenind în uitare, 
frunzele bejenind în neștire 
spre o a câta stare?

Ca și cum am descifra
în nervurile frunzei un drum 
nălucilor ieșind din călimară, 
ca și cum, ca și cum...

Ionel AMĂRIUȚEI

Elegie hri
Scapără luna-n căpestrele cailor,
Stelele buimace se preling în pământ 
în Țara lui Horea dacă vreți să intrați 
dezbrăcați-vă cugetul de orice cuvânt.

Luceafărul arde într-un brad fulgerat
Paftale de purpur sticlind pe oblânc.
Aici numa inima lăsați-o să bată
ca un clopot de bronz reverberând din adânc.

Numai genunchii plecați-i
Să-i sângere steiul de lacrimi spălat
Steiul cu iz de baladă pe care cândva 
Sfânta lui opincă durut a călcat.

Și fruntea smerit prosternâți-o 
trarisfigurată rană peste sfintele lor morminte 
Până devin molizii volbură de flăcări 
ca serAn de neuitată aducere - aminte.

Petre BUCȘE, Cluj - Napoca

Poetul (
Vă pune pe masă,
în plină lumină, în chiar miezul zilei, 
printre boabe de piper și felii de roșii, 
capul acesta de lup, 
cu mandibule care pot mușca...

Constantin STANCU

wvvvvvvvvvvwvvvvvv

Formația de muzică rock “Echinox" din Orăștie
Foto: Traian MÂNU

?----------------- ■--------------------- ------------------
Expoziție de icoane

Noi știm. Știe și Dumnezeu!
E iubirea un dar tainic, lăsat 

la revărsatul zorilor tocmai pe 
prispa de dureri și zbateri a 
omenirii. Vine de undeva. Din alte 
lumi? De ce seamănă atât de 
bine cu un oftat de înger? Nu ne 
e îngăduit să desferecăm acum 
și aici lacătul cu înțelesuri al 
semnului de întrebare. însă un 
lucru e sigur - la un anumit so
roc, pentru fiecare din noi, so
sește clipa când va prinde să 
răsară dumnezeiescul dar din 
sămânța de miracole a lumii. Și 
vom recunoaște atunci în stropul 
acela de adiere, desprins parcă 
din izvorul cu esențe ce se re
varsă pe întinsele pajiști ale 
Edenului, mireasma de floare a 
primăverii fără-de-sfârșit înmu
gurind în fiorul fericirii. îmbăl
sămată în murmurul de scânteie 
ce scapără flacăra vie a cuvân
tului Dor, metaforă a focului ne
stins, arderea aceasta fără de 
pată nu mistuie suflete în pulbe
rea cenușei ci le înalță. înviază 
zborul furișând coapse albe de 
aripi în așternutul de lumină al 
soarelui.

La măsurișul vămilor necu- 
t prinsului vom închide nemăr

ginirea în îmbrățișarea iubirii ca 
într-un ulcior, atingând cu creș
tetul de stele al inimii pragurile 
de lacrimi ale cerului.

Că nu întrezărim totdeauna 
acele odoare minunate așezate 
acolo, sub cetina de vise a po
mului vieții, pentru plinirea pro
priilor destine? De ce săgetăm 
cerul cu inimile noastre ca niște 
zmee de hârtie ale căror aripi, 
rănite și străpunse de prejude
căți, frământă verticalitatea frân
tă a zborului, zbătându-se să 
ducă focul viu dincolo de 
atingeri?

Poate acum ori în altă viață 
ce va veni sau care a fost, se 
va fi înseninat și pentru noi a 
zâmbet speranța, prinzându-ne 
cu silabe de șoaptă și susur de 
mângâiere în horă cu zefirii.

Dar noi știm. Știe și 
Dumnezeu!

în viață sunt doar patru în
trebări esențiale: Ce este sacrul? 
Din ce este plămădit spiritul? 
Pentru ce merită să trăiești? Și 
pentru ce merită să mori?

Răspunsul la toăte e 
același:

Dragostea!
Dorin PETRESC „

Sub semnul unei ase
menea binevenite întâlniri 
între artă și spiritualitate, 
Galeriile “Forma” din Deva 
găzduiesc în această peri
oadă premergătoare Sfin
tele Sărbători de Paști o re
marcabilă expoziție de 
icoane. Lucian Mara și Dan 
Cârjoi sunt cei doi tineri ar

Aspect din timpul vernisajului. în centru, cei doi artiști 
plastici - Dan Cârjoi și Lucian Mara

Foto: Traian MÂNU

tiști plastici care și-au valo
rificat efortul creator în pic
tura icoanelor pe lemn.

Pictură care, respectând 
stilul și canoanele bisericii 
ortodoxe, lasă mai puțin loc 
exprimării propriei
personalități a autorului; cu 
toate acestea, diferențele 
dintre modurile de in

terpretare a “subiectelor” 
sunt sesizabile. O apreciere 
“autorizată" asupra acestora 
a fost prezentată de 
președintele Filialei Deva- 
Petroșani a Uniunii Artiștilor 
Plastici, Mircea Bâtcă.

Astfel, lucrările lui Lucian 
Mara - cunoscut ca profesio
nist, care a lucrat până acum 
la peste douăzeci de biserici 
- constituie obiecte de cult 
autentice, perfect încadrate 
în tot ceea ce necesită expu
nerea lor în interiorul bise
ricilor. “Singura amprentă a 
personalității sale o repre
zintă gama cromatică în ca
re predomină fundalul de al
bastru luminos, celelalte cu
lori armonizându-se pe 
această idee, într-un stil ab
solut unita r".

în achimb, lucrările lui 
Dan Cârjoi sunt mult mai 
personale; “el nu este un 

profesionist, ceea ce-i per
mite o mai mare libertate 
de mișcare”, de la 
abordarea tematicii până 
la modul de lucru în sine. 
Spre exemplu, “unele 
forme ale suportului sunt 
puțin neregulate, ducând la 
senzația de primitivism 
căutat iar desenul nu are 
precizia perfectă a stilului'. 
Toate acestea însă dau un 
farmec aparte lucrărilor 
sale, transformându-le în 
obiecte nu atât de cult, cât 
de artă decorativă.

Dincolo de felul de ex
primare, pictura icoanelor 
pe lemn este pentru cei doi 
artiști - după propriile lor 
mărturisiri - “pasiune și un 
mod de viață" (Lucian 
Mara), dar și “trăire sufle
tească” (Dan Cârjoi).

A consemnat 
Georgeta BÎRLA
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Cinematografia 
românească primește 
finanțare europeană
Cinematografia româneas

că primește anul acesta un 
important suport financiar, de 
aproximativ două milioane de 
franci, în urma deciziilor luate 
la Strasbourg de către Con
siliul Director al Eurimages, 
fond european de susținere a 
coproducțiilor, distribuției și 
exploatării cinematografice 
europene.

"Pentru coproducția româ- 
no-franceză «Țăcăniți», come
die în regia lui Gerard Coq, s- 
a acordat suma de 1.300.000 
de franci. Cofinanțatorul este 
Oficiul Național al Cinema
tografiei (ONC) și coprodu- 
cătorul- Atlantis Film Bucu
rești”, a declarat, pentru 
MEDIAFAX, Doina Dascălu, 

I reprezentant ONC.
“Societățile Independența 

l Film, Arteast Film International
---------------,-----------

și Regia Autonomă RADEF- 
Româniafilm au primit finan
țări pentru distribuția de film", 
a informat Doina Dascălu. Ea 
a mai spus că pentru imple
mentarea și dezvoltarea rețe
lei “Europa Cinema" în Ro
mânia, Eurimages a alocat 
450.000 de franci.

Finanțarea include trei ca
tegorii: coproducție, distribuție 
și dezvoltarea rețelei de cine
matografe specializate în difu
zarea de film european.

Reprezentantul român în 
Comitetul Director al 
Eurimages este Radu Gabrea, 
președintele ONC.

Obiectivele Eurimages sunt 
susținerea producțiilor care 
arată diversitatea culturală eu
ropeană și investiția într-o in
dustrie care funcționează după 
legile pieței libere.

/n lume există doar două sute de femei care chiar cumpără creațiile 
scumpe și sofisticate ale marilor case de modă. Iar numele lor sunt 
păstrate secrete cu strășnicie: clientele bogate ale marilor nume ale 

| modei reprezintă astfel una dintre cele mai bine protejate specii.
Există două tipuri de clientele: cea tradițională, care s-a îmbrăcat de 

la haute-couture de când se știe, și cea ocazională, adesea mai tânără, 
care iși oferă câte un model pentru vreun eveniment excepțional.

Corolarul esențial: clientele se definesc in funcție de conturile din 
bănci, pentru că prețurile hainelor cumpărate de ele variază intre 8.900 și 
21.400 de dolari pentru un taior și 14.300-37.7000 dolari pentru o rochie.

Acest tip de clientă nu are naționalitate. Cumpărătoarele călătoresc 
mult, o dată sosesc de la New York iar altă dată de la Gstaad (Elveția) 
urmând a “face un tur prin Londra și Paris", estimează Catherine Riviere, 
directoare la casa Dior, după ce mai inainte a lucrat pentru Chanel.

mtâ erte 9 țfew țwteptâ
“Sunt cetățene ale modei. Eu personal cunosc vreo 50, dar in fiecare 

an apar chipuri noi", spune creatorul Kiki Feraud.
Astăzi marile case de modă nu mai sunt nevoite să-și prezinte 

colecțiile in particular, in tot felul de saloane. Tehnicile moderne au 
penetrat și in acest domeniu plin de distincție: clientele primesc casete 
video și unele dintre ele iși comandă hainele dorite prin fax. Pentru o 
primă probă, o echipă de stiliști vine la domiciliu, oriunde ai fi in lume...

Foarte obișnuite cu această noțiune de servicii, clientele nu sunt 
totuși niște “pisăloage", spune Catherine Riviere. “Numai că au nevoie să 
se simtă in siguranță”, adaugă ea, dând asigurări că cele mai fidele au 
urmat-o de la Chanel la Dior.

Lapidus mărturisește că majoritatea clientelei ii vine din Orientul 
I Mijlociu, Arabia Saudită și Emiratele Arabe. “Scopul lor este de a fi 

recunoscute ca femei care se îmbracă haute couture", crede Laila 
Aram, directoare de vânzări. Una dintre cele mai constante cliente este 

I o tânără din Arabia Saudită, care se îmbracă de la capa Lapidus de 
când avea 12 ani._____________________________________________ y

i Piața Internei clin România i 
va crește de peste patru 

ori în următorii ani
I Piața serviciilor de tip 
| Internet din România va crește 
. de peste patru ori în următorii 
I doi sau trei ani, de la 8 mili- 
| oane de dolari la începutul 
. anului 1998 la peste 42 de 
I milioane în 2001, a declarat, 
| pentru MEIDIAFAX, Adrian 
■ Toia, directorul de proiecte al 
I companiei Western I.Q., la 
| deschiderea Zilelor Internet 
I pentru Cetățean. Această 

manifestare este subintitulată 
| Internet Fiesta (Motto: “bucuria 
■ solidarității prin dialog") și se 
■ desfășoară în perioada 19-21 
| martie, la centrul de presă al 
■ Societății Române de 
I Radiodifuziune.
| Creșterea ar putea fi și mai 
I mare, spune Toia, dar ea nu 
“ este susținută de resursele de 
| tehnologia informaticii din Ro- 
I mânia. Țara noastră se situ- 
1 ează în prezent pe unul dintre 
I ultimele locuri din Europa în

ceea ce privește numărul de 
domenii și de calculatoare co

nectate la Internet (0,25 la sută I 
din numărul de calculatoare | 
instalate vestul Europei și 3,3 la 
sută din totalul țărilor Europei I 
Centrale și de Est). j

Organizarea Zilelor Internet . 
are ca scop informarea cetă- I 
țeanului asupra utilizării Inter- | 
netului și stimularea comu- . 
nicării și racilitarea schimburilor I 
interculturale între oameni. Ma- | 
nifestarea este organizată și ■ 
pentru a deveni un punct de I 
contact între oamenii de afaceri | 
și oamenii politici, având printre ■ 
altele, ca subiect, relația cetă- ' 
țean - administrație prin inter- | 
mediul Internetului. ;

Western I.Q. SRL a fost 1 
înființată în 1992, desfășurând | 
activități de consultanță și studii ■ 
în turism, piața muncii etc., cât 1 
și cercetare de firmă. Tn pre- | 
zent firma este implicată în ■ 
lansarea unui proiect legat de 1 
munca la domiciliu prin inter- I 
mediul tehnologiei informațiilor I 
și comunicațiilor (telework).

Compania Tarom a achiziționat

Unul dintre cei mai simpatici actori francezi a fost Andre 
Bourvil, născut la 17 iulie 1917, în mica localitate normandă Pretot
- Vicquemare. Cântăreț amator, ajunge să se producă la Radio 
Paris și să înveselească clienții cabaretelor pariziene cu cuplete 
și monologurile sale comice. Face cunoștință cu filmul în 1945, 
într-o scenă din pelicula “La ferme de pendu" (Ferma 
spânzuratului) - regia Jean Dreville, în postura de țăran naiv. 
Producătorii văd în acest “găgăuță" un filon de aur și-l introduc în 
comedia “Pas si Bete” (Nu chiar atât de prost) - 1946, regia Andre 
Berthomieu - film, ce îi netezește calea spre afirmare. Cu comedia 
“Le rosier de Madame Husson" (Premiul de virtute) - 1950, regia 
Jean Boyer, “vocile" autorizate spun că merge pe drumul lui 
Fernandel în comedia clasică. Cu "Seul dans Paris" (Singur prin 
Paris) - 1951, regia Alex Joffe, dă un "recital" de interpretare, 
demonstrând că poate fi în același timp zâmbitor și tragic, 
distractiv și posac!

La 11 ani de la debut, lui Bourvil i se oferă un rol de primă- 
mână în comedia “La traversee de Paris” (Străbătând Parisul) - 
1956, regia Claude Autant Lara, avându-l partener pe Jean Gabin.

Vârful popularității îl atinge cu comediile “Le Corniaud" 
(Prostănacul) -1965 și “La grande Vadrouville" (Marea hoinăreală)
- 1966, ambele în regia lui Gerard Oury, cu Louis de Funes. 
Ultimul film: “Le mur de L'Atlantique" (Zidul Atlanticului) - 1970, 
în regia lui Marcel Camus. S-a stins din viață la 23 septembrie 
1970, la Paris. Filmografia sa numără 53 titluri.

Adrian CRUPENSCHi ____________  _________ - 
f Superdotatii părăsesc *;

România
i România ocupă locul II în lume în privința coeficientului ■
■ de inteligență, după statisticile Organizației Mondiale a ■
■ Sănătății. Din cauza nivelului de trai scăzut și a imposibilității ■
■ afirmării, în ultimii 10 ani aproape 10.000 de superdotați au i 
1 plecat spre “țări mai calde”. Puțini dintre ei consideră că ar 1 
* trebui să rămână în țară pentru că se simt datori față de 1

profesorii și învățătorii care i-au format. *

încă patru aeronave ATR
Flota companiei Tarom 

este completată cu patru ae
ronave ATR 42-500, achiziție 
realizată în continuarea unui 
contract încheiat în 1997 cu 
producătorul franco-italian 
Aero International Regional 
(AIR), care prevede livrarea 
către partea română a unui 
număr de șapte aeronave. 
Primele două aeronave din 
acest lot au fost livrate Tarom 
în luna iunie a anului trecut, 
Iar pentru următoarele patru 
au fost acordate garanții gu
vernamentale încă din luna 
septembrie 1998. Tranzacția 
de cumpărare a aeronavelor 
este realizată cu garanția 
băncilor SACE (Italia) și 
COFACE (Franța), montajul 
financiar fiind asigurat de 
băncile Credit Comercial de 
France șl Credit Agricole 
Indosuez Luxemburg.

Prețul mediu de achi
ziție a unui avion din aceas
tă clasă este de 12-14 mili
oane dolari, valoarea totală 
a contractului fiind estimată 
la circa 100 milioane dolari. 
Avioanele ATR vor fi utili
zate pe rute interne și re
gionale, înlocuind aerona
vele de producție sovietică 
AN 24. ATR 42-500 - aero
navă produsă de consorțiul 
AIR, format prin asocierea 
companiilor Aerospatiale 
(Franța) și Ateria (Italia) - 
are 48 de locuri, poate atin
ge o viteză de 450 km/oră și 
are o autonomie de zbor de 
patru ore. Acest tip de aero
navă se află în dotarea a 90 
companii din lume, cum 
sunt Amsterdam Eagle, 
Continental, China Xinjiang 
Airlines, City Hyer și 
Eurowings.

z------------------------ ’J--------L-------------- 's
i Polițiștii indieni vor sa devină mai umani i . • ’________________________ _ |

O mie de polițiști indieni au ținut la New Delhi zece zile de. 
I meditație, care le-au permis, după cum spun ei, să devină ființe I 
| umane mai evoluate, transmite AFR Grupul de polițiști a urmat un | 
Icurs hindus de Vippasana, o învățătură străveche, care prevede 12 ■ 

ore de meditație pe zi, o tăcere totală, abstinență sexuală și un 1 
| regim alimentar format exclusiv din fructe și cereale.
I Această meditație “ajută să înțelegi ce anume nu merge bine în ■ 
I tine însuți, înlesnește o introspecție, un dialog cu șinele", a explicat • 
| responsabila acestui curs, Kiran Bedi, cea mai celebră polițistă din | 
| India. “Cu toții avem binele și răul în noi. După Vippasana, binele | 
' predomină", a continuat ea.
| Acest exercițiu original are scopul de a diminua brutalitatea I 
I poliției și corupția: “devii mai puțin nervos, deci se reduce violența, | 
^nu este vorba de slăbiciune, ci de politețe”, au explicat organizatorii^

I
X*

Usturoiul ne protejează de 
tot felul de rele, de la vampiri și 
demoni, până la gripă și chiar 
cancer. Despre calitățile terape
utice ale acestei plante s-au 
scris tomuri întregi, însă o aten
ție mai redusă a fost acordată 
istoriei lui, povestea unei plante 
tămăduitoare care, aflată la loc 
de mare cinste și pe masa 
bogatului și pe cea a săracului, 
este prețuită și consumată azi 
de la vlădică la opincă.

Recunoscut încă din copilă
ria omenirii ca o plantă cu ne
numărate virtuți, el a fost dintot- 
deauna lăudat pentru forța și 
rezistența la îmbolnăvire pe care 
le oferă cu generozitate celor 
care îl consumă.

Povestea usturoiului începe 
în Antichitate când, după ce a 
apărut în Asia, în condiții miste
rioase, el a cunoscut o carieră 
rapidă în toate civilizațiile. Se 
pare că usturoiul a apărut un
deva în câmpiile vaste din estul 
Mării Caspice, undeva în Ka- 
zahstan, Turkmenistan sau Uz
bekistan. în aceste zone chiar 

K și acum este întâlnit frecvent

Usturoiul, o plantă miraculoasă 
cu o istorie furtunoasă

usturoiul în stare sălbatică. 
Această plantă este însă foarte 
ușor de cultivat, ceea ce i-a 
permis să cucerească rapid noi 
teritorii.

în Egiptul antic el era foarte 
des folosit, distribuit chiar gratuit, 
împreună cu pâinea, celor care 
construiau piramide. Foarte a- 
preciat de aceștia, constructorii 
de piramide intrau chiar în grevă 
dacă porția de usturoi le era 
diminuată, căci planta era deja 
recunoscută pentru forța pe care 
o dă. El apare în desene pe 
sarcofagul faraonilor, ajutându-l 
pe defunct să-și facă călătoria 
către celălalt tărâm. Usturoiul se 
folosea și pentru mumificare și 
era apreciat și pentru vindecarea 
mușcăturilor de șarpe.

în Grecia antică usturoiul era 
denumit “trandafirul urât miro
sitor" și a fost citat de Homer, 
Hipocrate, Aristofan și Aristotel 

pentru virtuțile sale curative. 
Aristofan vorbește în comediile 
lui despre simbolul forței fizice, 
folosit din plin de soldați, atleți și 
luptători care aveau nevoie de 
cât mai multă forță și rezistență 
dar și să se protejeze de mala
dii. Și totuși din cauza mirosului 
lui, el era disprețuit de clasele 
superioare, astfel cei cărora le 
mirosea gura nu aveau voie să 
intre în anumite temple.

Romanii sunt cei care au 
răspândit usturoiul în toată Euro
pa de Vest (Spania, Franța, An
glia, Italia). Foarte consumat de 
către popor, mai ales de soldați, 
era supranumit "leacul săracilor", 
în ceea ce privește clasele su
perioare, ele urmau modelul lui 
Horațiu și strâmbau din nas, spu
nând că “usturoiul este mai veni
nos ca vipera".

în Evul Mediu usturoiul era 
deja cunoscut și apreciat în toată 

Europa, mai ales în perioadele de 
ciumă, când era mestecat de toată 
lumea care dorea să se ferească 
de boală. Clasele superioare con- 
.tinuă însă să privească cu dezgust 
această plantă iar Anglia secolului 
XIV considera că o persoană care 
mănâncă usturoi este vulgară.

în Arabia însă lucrurile stau cu 
totul altfel, pentru că Mohamed 
însuși îl prețuiește, ceea ce face 
ca toate mesele din Bagdad să fie 
impregnate de celebrul miros. 
Potrivit credințelor islamice, ustu
roiul ar avea atâtea calități deoa
rece are origine demonică, el a 
răsărit în locurile unde a călcat 
Satana când a fost izgonit din rai.

Carol cel Mare, regele Franței, 
aprecia atât de mult usturoiul încât 
a dispus cultivarea lui în toate gră
dinile. Astfel, grădinile mănăstirilor 
s-au umplut de inflorescențe iar 
aerul din bucătăriile lor era perma
nent impregnat cu populara aromă.

Timpurile moderne aveau 
să aducă o faimă și mai mare 
usturoiului care a început, ce-i 
drept cu greu, să cucerească și 
clasele superioare. Ba mai 
mult, se răspândește și în Ame
rica, transportat de marinarii 
care îl păstrau mereu cu ei, 
pentru a se proteja de epidemii 
și a avea noroc.

Trecerea lui Cristofor Columb 
prin Republica Dominicană a 
însemnat răspândirea usturoiului 
în întreaga America de Sud și 
Centrală. în America de Nord 
ajunge abia în secolul XIX, iar 
impunerea lui pe acest nou tărâm 
se va datora bucătăriei mexicane.

Henri IV a fost un mare con
sumator de usturoi. Poate pen
tru că încă de la botez bunicul 
lui, respectând tradițiile din 
Bearn, i-a frecat tâmplele cu 
căței de usturoi pentru a-l pro
teja de orice rău și a-i da pute

re de conducător. Mai târziu, 
galantul nu uita în nici o dimi
neață să mestece câte un cățel, 
pentru a părea încă și mai se
ducător nenumăratelor sale 
iubite (știți că usturoiul este și 
un reputat afrodisiac).

Usturoiul este foarte folosit 
de bucătăria provensală. în 
Marele dicționar al bucătăriei, 
Alexandre Dumas îl menționa în 
1873, recunoscându-i valorile 
terapeutice dar criticându-i 
mirosul dezagreabil. “Oricine 
simte mirosul usturoiului cu 
excepția celui care l-a mâncat 
și care se miră de ce îl oco
lește toată lumea”, scria el.

în secolul al XVIII-lea sibe- 
rienii, conștienți de valoarea lui, 
își plăteau impozitele în usturoi.

în zilele noastre, mondia- 
lizarea face ca usturoiul să ne 
’fie mai la îndemână ca nicio

dată, îl găsim până și la super
market. Uităm însă de multe ori 
că el nu este numai un ali
ment ci și un medicament și 
că ne-ar prinde bine să mân
căm cât mai mult, mai ales în 
timpul epidemiilor de gripă. z
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“Prostia este de nezdruncinat: nimic n-o | 
poate clinti, totul se zdrobește de ea!”

G. Flaubert

“a
h

PROSTIA FĂRĂ FRONTIERE
“Prostia este un viol al 

ordinii etice".
Socrate

“Nici un leac Au e în stare 
să vindece prostia".

Proverb chinezesc 
"Să-i convingem pe proști 

să nu gândească: câștigăm 
enorm”.

Vasile Ghica 
"Deprinderea și prostia 

înfrăng rațiunea și legile".
Voltaire

“Fericire și prostie numai 
dintr-o cauză nu sunt identice: 
pentru că nu toți proștii sunt 
fericiți".

Eminescu
“Dușmănia celor proști este 

o nenorocire fără seamăn”.
Proverb arab

“Nu-i plânge pe cei morți: 
plânge-i mai degrabă pe cei 
proști".

Proverb turcesc
Selecție de Hie LEAHU

p

ANUNȚ
Firma "Viagra S.A" 

angajează personal fe
minin pentru comparti
mentul C.T.C.

YIS
Directorul, către no

ua și arătoasa secre
tară:

- Te-am visat azi- 
noapte!

-Și?
- Și n-ai vrut!

I

Romanța 7/r gri
Când Prim-ministrul scrie versuri, 
înseamnă că e bine-n țară, 
Că viața lunecă sprințară
Spre Hades-iste universuri...

Când treaba în agricultură 
Ajunge-n mâini electroniste, 
Plus cele ginecologiste - 
Vor crește feți pe arătură...

Când medicația ne-o prescrie 
Un avocat ajuns ministru, 
Sunt pe aproape un sinistru 
Și scândurile de sicrie.

Dumitru HURUBĂ

I

J ttiHHewtt ift
REMARCA LUI SADATI

Cei care au inventat legea cererii și ofertei 
nu au dreptul să se plângă atunci când această 
lege lucrează împotriva interesului lor

LEGILE INEVITABILE ALE PĂRINȚILOR. 
ALE LUI RICHMAN

1. De ajuns nu e niciodată de ajuns.
2. Soarele răsare întotdeauna în geamul 

dormitorului copilului.
3. Petrecerile de aniversare se sfârșesc 

întotdeauna în lacrimi.
4. Ori de câte ori te decizi să-i duci pe copii 

acasă, cu cinci minute înainte îi apucă 
întotdeauna bătaia, plânsul, isteria.

REGULA LUI RATHER
Când ai de-a face cu presa, fă-ți un sistem 

oferind unul din cele trei răspunsuri:
a) Știu și pot să-ți spun (dar nu spui).
b) Știu și nu pot să-ți spun (dar spui!).
c) Nu știu (spunând sau nespunând, e egal).

ADEVĂRURILE LUI PASTORE
1. Chiar și paranoicii au dușmani.
2. Serviciul pe care îl ai este uneori, puțin 

mai bun decât programul din timpul zilei la 
televiziune.

TEOREMA LUI PATRICK
Dacă experimentul ți-a reușit înseamnă că 

ai folosit greșit echipamentul.

Proverbul german: “Dumnezeu ajută 
pe marinar la vreme de furtună, dar 
timonierul trebuie să fie la cârmă”;

Proverbul englez: “Dumnezeu dă din 
mâini, dar nu construiește poduri”;

Proverbul danez: “Dumnezeu 
hrănește păsările care dau din aripi”;

Proverbul ceh: 'Cel căruia Dumnezeu 
i-a descoperit locul unde se află o comoară 
trebuie să sape singur pentru a o scoate de 
acolo”;

Proverbul basc: “Dumnezeu e bun, 
dar nu e prost”;

Proverbul francez: “Să trudim, 
Dumnezeu va trudi".

Dar parcă nici unul nu sună ca 
proverbul românesc:

“Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în 
sac".

Mică enciclopedie
* Cele mai grele șiraguri și salbe erau 

purtate la începutul secolului al XX-lea de 
către negrii din Tribul Mango, din bazinul 
Congoului. Aceste șiraguri cântăreau câte 12 
kilograme.

* La Waterford (SUA) există un teatru al 
tăcerii. Actorii ca și publicul sunt... surzi! 
Replicile sunt date cu ajutorul limbajului 
semnelor ajutate de efecte de lumină.

x în Irlanda și în Insula Creta nu trăiesc 
șerpi. Pământul acestor insule nu este prielnic 
vieții târâtoarelor.

x Primii care au cunoscut și folosit pe
trolul, cu mii de ani în urmă, au fost chinezii. 
Ei au reușit să sape folosind o tehnică 
rudimentară, la adâncimi de 500 și chiar de 
900 metri.

x Lemnul de mesteacăn siberian, 
denumit “W”, de culoare închisă, poate 
înlocui, în unele cazuri, oțelul.

x Cuba este țara în care creșterea 
crocodililor reprezintă o ramură a agriculturii.

x în Insula Corfu, cât și în alte părți ale 
Greciei, bogăția unei gospodării este indicată 
de numărul măslinilor.

AXIOMA PIPEI
O pipă oferă omului înțelept timp să 

gândească și prostului ceva să țină în gură.
%
r
I

I 
I

Un mintii cu
Rabindranath Tagore

prin cabinetul 
directorial

/
Directorul ieși din cabinet purtându- 
o pe brațe pe secretară.

- Vai de mine, se sperie un salariat. S-a 
întâmplat ceva, domnule director?

- Nu, nu. Mi-am terminat treburile pentru 
astăzi și mi-am luat ceva de lucru pentru acasă.

© - Domnule director, zise inginerul-
șef, am o veste rea și una bună...

- Care este vestea rea?
- Secretara Coca, care, după cum știți, 

trăia cu dumneavoastră, dar și cu mine, a 
născut aseară doi gemeni. Zicea că unul e al 
dumneavoastră și celălalt e al meu.

- Asta chiar că e o veste rea... Și vestea 
cea bună?

- Geamănul meu a murit!
© Subalternii discutau despre noua 

secretară a șefului.
- E o țipă trăsnet, nu-i așa?
- Da, mai ales că se îmbracă bine!
- Și se dezbracă și mai bine!
© - Mamă, zise tânăra secretară,

directorul meu mi-a spus că sunt cea mai 
frumoasă, cea mai caldă, cea mai inteligentă 
dintre toate secretarele pe care le-a avut. 
Apoi mi-a cerut mâna. Ce crezi, nu-i așa că 
merită să mă căsătoresc cu el?

- în nici un caz să nu faci asta! Nu poți să 
ai încredere într-un bărbat care te minte în 
halul ăsta, încă de la început!

© Concurs pentru angajarea unei 
secretare. O blondă arătoasă era la rând, la 
interviu.

- la spune-mi, întreabă directorul, dacă 
te-aș strânge în brațe și te-aș săruta, ai striga 
după ajutor?

- Credeți că ați avea nevoie de așa ceva, 
domnule director?

© - Domnule director, zise secretara,
am verificat încasările de zece ori.

- Bravo ție, ești foarte vrednică, o laudă 
directorul.

- Nu vreți să vedeți și cele zece rezultate?
© - îl vezi pe directorul acela?, zice o

secretară. Eu l-am făcut milionar!
- Și înainte de asta, ce era?
- Miliardar...
© - Alo, cu domnul director Scuturici,

vă rog!
- Cine-I caută?
- Dora... am fost colegă de liceu cu 

domnul director..
- Fii serioasă, cucoană. Directorul nostru 

nici n-a făcut liceul...
© Mimi ieși din biroul directorului, 

îmbujorată, cu coafura deranjată și cu hainele 
șifonate și-i spuse femeii de serviciu:

- Nu degeaba îi sunt secretară Am 
reușit! Mi-a mărit salariul!

WWWW'VN
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2. Dd3 mat

Ecleziastul avea să recunoască faptul că 
vinul a fost inventat de la început pentru 
fericirea omului. Nemulțumit însă numai 
cu atât, la câteva versete mai la vale avea 
să irumpă: “Ce viață mai poate fi aceea, 
în care nu există vin?” Și, tot rătăcind 
prin labirint, răspund - cu cuvintele lui 
Omar Khayyam - mirării celor care nu 
pricep ce-o fi găsind omul în vin: “Când 
beau aud ceea ce spun trandafirii, lale
lele și iasomiile. Aud chiar ceea ce nu-mi 
poate spune iubita. «Un NOR: “Ai vrut să 
te întorci și să-i zâmbești soartei, dar ea 
s-a prefăcut în miros de zăpadă. Ai vrut 
să-ți pui fruntea în poala curată a soartei, 
dar ea s-a prefăcut în vânt și a umplut de 
freamăt frunzișul târziu și purpura serii. 
Ai dorit să-ți adie pe frunte vântul, dar el 
s-a prefăcut într-un glas care tace, dea
supra mărilor”.

•Spune legenda că în Alexandria de 
la capătul lumii, marele Alexandru dădu 
o poruncă: preoții să vorbească în 
versuri. Credința îmbrățișa frumusețea... 
• Ironicul clasic francez PIRON a pus să 
fie săpate pe lespedea mormântului său 
cuvintele: “Aici zace Piron care în viața 
lui nu a fost nimic, nici măcar acade
mician”. «Din imperiul lui Bachus: în 
materie de vin, independent de laudele 
care se aduc lui Bachus, adevăratele 
merite sunt ale omului. Nu spusese oare 
Victor Hugo în “Contemplații” că 
“Dumnezeu n-a făcut decât apa, omul 
însă a făcut vinul”? Iar Asclepiade, elev 
de-al lui Hipocrat, spunea că “puterea 
zeilor abia egalează folosirea vinului." 
Religia n-avea să reziste nici ea ispitei și

V-=====---- ----- - ------ --
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• "Tot ce-am găsit, tot ce-am pierdut, tot ce
ara lăsat în urmă, toate bijuteriile pe care le-am 
purtat la gât ca și toate durerile care mi-au

| înțepat inima și toate cele care au dispărut ca 
umbra în zare, nimic, nimic din ele nu a fost în 
zadar. Toate sunt harurile vieții, care mă duc 
spre perfecțiune.”

• "La orice vârstă, omul este o ființă care se 
hrănește cu povești. De aceea, avuția poves-

I firilor, pe care au străns-o oamenii pe tot globul, 
| din casă în casă, din secol în secol, fie în vorbă, 

fie și în scris, a depășit celelalte avuții omenești".
• "Pe cer dansează lumina și întunericul ca

| pereche. Pe pământ dansează viața și moartea [ 
I ca pereche. Dansul e acela care exprimă me- . 
• sajul primitiv al creației."

I 
I
I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 ■
3 ■ ■
4 ■
5 • ■
6 ■ •

7 ■
8 ■ 4
9 ■
10

ORIZONTAL: 1) Sistem aparte 
de rețele pentru ambuscade; 2) Ne
bănuita forță, deșteptată în fluier de 
sirene - Atribut al mișcării în dorul lelii; 
3) Cuptorul de aur din împărăția 
Cleopatrei - A acționa cu fermitate în 
interesul statului - Bob mărunt măci
nat de morile vieții; 4) Dulceața 
nostalgică a dorului de ducă - Stră
lucesc sui-generis cu precădere în 
tărie; 5) Teren de decolare spre Țara 
Minunilor - Aspirant în premieră la 
beția înălțimilor; 6) Debutul neproto
colar al unui dialog autohton -> "Per
soana non grata" la curtea lui Ba- 
chus; 7) Cuib pentru puii cu pleoape 
de sticlă - Reproducere fidelă după 
un maestru clasic; 8) Galbeni de 
saftea... la pungă! - Hlamida sidefie 
din zestrea naturii - Simbol esențial 
într-o expunere murală; 9) Acțiune 
manifestată în văzul lumii - Com
promis terestru în contact cu apa; 10) 
Expresie lexicală potrivită la iuțeală.

iiie LEAHU

VERTICAL: 1) Imobil pentru clinica de boli ner
voase; 2) Grilă cu dezlegări cifrate destinată începătorilor I I
- Proprietăți nedorite câștigate într-un proces de | | 
succesiune; 3) Chiotul feciorilor în vârtejul dansului - " ' 
Spadasin în duel cu fantomele fricii - Caiele pentru | | 
potcoavele cailor noștri!; 4) Arcaș de frunte cu ținte ■ ■ 
mișcătoare - Numerale nehotărâte cu potențial 1 * 
amplificat; 5) Speranța precară a salvării naufragiaților | | 
(pl.) - Produs disputat venit de ia Paris; 6) Așternutul cald 
pe care se perpelesc cei mici - Vorbă de clacă bazată 
pe prezumții; 7) Aripa franceză a unui sistem de apărare
- Reieșit sui-generis în urma actului de înființare; 8) 
Expresia dintr-o bucată a mărinimiei - Marea plictiseală 
într-o ipostază de nesuferit - Adresă de contact la modul 
nonconformist; 9) Catalizator euforic cu reacții pe bază 
de sare - Delict sancționat de sferele celeste; 10) 
Bucurie calmă pe fond de albastru pur.

Vasile MOLODEȚ
Dezlegarea careului “Primăvara" apărut în 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) COPAC - BASM: 2) UMAN - HAMEI; 3) 

CIREȘI - ERE; 4) ID - MOTĂNEL; 5) ACOL - ST-E,
6) U - ON - OTIC; 7) MIRESME - IS; 8) EMO - I I 
TINERI; 9) DALII - ILIC; 10) EȘEC - CEAPA J

Soluția problemei 
din nr. trecut:
1. Da6 Ra1
2. Cc3 mat

Controlul poziției:
Alb: Rh4, Da7, Cc4, 
p:d4 și e5

Negru: Re6, p:d3
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Perioada e7 - e9 martie

Juventus • Torino 23.30 
Ateneu(V.țj Sâmbătă

27 martie
TVR I

7.00 Bună dimineața de la 
Timișoara și de la Bucureștii
9.30 Tip-Top, Mini-Top! 11.00 
Al treisprezecelea vagon (f, 
Franța 1996) 13.00 Ecranul
14.10 Video - magazin 16.00 
Campionatul mondial 
patinaj artistic 
Sarabanda - concurs 
Teleenclclopedia 
Săptămâna sportivă 
Jurnal. Meteo 20.30 FOTBAL: 
România - Slovacia

de 
18.00 
18.55 
19.45 
20.00

TVR 2

pas 11.25 TVR
13.30 Actualitatea 
14.00 Wagner (s,

14.55 Filmele

8.05 S.O.S. - La capătul 
lumii (Franța, 1996) 8.30 
Sporturi extreme (CFI, 1995)
8.55 Filmele săptămânii 9.00 
Documentar arte (1997) 9.30 
Pas cu 
Timișoara 
culturală 
ep- 2) 
săptămânii 16.00 Țiganca (s, 
ep. 143) 16.45 Santa Barbara 
(s, ep. 785) 17.30 Tradiții 
18.00 Planeta cinema (r) 19.00 
Istorie, memorie, recu
perare 19.30 Retro TV 20.25 
Teatrul TV prezintă: Rendez
vous 21.30 Fotbal: 

^Internazionale Milano

\ t / Duminică
<( fi1 28 martie

TVR I
7.50 Lumină din lumină 

11.00 Viața satului 13.00 Bi
serica satului 13.10 Tezaur 
folcloric 14.30 Video-Maga- 
zin Primăvara șlagărelor 
17.00 Super Gol Show 17.50 
Eclipsa ’99 18.00 Sarabanda 
19.00 Serial 19.35 Duminica 
sportivă 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spunl 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.30 7 zile în România 
21.00 Avion II (SUA 1982)

TVR 2
8.00 S.O.S. - La capătul 

lumii (Franța, 1996) 8.30 
Sporturi extreme (CFI, 1996)
8.55 Filmele săptămânii 9.00 
Ultimul guvernator (1995)
9.30 A doua alfabteizare 10.00 
Repere vitale (r) 10.30
Documente culturale (Arte, 
1989) 11.25 TVR lași 13.30 
Creanga de aur 14.00 Wagner 
(ep. 3) 14.50 Vitrina
personajelor de operă 15.35 
S.O.S. - La capătul lumii 
(Franța, 1996) 16.00 Țiganca 
(ep. 144) 16.45 Santa Barbara 
(ep. 786) 17.30 Interpreți ai 
folclorului romănesc17.45 Un 
secol de cinema 18.30 Alo, 
tu alegil 19.30 Cu cărțile pe

Luni
29 martie

TVR 1
12.05 D-na King, agent 

secret (s) 13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r) 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 18.10
Beach (s, ep. 428) 
Jumătatea ta (cs) 
Jurnal. Meteo. Sport. 
Primul val (s, ep. 16) 
Jurnalul de noapte. Sport' 
23.00 Expediție în 
necunoscut - Apele (do)
23.45 Scena

Sunset
19.00
20.00
21.00
22.30

TVR 2
12.00 Comisarul Wycliffe 

(s/r) 13.05 Rebelul (s/r) 14.00 
Conviețuiri. Emisiune 
muzicală 15.10 Limbi 
străine: Engleză 16.00
Țiganca (s, ep. 171) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 De 
dragoste... 17.55 Filmele 
săptămânii 19.40 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! 
(mag.) 20.10 D-na King, 
agent secret (s) 21.30 Taina 
confesiunii (dramă Franța/ 
Portugalia 1993) 23.30 SOS 

^Patrimoniul

ANTENA 1
7.55 Caracatița (r) 9.00 

Animal Show (s, ep. 27) 9.30 
Mighty Max (ep. 8) 9.55 
Agenția de presă (r) 10.00 
între prieteni 13.00 Magazin 
sportiv 14.30 Constelația 
Cinema 15.00 Documentar
15.50 Burlacul (ep. 7) 17.10 
Pe cont propriu (ep. 22) 18.00 
Uraganul (s, ep. 30) 19.00 
Observator 19.30 Sâmbete și 
zâmbete (div.) 20.00 
Maestrul crimei (thriller, 
SUA, 1997/1998) 21.00
Bărbatul mult visat (thriller, 
SUA, 1997) 23.00 Observator
23.30 Tropical Heat (ep. 27)

PRO TV
8.00 Noile Aventuri ale lui 

Superman (ep. 20) 8.30 
Călătoriile lui Gulliver (ep. 16) 
9.00 Legenda lui Wilhelm Tell 
(ep. 6) 10.00 Lois și Clark (ep. 
13) 11.00 Accapulco Heat (ep. 
13) 12.00 Promotor 12.30 
Refoema la români 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Soțul și 
soția (ep. 33) 13.30 Bebe (ep. 
5) 14.00 Alo, generația PROI
15.30 Knight Rider,
Supercomando (ep. 12) 16.30 
Lumea filmului 17.00 
Profashion 17.30 Dreptul la 

față 20.45 Clepsidra cu 
imagini 21.00 Sportmania

ANTENA I
7.00 Pe cont propriu (r) 

8.00 Spirit și credință 8.30 
Câinii de mare (ep. 10) 9.00 
Teo și Mircea șou 12.30 Cele 
12 munci ale Iul Asterix 14.00 
Magazin duminical: Dumi
nica în familie 18.0 Uraganul 
(ep. 31) 19.00 Observator
19.30 Reporter TV Vouă 19.40 
Damon (ep. 10) 20.00 Dis
pariția lui Vonnie (dramă, 
SUA) 21.45 Teleurobingo 
Show 22.45 Agenția de presă
22.50 Serbările zăpezii 23.50 
Inocenți cu mâini murdare 
(coproducție)

lui
21)

PRO TV
8.00 Aventurile 

Huckeleberry Finn (ep. 
8.20 Noile aventuri ale lui
Superman (ep. 21) 8.40 
Călătoriile lui Gulliver (ep. 17) 
9.00 Super Abracadabra: 
Fiica oceanului (ep. 11) 11.00 
Oamenii secolului XX (ep. 2) 
12.00 Profeții despre trecut
12.55 Știrile PRO TV 13.00 O 
propoziție pe zi 
retrospectiva săptămânii 
13.05 Soțul și soția (ep. 34) 
13.35 Bebe (ep. 6) 14.00 
Chestiunea zilei - 
retrospectiva săptămânii

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.10 
Păstrează visul (s, ep. 1) 
12.00 Dallas (s, ep. 194) 13.00 
Știrile amiezii 13.30 
Esmeralda (s, ep. 11) 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 
15.20 Trei destine (s, ep. 114) 
16.05 Ape liniștite (s) 17.00 
Știri 17.25 Uraganul (s, ep. 
69, 70) 19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Pericol iminent (s, ep. 
29) 22.00 Viitorul începe azi 
(s, ep. 50) 23.00 Observator
23.30 Agenția de presă 23.35 
Cuiul din pantof (talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Alerta (f/ 
r) 13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Profeții despre trecut (r)
13.45 Reforma la români (r) 
14.05 Urmărire generală (r)
14.30 Spirit de echipă (s) 
15.00 Galactica (s) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.45 
Cărările iubirii (s) 17.30 
Știrile PRO TV18.00 Dreptul 
la iubire (s, ep. 90) 18.45 

iubire (s, ep. 59) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Specialiștii 
(ultimul episod) 21.00 
Academia de poliție (ultimul 
episod) 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Suspect de crimă V 
(Mare Britanie/SUA, 1996)
23.40 Fără apărare (thriller, 
SUA, 1991)

ACASĂ
7.457.00 Minciuna (r) 

Guadalupe (r) 8.30 Căsuța 
poveștilor (r) 9.15 înger 
sălbatic (s) 10.00 Celeste se 
întoarce (r) 11.00 Viața
noastră (r) 11.45 Dragoste și 
putere (r) 12.30 Cinemateca 
de Acasă: Pariziana (r) 14.15 
Marimar (ep. 48) 15.15 Acasă 
la... cu Ruxandra Săraru 16.00 
Guadalupe (ep. 155) 17.00 
Viața noastră (ep. 18) 17.50 
Dragoste și putere (ep. 338)
18.40 Asta-i casa ta 18.45 
înger sălbatic (ep. 4) 19.30 
Căsuța poveștilor; Prăjitu
rică (ep. 13) 20.15 Celeste se 
întoarce (ep. 43) 21.00 Min
ciuna (ep. 70) 22.30 Mafia 
automobilelor (f, SUA 1987)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera 10.30 

Malcolm & Eddie 11.00 Gre
gory Hines Show 11.30 Lu
mea lui Dave 12.00 Legături 
de familie 12.30 Sport ma- 

15.00 Benny Hill (ep. 22) 15.30 
Echipa mobilă 16.00 Buffy, 
spaima vampirilor (ep. 22)
16.45 Al șaptelea cer (ep. 56)
17.30 Dreptul la iubire (ep. 
60) 18.15 Dawson Creak (ep. 
1) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Ally McB.eal (ep. 26) 23.05 
Știrile PRO TV; Știri sportive
23.10 Procesul etapei

ACASA
7.00 Marile procese și 

crime (ep. 14) 8.30 Căsuța 
poveștilor (r) 9.15 înger 
sălbatic (r) 10.00 Arhiva 
neagră (ep. 7) 11.00 Marile 
povești de dragoste 11.30 
Mafia automobilelor (r) 13.30 
Marimar (ep. 49 și 50) 15.00 
Hochei profesionist 16.00 
Afară din joc 16.30 NBA Ac
tion 17.00 Gillette - lumea 
sportului 17.30 Baschet NBA
18.40 Asta-i casa ta 18.45 
înger sălbatic (ep. 5) 19.30 
Căsuța poveștilor:
Prăjiturică (ep. 14) 20.30 
Fallen Champ - biografia lui 
Mike Tyson 22.15 Domnul și 
doamna Hart: Secrete 
demult (f, SUA, 1995)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera 10.30 

Malcolm & Eddie 11.00 Gre
gory Hines Show 11.30 
Lumea lui Dave 12.00

de

Știrile PRO TV 19.30 Știrile. 
PRO TV 20.30 After Hours 
(co. SUA ’85) 22.15 Știrile PRO 
TV/Profit 22.30 Dhrama și 
Greg (s, ep.3) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.15 Audiența 
națională (talkshow)

ACASĂ
9.15 înger sălbatic (s/r) 

10.00 Celeste se întoarce (s/ 
r) 11.00 Viața noastră (s/r)
11.45 Dragoste și putere (s/ 
r) 12.30 Domnul și Doamna 
Hart (f/r) 15.00 Surorile (s/r) 
16.00 Guadalupe (s) 17.00 
Viața noastră (s) 18.00
Dragoste și putere (s, ep. 
339) 18.40 Extragere Carte 
poștală 18.45 înger sălbatic 
(s, ep. 6) 20.15 Celeste se 
întoarce (s, ep. 45) 21.00 
Minciuna (s, ep. 5) 21.45 
Surorile (s, ep. 71) 22.30 
Pedeapsă capitală (f.a. SUA 
1987)

PRIMA TV
7.00 Sport Magazin (r) 8.30 

Motor (mag. auto) 9.00 Prima 
oră 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s) 16.00 

gazin 14.00 Apel de urgența
14.30 Călătorii în lumi 
ralele (ep. 7) 15.30 
mântui bătălia finală (ep
16.30 Motor 17.00 Jerry 
per Springer 18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă 
19.00 Detectivi de elită 20.00 
Dispărut în misiune 
(dramă, SUA, 1982) 22.00 
Real TV 22.30 Răzbunarea 
(dramă, SUA, 1996)

HB©
10.00 Războiul fiarelor: 

Măsuri corespunzătoare
10.30 Dragă, am micșorat 
copiii!: Nouă vieți 11.15 Buddy 
(SUA, 1997) 12.45 Viziuni ma
cabre (thriller, SUA, 1995)
14.30 Până la capăt 
(comedie, SUA, 1997) 16.15 
The Chippendales 17.15 
întruparea diavolului (thriller, 
SUA, 1998) 18.45 Calea spre 
extaz (er., SUA, 1997) 20.30 
Crimă la Nr. 1600 (acțiune, 
SUA, 1997) 22.15 Cavalerii 
mesei rotunde (acțiune, 
SUA, 1995) 0.30 Măscăriciul 
(comedie, SUA, 1997)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No 

ment” și “Vorbiți 
realizator Alin Bena 
15.30 Generația 
(coproducție)

com- 
aicil” 
14.C -

PRO

y 
‘x 

Legături de familie (ep. 17)
12.30 Povești de iubire 
14.00 Cinemagla 14.30 
Conspirația (romantic/ 
aventură, SUA, 1993) 16.00 
Balul (comedie, USA 1988) 
18.00 Știri 18.30 Camera 
ascunsă (ep. 108) 19.00 
Detectivi de elită 20.00 
Misiune în deșert (război, 
USA, 1996) 22.00 Frasier 
(ep. 30) 22.30 Știri 23.00 
Wyatt Earp: întoarcerea la 
Tombstone

HBG>
10.00 Camioane ucigașe 

(horror, SUA, 1997) 11.45 
Perversiunile științei: 
Panica 12.15 Gangsteri... la 
feminini (thriller, SUA, 
1996) 14.15 Dragă, am 
micșorat copiii! 15.00 
Eliberați-I pe Willy 3 
(acțiune, SUA, 1997) 16.30 
Rămășițele zilei (dramă, 
SUA, 1993) 18.45 Olimpiada 
sub teroare (acțiune, SUA. 
1996) 20.30 Beverly Hills 
Ninja (acțiune, SUA, 1997) 
22.00 Gotti (dramă, SUA, 
1996) 0.00 Mașini ucigașe 
(SF, SUA, 1994)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 Talk show 

“Ghici cine bate la ușă?” (r)^ 

x 
Știri 16.10 Tia și Tamera (s)
16.30 Malcolm și Eddie (s) 
18.00 Știri 19.00 Detectivi de 
elită (s) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 în toiul 
nopțiifco. SUA ’85) 22.00 
Poză la minut (s, ep. 17)
22.30 Știri 23.00 Dragoste 
înghețată (dramă SUA)

HB©
10.00 Abuz de încredere 

(f.a. SUA 1995) 11.45 în
tâlnire cu fiica președin
telui (co. SUA ’98) 13.15 
Războiul fiarelor (d.a) 13.45 
Pistolarii (f.a SUA 1990)
15.30 O fată, doi băieți, trei 
posibilități (co. SUA 1994) 
17.00 Echipa d8 fotbal (co. 
SUA ’95) 18.45 Minți peri
culoase (dramă SUA 1995)
20.30 Ochiul divin (dramă 
SUA 1997) 22.00 Freejack (f. 
SF SUA 1992)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-09.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” 09.10-10 00 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știri e PRO 
TV (coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale y

Berbec
Nu vă pierdeți firea 

dacă aveți neplăceri azi. 
Păstrați-vă calmul pentru 
a ieși din orice situație. 
Duminică, evenimentele 
plăcute și neplăcute se 
succed unul după celălalt. 
Planurile noi vor fi un eșec 
pentru că nu ați ales bine 
momentul și locul de a le 
îndeplini.

O Taur
Nativii din taur au 

nevoie de îndrumare, de 
consiliere. Renunțați la 
una din cele mai nocive 
înclinații: aceea de a vă 
face griji. Clarificarea 
situației financiare este 
esențială. Astrele vă 
promit clipe romantice, 
pline de farmec. S-ar 
putea să vi se promită, 
luni, un loc de muncă mai 
bine plătit. Nu vă decideți 
imediat, cereți și părerea 
altora.

3 .Gemeni
Nu vă împotriviți dacă 

medicul de familie vă 
propune un tratament mai 
vechi, tradițional. Doam
nele din Gemeni vor 
acorda prioritate senti
mentelor. Pentru cele 
care nu au partener, este 
momentul prielnic de a 
iniția noi legături. Luni, 
sunteți activi, aveți multe 
idei noi. Succesul este 
garantat, dacă abordați 
problemele realist. Nu 
uitați că există în viață 
valori mai importante 
decât banii.

3 Rac
Atmosferă încărcată la 

sfârșit de săptămână. Cei 
din prima decadă trebuie 
să se ferească de 
influențele negative ale 
lumii înconjurătoare. 
Vitalitatea și cheful de 
muncă se pot diminua și 
dacă nu aveți grijă de dv. 
vă puteți îmbolnăvi ușor. 
Luni, puteți încheia afaceri 
favorabile sau puteți 
călători.

O Leu
Nu trăiți în trecut. 

Jocurile de noroc nu vă 
aduc nici un câștig; ar fi 
bine să le evitați. Se 
prevăd schimbări
favorabile în relația cu 
partenera. Atmosfera din 
familie va fi plăcută, 
membrii familiei dv. sunt 
atenți și amabili. Luni, va fi 
o zi favorabilă pentru cei 
născuți în iulie, în ceea ce 
privește îndeplinirea unor 
dorințe mai vechi.

O Fecioară
în dragoste, căutați 

înlăturarea tensiunilor 
cauzate de eșecurile 
suferite pe alte planuri. 
Cei care dispun de rezerve 
considerabile, pot lua 
decizii în privința afacerilor 
cu imobile. Acordați 
afecțiune acelora care 
merită și au nevoie. Fiți 

k iictcsecp

drăguți cu partenerul și 
viața va fi mai plăcută, 
mai frumoasă.

O Balanța
Atenție să nu vă 

plictisiți partenerul prin 
logica pe care o aveți. 
Norocul nu vă va ocoli, 
căci zeița Fortuna vă 
veghează pașii. Sunteți 
mai cumpătați și judecați 
mai profund lucrurile. 
Luni, veți depăși starea de 
întristare, sunteți plini de 
speranțe, de planuri 
secrete.

3 Scorpion
Ați devenit extremiști, 

Individualiști și nu este 
bine. Ideile și propunerile 
dv. vor fi acceptate de 
familie. Dacă doriți să 
investiți bani pe termen 
lung, studiați șansele de 
câștig. Luni, partenerul vă 
face scene de gelozie. Cu 
tactică, puteți evita 
neplăcerile.

căutare de 
pot avea 

plăcute.

O Săgetător
Cei în 

parteneri, 
surprize 
înclinație, în sectorul 
hobby, spre succese 
remarcabile. Duminică - 
zi liniștită, meditativă. 
Dacă aveți activități 
creative este momentul 
ideal de a da glas 
sentimentelor și
gândurilor. îi veți ului pur 
și simplu pe cei din jur.

2 Capricorn
Reușiți să convingeți 

lumea din jur de țelurile 
dv. ambițioase. Unele idei 
din luna februarie revin și 
au o soartă mai bună 
decât ați fi crezut. Mici 
neînțelegeri în viața 
particulară. Fiți diplomați 
căci pacea în familie se 
poate răsturna. Luni 
începe pentru dv. o 
perioadă calmă.

□ Vărsător
Pe primul plan apar 

azi (sâmbătă) dragostea 
și sexul. Cei născuți după 
10 februarie, vor avea o 
șansă unică în dragoste, 
dar nu dați buzna. Luni, o 
zi bună pentru aranjarea 
finanțelor. Nu începeți 
proiecte noi, rezolvați-le 
și finalizați-le pe cele 
începute mai de mult.

O Pești
Dacă intuiți gândurile 

interlocutorului, puteți 
avea discuții de afaceri cu 
bune rezultate. Cu 
răbdare și perseverență 
veți putea respira ușurați, 
în aceste zile pot apărea 
tensiuni și evenimente 
neplăcute în viața dv. 
Aveți însă încredere în 
capacitatea dv., nu 
disperați. Atenție de cine 
vă îndrăgostiți, faptul că 
zâmbește nu înseamnă 
nimic.

y



VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
2585 mp, Deva DN 7, lângă 
pompa de benzină Naghi & 
Oii, preț 9 DM/mp, nego
ciabil. Tel. 059152039, 
094619830. (9077)

• Vând livadă cireși pe 
drumul Coziei. Tel. 220844, 
218377,(9087)

• Vând două locuri de garaj 
alăturate, pe str. Ady Endre, 
tel. 218830. (9096)

• Vând intravilan Ilia. Tel. 
212143.(094)

• Vând parcele teren intra
vilan în Orăștie, zona spitalul 
nou, pretabile mici con
strucții. Suprafața unei par
cele 67 mp, tel. 094/863647 
(9914)

• Vând teren la Mintia. 
Informații la tel. 665162 
(3964)

• Vând casă, Simeria, sau 
schimb cu apartament 2 
camere Deva, plus diferență. 
Tel. 260067. (9089)

• Vând casă în construc
ție, locuibile două camere, 15 
ari grădină, Certej, sau 
schimb cu apartament Deva. 
Tel. 260570. (9095)

• Vând casă centrală cu 7 
camere, preț fix 1 miliard 300 
milioane și fermă cu 500 
milioane. Tel. 217216. (9092/ 
93)

• Vând garsonieră, parter, 
optimă pentru privatizare, 
Zamfirescu, 9000 DM. Tel. 
092570204.(2470)

• Vând garsonieră Timi
șoara, cu toate îmbună
tățirile, Calea Aradului, str. 
Boemiei. Informații Deva, tel. 
212804(7132)

• Vând apartament 2 ca
mere, multiple îmbunătățiri, 
teren intravilan lângă fabrica 
de mobilă, 1300 mp. Tel. 
211545(3967)

• Vând apartament 4 
camere, ultracentral, 
Deva, bulevardul Libertății, 
bloc L4,et.1, tel. 223458. 
(3972)

'AGENȚIILE DE PUBLICITATE? 
"CUVtfNTCIL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani puteți publica 
anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul 
nostru, apelând la agențiile publicitare din:

*DEVA - la SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.35 (in clădirea Tribunalului Județean); 
ta chioșcul de lângă Comtim (Loto prono) - la 
chioșcul de lângă Sala Sporturilor; -la chioșcul din 
CARTIERUL MICR015(stația de autobuz “Orizont1);

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia 
(tel.716926);

*BRAD, strada Republicii (tel. 650968), 
la sediul S. C. "MERCUR11;

+ORĂȘTIE, ia chioșcul de lângă magazinul 
“Palia11;

* HAȚEG, pe str.Progresu/ui, nr. 1 (în spațiul 
secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine 
a tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate.______ ._______________ >

Izvoarele, nr. 33. Informații tel. 
712375, Hunedoara. (9565)

• Vând tractoare româ
nești. Tel. 092 734066, 092 
495888(9064)

• Vând Seat Terra 1,4 D, 
frigorifică, izotermă, -20 
grade C, consum 3,5-41/100 
km, an fabricație 1992, în
scrisă, stare foarte bună, tel. 
094/561545(9911)

• Vând dubă Saviem, 7 
tone, cu servodirecție, schimb 
cu autoturism și dubă izo
termă, aluminiu, pentru TV 
ARO. Hunedoara, str. Eroilor, 
nr. 11.ap.26. (9003)

• Vând piese auto VW, 
motor 2000 cc, carburatoare, 
arc spate, ansamblu față- 
stânga, cu cablu de kilo
metraj, placă presiune, disc 
ambreiaj, rulment presiune, 
cauciuc cu jantă și alte 
piese. Tel. 094/691885. 
(6882)

• Vând mașină de cusut 
industrială MCI 4, trifazic, 
nefolosită, 4 milioane lei. Tel. 
228905. (9074)

• Viagra, 120.000, spray 
contra ejaculării rapide, 
169.000, 01/6376273, 092/ 
342628,092/342629. (OP)

• Vând și montez parbrize,
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075. (9678)___________

• Cumpăr celulare de
fecte, decodez și repar 
telefoane celulare GSM, 
rapid și ieftin. Tel. 094/ 
859958(9833)

• Societate comercială 
vinde la preț avantajos 
centrale termice, calorifere, 
țeavă multistrat HENKO, 
fitinguri, Hunedoara, str. 
Dorobanților, 12, tel. 092/ 
701072(9748)

• Vând vitrină frigorifică,
verticală, (-30 grade +30 
grade C) și mașină înghețată 
import Germania. Tel. 094/ 
821255(9907)____________

• Cumpăr piese de mo
bilier vechi, peste 80 ani, 
ceasuri, tablouri, argintărie, 
statuete, diferite piese 
decorative vechi. Tel. 056/ 
184728,092/397184(9005)

• S.C. Espera SRL Hațeg 
vinde pesticide, sămânță 
cartofi, soiul Sânte și 
Desiree, certificată de 
Institutul cartofului Brașov. 
Informații la tel. 094/598639, 
770151 (9563)

• Vând chioșc, preț con
venabil, în piața Hunedoara. 
Tel. 092/405005.

• Vând combină C14 de 
recoltat cereale, preț con
venabil. Tel. 092/405005.

• Vând cască coafor, Hu
nedoara, str. S.Bărnuțiu, 24, 
tel. 718136 (9002)

• Vând 20 familii albine, 
lăzi orizontale, faguri clădiți, 
80 bucăți, 8 bidoane alumi
niu, 20 DM. Informații tel. 
770186, ora 20. (9566)

DIVERSE

• S.C. Banc Post SA, 
Agenția Brad, cu sediul în 
Brad, str. Minerului, nr. 5- 
7, organizează licitație 
publică pentru vânzarea 
unui chioșc din lemn, 
pentru activități comer
ciale, în suprafață de 16,8 
mp, situat în Brad, str. Morii 
nr.4. Licitația va avea loc în 
data de 01 04 1999, ora 10, 
la sediul Judecătoriei 
Brad, biroul executorului 
judecătoresc. Relații su
plimentare la tel. 054/ 
233238 sau 054/651735, 
int. 101.(6883)

ÎNCHIRIERI [4i

• Ofer spre închiriere 
casă cu curte, gaz, telefon, 
garaj, str. Călugăreni. Tel. 058 
220447, 813657, după ora 
19.(8965)

• Ofer spre închiriere 
garsonieră, centrală. Tel. 
211204, după ora 20. (2469)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Sârmplast Vesa SRL 
Deva, str. Dorobanți, nr.32 
angajează lăcătuși confecții 
metalice pentru funcția de șef 
echipă, cu examinare. Tel. 
220719. (9085)

• Fermă zootehnică 
Germania angajează lu
crători agricoli necalificați, 
900 DM. Tel. 01/8985819. 
(OP)

• Companie construcții 
Canada angajează zidari, 
tâmplari, cazare, masă, 15 
dolari/oră. Tel. 01/ 
8985819. (OP)__________

PIERDERI

• S.C. Dadir Dumitraș 
Impex SRL Hunedoara 
anunță pierderea codului fis
cal. (9006)

COMEMORĂRI

• De șase ani ți-am 
așternut în drum covor de 
crizanteme și de dor 
sperând că vei veni ca 
altădată iubita noastră fată

MARCELA GRECU
la Plopi și Hațeg. Anii treq, 
zi după zi,tu n-ai venit și nu 
mai vii la mama, fiica și 
soțul tău. (3193)

• Amintim că se împlinesc 
6 luni de când au trecut în 
eternitate

SIMEDRU T0MA
Și

BECHIR DANIELA
dinCîmpuriSurduc. Familia 
Burza Maria. (2468)

• Au trecut 10 ani de la 
plecarea dintre noi a scum
pului nostru

CONSTANTIN OPIȘA
Dumnezeu să-l odihneas

că în pace! (6877)

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI DEVA,
cu sprijinul Agenției Județene de 

Ocupare și Formare Profesională 
Hunedoara, în cadrul programului de măsuri 
active de combatere a șomajului

ANGAJEAZĂ
în conformitate cu prevederile 

Ordonanței nr. 9/ 1997, Ordonanței nr. 22/ 
1997 și Ordonanței nr. 69/ 1998, începând 
cu data de 1 aprilie 1999, 50 de persoane 
disponibilizate (bărbați), pe o durată de 6 
luni.

Informații suplimentare la Serviciul 
Salubritate Zone-Verzi (serele de flori), 
strada Axente Sever nr. 30 (lângă Stadionul 
“Cetate”), tel. 218665, între orele 7,30 - 
15,30.

PRIMĂRIA ORAȘULUI 
SIMERIA

organizează LICITAȚIE PUBLICĂ pentru:
1. închirierea unui spațiu comercial situat in Piața 

Agroalimentară având destinația de "desfacere și 
comercializare produse piscicole".

2. Vânzarea unui spațiu comercial situat in 
Simeria. str. Atelierelor, nr. 31, având destinația de 
"atelier confecții și reparații bijuterii."

Licitația va avea loc în data de 20.04.1999. ora 10,DO, la 
sediul Primăriei orașului Simeria.

Documentațiile de licitație se pot obține de la Serviciul 
urbanism din cadrul Primăriei orașului Simeria.

Tragerea Super Loto 
“5/40" din 

25.05.1999

15^3^-5-23-33

Tragerea “TLxpres" din
25.05.1999

24 28 3 14 1-2

Direcția Sanitară Veterinară 
a județului Hunedoara 

cu sediul în str. 22 Decembrie, nr. 226, 
Devajud. Hunedoara 

organizează în data de 15.04.1999, ora 
10,00, licitație pentru participare directă 
pentru închirierea spațiului din imobilul 
situat în localitatea Bretea Strei, nr. 90, 
format din 6 încăperi, respectiv 90 mp.

Caietul de sarcini se poate ridica de la 
sediul DSV Hunedoara.

DIRECȚIA SILVICĂ 
DEVA

Organizează la sediul acesteia din Deva, str.
Mihai Viteazu, nr. 10, “MAREA LICITAȚIE DE

PRIMĂVARĂ” pentru vânzarea masei lemnoase 
din producția anului 1999.

Licitația este deschisă și va avea loc în data 
de 15 aprilie, ora 10,00.

Licitația se va desfășura conform JJl£Sulame£i; 
tuLw—efe—vânzare__ d£-._că țr e Regia Națională a
Pădurilor a masei lemnoase destinată ageoților 
'economici", aprobat prin _HG nr. 695/ 1998^

Masa lemnoasă ce se'oferâ’lâ Scea^tă—Tîî'lfâție 
se află în raza următoarelor ocoale silvice:

- Baia de Criș: partizile 261, 262, 42, 73, 131, 
426;

- Baru: partizile 64, 213, 212, 151, 214, 820,
821, 58, 245, 246, 247, 248, 217, 221, 222, 223,
193, 231, 228, 249, 152, 162, 173, 184, 190, 191;

- Brajți: partizile 1146, 1243, 706, 734, 881;
- Dobra: partizile 718, 814;
- Geoagiu; partizile 380, 434, 705;
- Ilia: partizile 1017, 1004, 1018, 925, 991,

993, 999, 1019;
- Lupeni: partizile 483, 402, 264, 220, 384, 

404, 158, 257, 225, 420, 395, 399, 391, 392, 
408, 470, 471, 472, 473, 474, 475 423, 240,

- Orăștie: partizile 192S, 288, 379, 281, 275, 
125, 132, 245, 266, 1004S, 1002;

Petrila: partizile 712, 792, 793, 593, 579, 
711, 708, 582, 707, 584, 689, 693, 604;

- Petroșani: partizile 479, 215, 224, 297, 321, 
330, 369, 372, 457;

- Retezat: partizile 83, 6O1.-r"~“
Masa lemnoasă neadjudecată la această lici

tație va fi oferită din nou la licitație în data de 
29 aprilie 1999, ora 10,00.

Pot participa la licitație agenți economici care 
sunt atestați potrivit HG nr. 342/ 1995 și a HG nr. 
70/ 1999 pentru exploatarea lemnului și care nu 
au debite față de Direcția Silvică Deva și 
ocoalele silvice din subordine.

Taxa de participare și garanția vor fi achitate 
fie în numerar la casieria unității, fie în contul 
nostru nr. 4002301010, deschis ia BCR Deva.

Documentația care include caietul de sarcini, 
lista partizilor și fișele tehnico-economice se pot 
pune la dispoziție agenților economici începând 
cu data de 5 aprilie 1999.

Relații suplimentare la telefoanele: 054/ 
224599, 224649; 222481; 225199.



SC APATIU SA IIEVA
anunță toți consumatorii de apă 

potabilă racordați ia conducta magistrală 
<!> 1000 Sântămăria Orlea, întreruperea 
furnizării apei potabile în orașele Hațeg, 
Că/an, Simeria, satele adiacente conductei 
magistrale și municipiul Deva, în data de 
30.03.1999, ora 7,00 și până la 30.03.1999, 
ora 24,00, pentru remedierea unei avarii 
pe conducta </> 1000.

Totodată va fi întreruptă și furnizarea 
apei calde menajere.

Starea mediului
Valorile medii și maxime ale poluanților gazoși analizați 

(dioxidul de azot, dioxidul de sulf, amoniac și fenoli) au avut 
și pentru perioada 15- 21 martie a.c. valori medii și maxime 
care s-au încadrat în limitele prevăzute de STAS-ul de calitate 
a aerului 12574/ 1987. Valorile maxime s-au înregistrat pe 
zona municipiului Hunedoara în data de 15 martie pentru 
dioxidul de azot, dioxidul de sulf și fenol și în data de 16 martie 
pentru amoniac.

Pulberile în suspensie au valori medii care s-au încadrat 
în limita admisă de 0,15 mg/ mc aer/ 24h la toate punctele de 
control din județ. Valorile maxime care depășesc această 
limită au fost înregistratele zonele Călan la data de 15 
martie ’99, pe zona Zlaști la data de 18 martie și pe zona 
Chișcădaga la data de 20 martie a.c.

Pulberile sedimentabile prezintă depășirea limitei admise 
de 17,0 gr/ mp/ lună - în zona Teliuc de 1,64 ori și pe zona 
Chișcădaga de 2,53 ori.

Nivelul radioactivității beta globale și al dozei gama 
absorbite se menține în limitele de variație ale fondului natural 
de radioactivitate pentru toți factorii de mediu analizați. Pentru 
perioada menționată, valorile medii obținute pentru apa brută 
din râul Strei și pentru apa potabilă au fost de 0,42 Bq/1 și 
de 0,19 Bq/1 față de valoarea de atenție de 2,0 Bq/1 stabilită 
pentru factorul de mediu-apă.

Materiile în suspensie pe râul Jiu provenite în principal de 
la unitățile de extracție și preparare a cărbunelui au avut o 
valoare medie de 957,0 mg/1 și o valoare maximă, înregistrată 
la data de 18 martie a.c., de 2089,0 mg/1.

Raportând valorile la perioada anterioară, se constată o 
reducere a cantității de materii în suspensie pe râul Jiu cu 
120,0 mg/1 pentru valoarea medie.

Pentru anul 1998, ca investiții pentru protecția solului și 
apelor subterane s-a prevăzut o valoare de 4600,0 mii. lei, din 
care s-au realizat lucrări în valoare de 4969, 1 mii lei (108%).

Lucrările principale au fost efectuate de FE Deva și FE 
Paroșeni pentru supraînălțarea depozitelor de zgură și 
cenușă.

Agenția de Protecția Mediului Deva

■sc AGRomec GeonGiui
anunță ținerea ADUNĂRII GENERALE '

■ ORDINARE A ACȚIONARILOR pe data del 
I 29.03.1999, având pe ordinea de zi:

1. Raportul de activitate și gestiune pe anul I 
| 1998; |
| 2. Raportul cenzorilor asupra bilanțului contabil |
| și contului de profit și pierderi pe anul 1998;

2. Prezentarea BVC-ului pe anul 1999.
Adunarea se va ține la sediul unității din 

j Geoagiu, str. Romanilor, nr. 28, la ora 10,00, iar în 
1 caz de neîntrunire a cvorumului, aceasta se va ține 

în același loc și la aceeași oră, în data de 7.04.1999

I 
I

I

I 
I
I
I
I

y

SC UNISEM S.A. 
BUCUREȘTI 

scoate la concurs postul de DIRECTOR și
CONTABIL sEF la Sucursala Hunedoara în data 

de 16.04.1999.
Cerințe obligatorii:
- studii superioare de specialitate (Facultatea de Horticultura sau 

Agronomie pentru postul de director și Academia de Științe Economice 
pentru postul de contabil șef);

- vechime în muncă minimum 15 ani;
- vechime in funcție de minimum 3 ani.
Dosarele se vor depune, in plic închis, la secretariatul Sucursalei 

Hunedoara (localitatea Orăștie, str. Gării, nr. 10) până la data de 
15.04.1999, ora 14,00 și vor cuprinde:

- Diploma de studii și foaia matricolă;
- Copie după cartea de muncă; 
-Curriculum vitae;
- Note de apreciere sau calificative de la cele mai importante locuri de 

muncă.
Relații suplimentare privind tematica de concurs la telefon 01/ 

2100785.

t'Lr ixLilLULu. fii LliUii 
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oferim gratuit ouă sub STAS proaspete și 
dietetice creșefor de copii, căminelor de 
bătrăni și altor instituții de ocrotire socială, 
în perioada 29 martie - 6 aprilie a.c.

Informații la sediul societății sau la telefon 
215884.

Primâria municipiului Orăștie
în conformitate cu Hotărârea Consiliului local 

nr. 16/1999, Primăria municipiului Orăștie 
organizează în data de 15.04.1999, ora 10, la sediul 
din str. Armatei, nr. 17, licitație publică privind 
vânzarea unei autofurgonete.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 
241019 - Serviciul administrarea domeniului public 
și privat, tehnic-investiții.

SC LSI I VANA” SA
Cu sediul în Hunedoara, Piața Libertății, nr.16, 

telefon 713923
CONVOACĂ

Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 8 
aprilie 1999, ora 12, la Cofetăria Ileana, situată în str. 
Libertății, nr.4, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 1998, a 
contului de profit și pierderi și a raportului comisiei de 
cenzori.

2. Aprobarea BVC pe anul 1999 și a planului de 
investiții.

3. Diverse.
în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar, a doua 

convocare este pentru data de 09.04.1999. pra 12, în 
același loc.

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

Comercializează; prin depozitul din Deva, 
Str. Depozitelor, nr. 1, 

toată gama de conductori si cabluri electrice.
IMPORTANT

Marfa se comercializează la preț de producător
din depozit sau în termen de

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

IRANCACOMERCIALĂ 
ROMÂNĂ SA 

AGENȚIA SIMERIA
Vinde la licitație publică in data de 31 martie 1999, ora 10, 

la sediul Judecătoriei Deva, Birou executor judecătoresc, 
următoarele bunuri imobile:

1. Fermă vegetală Simeria Veche, cu construcție aferentă, în 
suprafață de 2 ha; prețul de pornire a licitației este de 200 mii lei.

2. Fermă zootehnică Bîrcea Mare, compusă din:
C 12 grajduri cu terenul aferent - prețuri de pornire a licitației 
cuprinse între 85 mii lei și 140 mii lei;
C abator și teren aferent - prețul de pornire a licitației - 360 mii. 
lei;
C moară și teren aferent - preț de pornire a licitației -115 mii. lei;
C atelier mecanic și teren aferent - preț de pornire a licitației -
500 mii lei;
C pivniță și teren aferent - preț de pornire a licitației - 20 mii lei;
C sediu fermă și teren aferent - preț de pornire a licitației - 300 
mii lei;
C atelier și teren aferent - preț de pornire a licitației - 80 mii lei, 
C pUnct alimentar și teren aferent - preț de pornire a licitației - 
40 mii lei.
3. Canton piscicol Rîpaș (minihotel Pescăruș) în suprafață de 

2502 mp, cu anexele situate pe acest teren - preț de pornire ă 
licitației - 830 mii. lei.

4. Spațiu comercial str. Horea, Complex Zahana, Măcelărie - 
preț de pornire - 330 mii. lei.

5. Apartament 3 camere - Deva, Piața Victoriei, bl.7, ap.13 - preț 
de pornire 100 milioane lei.

Informații suplimentare se pot obține la sediul BCR, telefoane 
260007, 230207, și la sediul Judecătoriei Deva, Birou executor 
judecătoresc.

Consiliul de Administrație al 
Societății Comerciale ELCO SA 

Deva,
cu sediul social în municipiul Deva, 

str. G. Enescu, nr. 39
Convoacă pentru data de 9.04.1999, ora 11,00, 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIO
NARILOR SOCIETĂȚII ELCO SA Deva, la sediul 
unități, cu următoarea ordine de zi:

O Raportul de gestiune al administratorilor 
asupra rezultatelor economico-financiare obținute 
în anul 1998 pe baza bilanțului contabil.

© Raportul comisiei de cenzori privind 
activitatea economico-financiară pe anul 1998.

© Aprobarea bilanțului contabil și a contului de 
profit și pierdere pe anul 1998.

0 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
peanul 1999.

în cazul când adunarea nu se va putea ține la 
data de 9.04.1999, a doua adunare se convoacă 
pentru data de 14.04.1999, la ora 11,00, în același 
loc

5C HABER INTER
NATIONAL SA HAȚEG•
organizează în data de 31 martie 1999 concurs 

pentru ocuparea postului de operator industrie 
alimentară.

Condiții:
£ calificare în meseria de operator în 

industria alimentară;
£ vârsta maximă 35 de ani;
G studii: liceu agro-alimentar sau școală 

profesională cu profil alimentar.
Cererile se depun la biroul Organizare, Personal, 

Salarizare până în data de 31.03.1999.
Informații suplimentare la telefon 770130, int. 215 

sau 225.
Bere HAȚEG A NA o bere pe placul tâu!

BANCA AGRICOLĂ SA

SUCURSALA HUNEDOARA DEVA
Vinde la licitație publică următoarele ferme proprietatea SC 

SANSERE SA Sîntandrei:
- Ferma 8 Băcia, compusă din clădire sediu, magazie, grajd 

animale, platformă betonată, baracă metalică, în suprafață de 
10627 mp, preț de pornire - 714.750.000 lei;

- Ferma 7 Rapolt, compusă din magazie cărămidă și 
șopron, în suprafață de 6820 mp, preț de pornire - 491.292.000 
lei;

- Ferma 6 Uroi, compusă din platformă de beton, cântar, 
grup social, grajd animale și stație de pompe, în suprafață de 
671 mp, preț de pornire - 748.437.000 lei;

- Ferma 4 Sîntandrei, compusă din clădire sediu, grup 
social, grajd animale, șopron materiale, copertină utilaje, în 
suprafață de 8871 mp, preț de pornire - 1.882.813.500 lei;

- Ferma 11 Uroi, compusă din șopron și magazie, în 
suprafață de 3886 mp, preț de pornire - 390.295.500 lei.

Licitația va avea loc în data de 31 martie 1999, ora 10, la 
Biroul executorilor judecătorești de pe lângă Judecătoria Deva, 
și se va repeta în fiecare zi de miercur.

Informații la telefoane: 054/213011; 213949, Banca Agricolă 
SA Deva.

Consiliul de Administrație al 
SC “Alimentara” SA DEVA

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor în data de 8 aprilie 1999, ora 16, la sediul 
societății din Deva, b-dul Decebal, bloc F, parter.

Ordinea de zi:
1. Declararea societății închise;
2. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 1998;
3. Prezentarea raportului de gestiune pe anul 1998;
4. Prezentarea raportului comisiei de cenzori privind 

verificarea bilanțului contabil pe anul 1998;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 1999;
6. Vânzare active;
7. Diverse.
în situația în care nu sunt întrunite condițiile de prezență 

pentru prima convocare, a doua adunare generală va fi 
convocată în data de 9 aprilie 1999, în același loc și la 
aceeași oră.
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