
Cotidianul 
“Matinal” la 

apariția 
numărului 2500

Apariția numărului 2500 
reprezintă pentru colegii 
noștri de la cotidianul 
“Matinal", ce apare la 
Petroșani, un moment cu 
profunde semnificații, un 
simbol luminos al unui drum 
parcurs nu fără dificultăți, dar 
ferm, respectând principiile 
presei independente ale cărei 
baze s-au pus în țara noastră 
după decembrie 1989. Prin 
eforturi demne de admirat, 
colectivul redacțional de aici 
s-a primenit, s-a consolidat, 
astfel că în momentul de față 
este capabil să editeze un 
ziar solid, cu o tematică com
plexă, să oglindească cu mult 
curaj realitățile Văii Jiului. 
Tocmai acest lucru a făcut ca 
“Matinal” să dobândească o 
personalitate în publicistica 
românească.

Ziariștii de la “Cuvântul 
liber" se bucură sincer să 
aibă astfel de colegi de 
breaslă, se bucură pentru 
rezultatele muncii lor și le 
urează ca și în continuare să 
obțină satisfacțiile pe care le 
merită cu prisosință!

Tot într-o astfel de zi 
luminoasă, ziarul “Lumina” 
sărbătorește 3 ani de la 
apariția sa în presa 
hunedoreană. O perioadă nu 
prea lungă de timp pe care o 
dorim însă multiplicată pe 
măsura intenției inimoșilor 
gazetari de aici. Așadar, viață 
lungă “Luminii” devene!

Redacția ziarului 
"Cuvântul liber"

Supravegherea a fost cam adormită

Ca ochii cât cepele pe... Bancorex
Dacă nu trebuia să 

ne dăm acum de 
ceasul morții pentru a 
obține un nou împrumut de 
la FMI, cu siguranță că 
problema restructurării 
anchilozatului și îmbătrâ- 
nituiui sistem bancar de 
stat românesc n-ar fi fost 
adusă pe tapet cu atâta 
vigoare ca în prezent. Cum 
cineva și-a pus, probabil, 
ochii pe Bancorex, pentru 
privatizare, iată că tocmai 
aici a plesnit buboiul care 
cocea de aproape zece ani. 
Referindu-se la situația 
creată în timp la această 

k bancă, prin cumulul unor 
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acte de corupție și 
acordarea de credite 
neperformante, guverna
torul BNR, dl Mugur 
Isărescu, a declarat că 
această instituție nu mai 
are drept de control, ci 
numai de supraveghere 
asupra activității desfă
șurate de către celelalte 
bănci ale statului.

Cu toate acestea, putem 
spune că dacă suprave
gherea era permanentă și 
pertinentă se putea evita 
situația de azi când o bună 
parte dintre clienți și-au 
retras, pe riscuri proprii, 
depozitele adunate cu trudă 

la Bancorex. Dar, cum îi 
plăcea să spună altă dată, 
guvernatorul n-a mai avut 
ochii cât cepele și 
consecințele se văd și în 
deprecierea alarmantă în 
ultima vreme a cursului leu/ 
dolar, asta și pe fondul 
gravelor neajunsuri 
manifestate în sistemul 
bancar românesc. Evident 
că la baza deficiențelor a 
stat și managementul 
neperformant, promovarea 
unor anumite interese ob
scure, cei puși să 
gestioneze banii clienților 
confundând banca cu 
buzunarul propriu.

Ca să “scuze” 
lipsurile din sistem, care 
pe din afară, prin edificiile 
impunătoare, arată a se 
respira aici un aer 
sănătos, dar realitatea 
este cu totul alta, 
deoarece în interior 
atmosfera este gău
noasă, plină de suspiciuni 
și favoritisme. Noroc 
totuși că depozitele 
bancare, în limita unei 
sume de circa 35 
milioane lei pentru fiecare 
client, au fost protejate,

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

SFÂRȘIT DE

Premiere
Concursul de poezie 

pentru elevii municipiului Deva, 
organizat de Asociația 
„TESERACT" Deva - Club de 
literatură și artă, s-a încheiat. 
Duminică, 28 februarie, de la 
ora 17,00, în sala mică a Casei 
de cultură Deva, are loc festi
vitatea de premiere a câștigă
torilor concursului. (V.R.)

Fotbal la Deva, 
Brad și Simeria

Se apropie sfârșitul 
meciurilor amicale, de verificare 
pentru noul sezon fotbalistic ce 
începe la 6 martie. Sâmbătă, 
iubitorii fotbalului (lin Deva, 
Brad și Simeria pot urmări 
meciurile Vega - Dacia Orăștie, 
Aurul Brad - Corvinul și Minerul 
Certej - Minaur Zlatna. (S.C.)

“> Farmacii de 
serviciu

în zilele de 27-28 
februarie va fi de serviciu în 
Deva unitatea farmaceutică 
“Ana Farm" din strada Mărâști, 
bloc 24, telefon 624817.

La Hunedoara, în același 
interval de timp, va funcționa 
farmacia “lulia” din centrul 
vechi, telefon 712132. (E.S.)

31 WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter
Telefon 234480

Tax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 55% 
X la 90 de zile - 53%

PUNCTE DE VEDERE

Clementă
t

Vădit lucru, graba diui Petre Roman 
de a propune un proiect de lege privind 
amnistierea faptelor comise de minerii 
Văii Jiului in contextul protestului lor din 
perioada 4-22 ianuarie 1999 ascunde 
ceva necurat. în expunerea de motive la 
unicul articol al proiectului de lege, 
președintele Senatului României 
motivează mai mult filozofic decâtjuridic: 
“întrucât obiectivele sindicale ale acestui 
protest au fost astfel oficia! realizate, 
rezultă că se justifică ca aceia care, 
participând ia marșul respectiv, au 
încălcat anumite prevederi legale, să nu 
fie supuși represiunii penale. ”

înțelept glăsuit. Și omenește. Numai 
că motivația nu prea stă în picioare. Mai 
întâi că evenimentele petrecute, 
infracțiunile comise trebuie mai întâi 
cercetate, analizate, încadrate juridic de 
organele abilitate, după care pot fi urmate 
căile legale, constituționale de apărare, 
de recurs la instanțele superioare, de 
cerut demență până ia șeful statului. Apoi 
că adoptarea unei legi de amnistiere a 
unor asemenea fapte grave, în nici un fel 
motivate, i-ar putea determina și pe alții

suspectă
să propună anularea unor pedepse, pentru 
infracțiuni mai mult sau mai puțin grave 
și tot așa mai departe. Și nu în ultimul rând 
pentru că, procedându-se așa cum 
gândește liderul Partidului Democrat, ar 
fi încurajați în continuare bătăușii și 
huliganii, cei care i-au condus la faptele 
reprobabile pe niște oameni deveniți 
bestii la comandă.

Nimeni nu cere capul minerilor 
revoltați. Ar fi absurd. Ba chiar este de 
apreciat judecata înțeleaptă a instanței din 
Craiova, care le-a înțeles lacrimile și 
scuzele celor 11 “țapi ispășitori", iăsându- 
i să se întoarcă la neveste și ia copii doar 
cu câte o amendă de un milion de iei, pe 
care Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului, 
care i-a aruncat în focul luptei oarbe de la 
Stoenești, ar trebui să ie-o plătească fără 
crăcnire. De fapt tot din banii lor, risipiți 
cu nonșalanță de lideri în dreapta și în 
stânga.

Orice om cu puțină “doxă"pricepe 
însă că iertarea cerută de dl Petre

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

“Parteneriat pentru 
dezvoltare” în Valea Jiului
Sub genericul “Parteneriat pentru 

dezvoltare”. Camera de Comerț și Industrie 
Hunedoara, Prefectura județului 
Hunedoara, Consiliul județean Hunedoara, 
Sucursala Teritorială Hunedoara a Fondului 
Proprietății de Stat și Agenția Națională 
pentru Dezvoltarea și Implementarea 
Programelor de Reconstrucție a Zonelor 
Miniere au organizat joi, 25 februarie 1999, 
la Restaurantul “Montana" din orașul 
Lupeni, un colocviu pe tema facilităților 
oferite în zonele defavorizate din județul 
Hunedoara, cu referire concretă la localitățile 
din Valea Jiului.

La întâlnirea cu autoritățile județene și 
locale, cu reprezentanții instituțiilor care au 
inițiat acțiunea, ai organismelor financiare, 
de ocupare și formare profesională, ai unor 
bănci, au venit aproape 150 de conducători 
de societăți comerciale, patroni, oameni de 
afaceri din zonă, din județ și din foarte multe 
localități din țară - Bistrița Năsăud și Craiova, 
Brașov și Galați, Bacău și Timișoara, 
Cernavodă și Constanța, din Capitală -. 
interesați să investească în Valea Jiului.

După cuvântul de deschidere rostit de 
dl Cornel Burlec, președintele CCI 
Hunedoara, dl Paul Grasu, viceprimarul

Lupeniului, a adresat un călduros bun venit 
participanților la colocviu și i-a asigurat de 
solicitudine și cooperare în activitățile pe 
care aceștia ar dori să le desfășoare în 
localitățile Văii Jiului.

Aceleași ferme asigurări de sprijin și 
înțelegere le-a dat potențialilor investitori dl 
Nicolae Segesvari, subprefectul județului 
Hunedoara, i-a îndemnat să nu ezite să 
deschidă afaceri în această frumoasă 
regiune a țării, beneficiind de o serie de 
privilegii foarte clar stipulate în Legea 
Zonelor Defavorizate.

Despre acestea a vorbit mai pe larg și 
concret dl Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului județean Hunedoara, cu 
sublinierea ca toți cei care doresc să 
organizeze diferite activități în Valea Jiului 
să-și grăbească demersurile pentru că sunt 
condiții prielnice, în aceste privințe, inclusiv 
financiare, există programe întocmite, 
proiecte licitate și finanțate, o serie de 
investiții demarate sub autoritatea 
Consiliului județean Hunedoara.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

A BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR S.A.
aniversează, în luna martie 1999,

5 ani de activitate
Cu acest prilej, banca lansează următoarele emisiuni de "Certificate aniversare" 

ce se vor vinde numai persoanelor fizice:
* Certificat de depozit aniversar-5 ani activitate 1994-1999, în lei cu o dobândă 

de 61% pe an.
Certificatele se vor vinde în perioada 1 -8 martie 1999 și sunt scadente la 100 zile 

de la data vânzării, respectiv 9-16 iunie 1999.
Certificatele sunt tipărite și ai) valoarea nominală de 1.000.000 lei și 5.000.000 lei.
• Certificat de depozit aniversar - 5 ani activitate 1994 - 1999, în USD cu o 

dobândc de 6,5% pe an.
Certificatele se vor vinde în perioada 1-31 martie 1999 și sunt scadente la 180de 

zile de la data vânzării.
Certificatele sunt tipărite și au valoare nominală de 500 USD.
"Certificatele de depozit aniversare - 5 ani de activitate", în lei și respectiv în 

USD, pot constitui garanție pentru creditele și scrisorile de garanție solicitate de la 
Banca Internațională a Religiilor SA.

Viața într-un cartier hunedorean

„Trăim după cum pulsează 
inima combinatului"

Ne-am purtat, marți, pașii 
printr-un cartier mărginaș al 
Hunedoarei, am stat de 
vorbă cu oameni despre 
viața lor, a semenilor lor, în 
general despre viața în 
această zonă periferică.

• Strada, așa cum e 
ea. Aleile dintre cvartaluri, 
străzi ca Viorele, Tranda
firilor sau Pinilor, trotuarele 
ce le mărginesc nu arătau 
mai bine ori mai rău decât 
unele drumuri centrale. 
Porțiuni mici erau zvântate, 
în rest numeroase bălți cu 
apă provenită din topirea

gheții, grămezi de zăpadă 
necurățată, pe alocuri 
compactă, dar și muiată de 
soarele ce și-a făcut timid 
apariția și de pașii 
trecătorilor - semn că puțini 
agenți economici cu sediile 
la parterul imobilelor, puțini 
locatari au curățat la vreme 
omătul din fața casei. Am 
remarcat în schimb că s-au 
amplasat numeroase coșuri 
pentru resturi pe alinia
mentul străzii Viorele și că 
sunt și folosite în scopul 
pentru care- s-au pus. 
Containerele erau golite în

general de resturi, în 
schimb am văzut și o 
imagine contrastantă: jur- 
împrejurul unui tomberon 
era plin de gunoaie, golite 
alături, semn că unii încre
dințează copiilor transpor
tarea găleții cu reziduuri.

• „Ne îmbolnăvim că-i 
frig în case”. Majoritatea 
celor pe care i-am-întrebat 
despre condițiile din lo
cuințe ne-au dat invariabilul 
răspuns că nu au căldură și

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 2)
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La Deva
Energia termică 

din nou în pericol
Plata energiei termice ar 

putea să devină o problemă 
deosebită în perioada 
imediat următoare pentru 
municipiul Deva și nu numai, 
întrucât subvenționarea 
acesteia cade mai nou în 
sarcina Primăriei, iar 
Guvernul nu a creat cadrul 
legislativ adecvat preluării ia 
bugetul local a acestor 
cheltuieli. Afirmația a fost 
făcută de către di Mircia 
Muntean, primarul Devei, care 
a mai apreciat că "nu va tolera 
nici o scumpire în dauna 
populației municipiului în 
anul 1999, din această cauză 
am fost de acord ca 
subvențiile pentru energia 
termică să fie plătite în 
continuare din bugetul lo
cal. "

Primarul Mircia Muntean 
mai spune că “odată cu 
modificarea Legii bugetelor 
locale în federația 
municipiilor din România s- 
a propus și o variantă de 
subvenționare a energiei 
termice care să aibă ia bază 
nivelul veniturilor fiecărui 
cetățean în parte, amintindu- 
se în context că este necesar 
să se facă o deosebire la plata 
subvențiilor in funcție de 
nivelul acestora. ” “Este 
anormal să se plătească 
aceeași sumă pentru agentul 
termic de către o persoană 
care are un venit tunar de 
peste un milion de iei sau 
pentru alta care nu 
beneficiază decât de ajutorul 
social. ”

Primarul Devei mai este 
de părere că acele persoane 
care au un câștig lunar de 3- 
4 milioane de lei ar trebui să 
plătească integrai costul 
gigacaloriei de 134000 de lei, 
iar cei cu venituri mici să fie 
subvenționați în raport de 
câștigurile lunare.

Revederea situației cre
ate prin “plasarea” 
subvențiilor pentru energia 
termică consiliilor locale se 
impune cu mare acuitate, 
întrucât în noua con
junctură mai bine de o 
treime din bugetul Devei va 
fi afectat de aceste cheltuieli, 
iar lucrările edilitar 
gospodărești, de reparație a 
străzilor vor fi serios 
afectate, fn acest sens ia 
Conferința de presă s-a 
spus că imediat ce timpul 
va permite două străzi 
importante din Deva - 
Kogălniceanu și banda 
dreaptă a Bulevardului 
Decebat până în Ceangăi - 
vor intra în reparații.

Piața subvențiilor 
rămâne un factor de mare 
grijă pentru Primăria Deva, 
întrucât din luna noiembrie 
statui român nu a mai achitat 
contravaloarea subvențiilor 
pentru Termocentrala Mintia, 
iar nivelul datoriilor riscă să 
pună în pericol furnizarea de 
căldură și apă caldă pentru 
populația municipiului Deva.

Corne! POENAR

Cu ochii cât cepele 
pe... Bancorex

(Urmare din pag. 1)

ceea ce a mai risipit panica 
și îmbulzeala de la ghișee.

Invocând lipsa de 
experiență în domeniul 
bancar în condițiile 
economiei de piață, 
guvernatorul a acuzat lipsa 
la noi a așa-zisului ofițer de 
credite, care este un 
adevărat profesionist în 
materie, care-și cunoaște 
temeinic clienții și pe baza 
planului de afaceri și a 
garanției morale a 
acestora, le acordă 
împrumuturile solicitate. Ar 
trebui deci să facem și noi o 

■iutorități Județene în dialag cu potențiali investitori în 
l alea Jiului, in cadrul '‘Parleneriatului pentru 

dezvoltare organizat de curând la l.upeni.
Foto: Traian MÂNU

infuzie masivă de astfel de 
ofițeri.

Dincolo de ce se 
întâmplă și se discută în 
jurul problemei Bancorex, 
această instituție bancară 
trebuie să fie restructurată 
și privatizată urgent, ea 
rămânând să fie viabilă și 
datorită acoperirii pier
derilor pe seama unor 
resurse bugetare. Poate 
că după privatizare, fără 
amestecul politicului în 
activitatea bancară, 
băncile noastre vor arăta 
mai curate, sănătoase și, 
de ce nu, mai atractive 
pentru potențialii clienți.

Clementă
r

(Urmare din pag. 1)

Roman pentru mineri nu 
vine dintr-o casetă a 
sufletului, nici din 
mustrările de conștiință, 
cum ie pasa cu subînțeles 
pediștilor răspunderea di 
Adrian Năstase, ci dintr-o 
zonă mult mai aproape de 
interesul pe termen mediu 
ai unui partid care-și caută

“Parteneriat pentru 
dezvoltare”

(Urmare din pag. 1) 

în continuare, pe rând, 
reprezentanții celorlalte 
instituții și organisme cu 
răspunderi în sprijinirea 
zonelor defavorizate au 
subliniat oportunitățile, 
condițiile și posibilitățile de 
începere și desfășurare a 
activităților în domeniile de 
interes manifestate de 
investitori.

în partea a doua a 
colocviului, reprezentanții -la 
vârf ai administrațiilor locale 
din toate orașele Văii Jiului 
s-au așezat la mese și au 
purtat discuții directe, con
crete, cu oaspeții, care 
doresc să aducă aici un nou 
suflu economic și social, să 
le fie localnicilor sprijin în

suspectă
întăriri în perspectiva nu 
prea îndepărtatelor 
alegeri. Această zonă - a 
politicului - l-a condus pe 
președintele PD la 
demență pentru mineri. 
Și s-ar putea ca această 
demență să se 
dovedească păgubitoare 
pentru PD, fiind respinsă 
de majoritatea liderilor 
politici.

așezarea pe alte 
coordonate, de progres și 
bunăstare, a muncii și vieții 
oamenilor din acest frumos 
colț de Românie. S-au făcut 
punți, s-au legat relații, s- 
au semnat angajamente, 
s-au oferit date, spații, 
terenuri, s-au pus chiar 
bazele începerii unor 
obiective. Sperăm ca 
despre roadele lor să aflăm 
nu peste multă vreme.

N.A. O manifestare 
similară a avut loc ieri, 
vineri, în stațiunea Vata Băi, 
consacrată zonei
defavorizate Brad, de la 
care vom reveni cu 
amănunte în ziarul nostru 
de marți, 2 martie a.c.

(Urmare din pag. 1) „Trăim după cum pulsează 
inima combinatului”

aglomerație. „încărcătura 
patologică este foarte mare, 
afirma medicul de familie 
Ileana Răcean. Ieri, spre 
exemplu, au fost 54 de 
consultații, multi cu afecțiuni 
acute. Gratuitățile nu se 
onorează, compensatele nu 
se dau decât la punctul 
farmaceutic „Sahia”, dar 
oamenilor li s-au reținut 
banii pentru asigurările 
sociale”. Oamenii iau parțial 
tratamentul și eficiența nu-i 
aceeași, evoluția bolii este 
nefavorabilă, mulți fac com
plicații pulmonare. „Terenul 
biologic este multicarențat, 
fiind influențat de condițiile 
de viață precare, majoritatea 
nu au încălzire, sunt blocuri 
din beton, cu urmări asupra 
stării de sănătate" - mai 
spunea dna Răcean.

• „Dacă aș găsi un loc 
de muncă...” Dnei Lucreția 
Șalvar i s-ă restructurat 
postul. N-are decât 43 de 
ani, dar când a încercat să se 
intereseze de un serviciu i s- 
a răspuns că-i prea 
vârstnică. Ar dori să lucreze, 
să îngrijească un copil sau 
doi, poate chiar o familie de 
vârstnici din Hunedoara. 
Locuiește în Micro VII, pe 
strada Pinilor nr. 1/21.

• „Vindem doar când se
iau banii”. Până la ora 
10,00 la barul „Florimex” nu 
intraseră mai mult de zece 
persoane. „Acum oamenii 
nu mai au bani, vânzările au 
scăzut” - spunea dna 
Toporan Erzseybet,
regretând vremurile de 
acum câțiva ani, când se 
vindea zilnic în valoare de 
aproape 1 milion de lei, ca 
și faptul că „s-au furat 
bilele", jocul de biliard 
rămânând doar piesă de 
decor.

Șomau și vânzătoarele de 
la „Comtur Alf" SRL. 
„Vindem doar când se dau 
banii, cu toate că avem în 
magazin produse frumoase, 
unele ieftine”. Rar intrau 
clienți și în restul 
magazinelor sau la coafor și 
frizerie.

• „Cartierul este 
aproape mort”. Afirmația 
aparține dnei Maria Cozma, 
frizer. Din șase meseriași, 
câți erau acum zece ani, au 
mai rămas doi. „Oamenii nu 
mai fac petreceri, nu mai fac 
nunți sau botezuri, nu au 
motive să se facă frumoși. 
Tinerii s-ar căsători, dar nu 
au unde să locuiască” - 
încerca să explice faptul că 
în atelier nu era nici un 
solicitant. „Eu lucrez în 
acest cartier de 23 de ani, îi 
cunosc pe oameni - afirma 
dna Cozma. Foarte puțini vin 
aici să se tundă. întreabă la 
ușă cât costă (un tuns face 
9500 lei) și apoi pleacă... Nu 
știu cât vom supraviețui... în 
cartier sunt mulți olteni și 
moldoveni. Cândva res
pectau tradiția cu tăierea 
moțului la copii, acum nu-și 
mai permit... Nici țiganii nu 
mai fac copii. Ei sunt cei 
care pleacă peste tot, 
escaladează alte granițe și 
vin îndărăt când îi prinde. 
Viața este cumplită. Trăim 
după cum pulsează inima 
combinatului. Când se dau 
salariile, avem 3-4 zile și noi 
de lucru, în rest stăm aici ore 
în șir.”

• Comerț, în orice 
condiții? La restaurantul 
„Parângul" doar fumul ce s- 
a ridicat de la mesele 
clienților mai „încălzise” 
puțin atmosfera. Barmana 
Dorina Racolța spunea că 
nimic nu se menține, „se 

fură becuri, pahare, halbe 
și se vând apoi la alți 
comercianți” (?!) Instalația 
sanitară este distrusă.

„Este un curaj să stai 
pe vremea asta să vinzi 
afară” - aprecia cineva 
referindu-se la Angela 
Mihai. Este angajată cu 
prestări servicii la SC 
Grosu Inex SRL și vinde 
zilnic mere pe stradă. 
Dacă merge acest gen de 
comerț? „Și mai bine și 
mai rău, cum sunt bani” - 
spunea.

Puțin se vinde și la 
chioșcul de ziare, dna 
Maria Manea știind exact 
câte și care ziare sau 
reviste se vând în fiecare zi 
a săptămânii. „Suntem cu 
nervii la pământ - spunea. 
Este dureros să ajungem 
o asemenea societate. 
Salariul meu este de 450- 
500 mii lei, acasă nu am 
căldură și apă caldă de 
doi ani, datorită a 2-3 rău- 
platnici.”

în dialogul cu multe alte 
persoane au revenit, de 
fiecare dată în discuție, 
condițiile grele în care 
locuiesc (în unele locuințe 
câte 2-3 generații), 
nemulțumirile legate de 
salariile sau pensiile mici, 
de faptul că mereu se 
măresc tarifele la energie 
electrică și termică, fără a 
se răspunde cu vreo 
îmbunătățire. „Viața e 
foarte grea în acest cartier 
izolat, oamenii sunt mai 
necăjiți" - a fost în general 
părerea exprimată de 
interlocutorii noștri, cei mai 
mulți sceptici că soarele va 
mai străluci și pentru ei.

Laptele se duce și 
vine de ia Beicar

într-o discuție purtată de curând la primăria comunei Lăpugiu 
de Jos am abordat și problema valorificării producției de lapte, 
având în vedere că această activitate reprezintă o sursă de venituri 
deloc neglijabilă pentru locuitorii satelor și crescătorii de animale. 
Nefiind mulțumiți de colaborarea cu firme de profil din județul 
nostru, care colectau laptele, deoarece plata avea loc cu mare 
întârziere - la luni de zile după predarea laptelui - crescătorii de 
vaci din zona Lăpugiu și-au Schimbat opțiunile, preferând să 
livreze producția la secția din Lugoj a SC Beicar Bela Deta SRL, 
care le face plata la 30 de zile de la livrarea mărfii.

Nu intenționăm să facem reclamă firmei amintite, însă un 
lucru este cert, anume acela că s-a dovedit a fi serioasă in 
relațiile cu clienții. Chiar și primarul comunei Lăpugiu de Jos, dl 
losif Pogan, spunea că laptele de la cele trei vaci ce le are în 
gospodăria proprie îl vinde la firma Beicar, de unde o parte din 
cantitățile preluate din zonă se întorc tot spre consumatorii din 
județul nostru, produsele fabricate având o prezentare și calitate 
de apreciat. Concurența își spune și in acest caz cuvântul. (N. T.)
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SC Sansere Sîntandre
Organizează licitație în plic sigilat în data de 12 * 1 

martie 1999, ora 10, la sediul firmei din Sîntandrei, I 
str. Aeroportului, nr.I, pentru vânzarea chioșcului de 
legume-fructe situat în Piața centrală Deva. 
Documentația privind organizarea și desfășurarea 
licitației se poate ridica de la sediul societății contra 
sumei de 1OO mii lei taxă de participare. Ofertele în 
plic sigilat se vor depune la secretariatul societății 
până.joi, 11 martie, ora 15.

nici apă caldă. „Locuiesc în 
J3. Din luna ianuarie nu mai 
avem căldură și nici apă 
caldă” - spunea dna Adriana 
Aconstantinese, care mergea 
cu băiețelul la medic pentru 
că s-a răcit. „Nici în blocul 37 
nu avem căldură și nici apă 
caldă; taxele sunt foarte mari” 
- spunea o doamnă care a 
dorit să rămână anonimă. 
„Aceeași situație este și în 
blocul 38 (strada Pinilor) - 
afirma dl Costică Spatariu. 
Cred că există pe undeva și o 
nepăsare. Nu mai apar 
centralele noi, care ni s-au 
promis”. „Eu sunt pensionar 
dar am plătit taxele la zi; 
suferim din cauza rău- 
platnicilor, fiindcă nu avem 
nici apă, nici căldură - 
spunea dl Vasile Ungureanu 
din blocul 18, strada 
Trandafirilor. Ne încălzim în 
bucătărie, atât cât gătim. Mă 
întreb: de băut și de mâncat 
au bani?"

„în blocul nostru, nr. 44, 
din strada Pinilor, pe scara A,
aproximativ 6-7 familii sunt 
cu taxele la zi. Restul, până 
la 22, nu au plătit. Suferim 
din cauza acestora” - 

'jspunea dna L.Ș. Am 
l"consemnat și o altă părere;
,,‘Oamenii de unde să plă
tească dacă n-au ce 
mânca?" A exprimat-o pen
sionara Viorica Moldovan, 
.blocul 13/21, adăugând că 
de ani de zile locatarii acestui 
imobil n-au beneficiat de apă 
caldă sau de căldură.

• Dispensarul - acest 
barometru al sănătății. La 
parterul unui bloc din strada 
Viorele, nr. 6, funcționează 
Dispensarul medical nr. 1. 
încălzirea se face aici cu 
calorifere electrice, căci încă 
din 1989 nu există căldură, 
fiind afectată legătura dintre 
punctul termic și blocul res
pectiv. în ziua documentării 

^noastre era o oarecare

Informații suplimentare se obțin la telefon 621052.
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SC AGROMEC GEQAGW
Vinde și închiriază utilaje și active la sediul 

societății din Geoaglu. în fiecare miercuri, ora 10,00.

AQUILA PART PLOIEȘTI.
DISTRIBUITOR AUTORIZAT 

"UNILEVER" 
ANGAJEAZĂ PENTRU JUD.

HUNEDOARA
DIRECTOR VÂNZĂRI

Cerințe:
- experiență în vânzări;
- vârsta max. 35 de ani;
- permis cond. auto cat. B
- domiciliul stabil în Deva.
Trimiteți CV și scrisoare de intenție până 

la 2.03.1999 la fax. 054/ 233420.
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Taxe, tarife ce aduc 
venituri la buget

în baza competențelor pe 
care i le dă Legea 27/1994, 
modificată privind impozitele 
și taxele locale ca și Legea 
69/1991 modificată privind 
administrația publică locală, 
Consiliul județean a aprobat 
recent o serie de taxe și tarife 
care cad în competența sa.

în spiritul adevărului, 
trebuie să arătăm că aceste 
taxe și tarife nu au fost 
statuate din dorința de 
sporire a fiscalității, ci din 
necesitate. Față de 
cheltuielile pe care trebuie 
să le suporte, în bugetul 
Consiliului județean pe anul 
în curs se întrevede un defi
cit substanțial.

Sigur, o estimare a 
aportului acestora la bugetul 
județului și la cel al 
Consiliului județean pe 
exercițiul financiar anual nu 
s-a făcut, numărul celor ce 
apelează la servicii astfel 
taxate sau tarifate fiind o 
probabilitate. Un lucru însă 
este cert. Ele vor aduce 
venituri la buget. Hotărârea 
respectivă însă nu este 
numai un act normativ de 
taxare și tarifare a unor 
activități de interes județean. 
Ea este un îndrumar util 
pentru consiliile locale din 
eșaloanele inferioare 
județului. Orientându-se în 
spiritul acestei hotărâri și 
chiar asupra cuantumului 
taxelor și tarifelor, celelalte 
consilii locale își pot stabili 

^propriile taxe și tarife în 

Spectacol 
folcloric

Recent, la Căminul Cultural Zam a avut loc 
spectacolul folcloric “Doamne ajută și dă bine” 
organizat de îndrăgita solistă de muzică populară Ana 
Almășanaîn colaborare cu Inspectoratul pentru Cultură 
al județului Hunedoara și Primăria comunei Zam, 
prezentat de prof. Nelu Mircea Stan, redactor la Radio 
Timișoara. Și-au dat concursul: Mircea Păcurar, Elena 
Pali, Valerica lanoși, Valentina Banciu, Viorica 
Brândușan, Lia Ciobanu, Valentin Crainic, Maria Dan, 
Mariana Anghel și Ansamblul folcloric “Silvana” al Casei 
de Cultură Deva, în coregrafia dnei Elis Ursu.

Intrarea pentru iubitorii cântecului și dansului popu
lar a fost gratuită. Unde există pasiune și dragoste 
pentru cultură se poate. Sala căminului cultural a fost 
plină. “Doamne ajută și dă bine!” (V. BUTAȘ)

teritoriul de care răspund. 
Prevederea din legea 
finanțelor publice locale, 
referitoare la creșterea 
ponderii impozitelor și 
taxelor locale în bugetul lo
cal, este valabilă atât pentru 
j,udeț, cât și pentru 
municipiu, oraș sau 
comună. Veniturile atrase 
pe această cale constituie 
pentru fiecare eșalon un 
spor de debit la veniturile 
din care se suportă cheltu
ielile ce cad în sarcina 
bugetului local.

Este de menționat faptul 
că hotărârea la care ne 
referim nu afectează în 
totalitate persoanele fizice. 
Astfel, taxele pentru 
amplasarea unor obiective 
pe terenuri aparținând 
drumurilor județene (sub- 
traversări de drumuri cu 
conducte de orice fel, locuri 
de parcare aparținând 
administratorului drumului 
județean sau comunal etc) 
nu se aplică persoanelor 
fizice, unităților de 
învățământ, sănătate, 
ocrotire socială, cultură, 
unităților MApN și Ml. Dacă 
în cazul unităților exceptate 
a le taxa ar însemna 
scoaterea banilor dintr-un 
buzunar al bugetului și 
introducerea lor în altul, 
exceptarea persoanelor 
fizice înseamnă o formă de 
protecție socială.

Ion CIOCLEI

Furturi in 
iant

9

Lucrătorii Biroului de Poliție 
Criminală Deva cercetează în 
stare de arest pe 
Constantinescu Cosmin-Victor, 
de 22 de ani, din municipiu, 
cunoscut cu antecedente 
penale, fără ocupație, care a 
furat un autoturism și pe care I- 
a condus în stare de ebrietate, 
fără a avea permis. în seara de 
17 februarie a.c., în jurul orei 
19,30, folosind chei potrivite, a 
sustras din fața blocului 
autoturismul Dacia 1300 
aparținând lui Codrean Sorin, de 
31 de ani, șomer, din Deva. După 
ce a furat autoturismul Cosmin 
Constantinescu a consumat 
băuturi alcoolice la mai multe 
baruri de pe raza municipiului, 
circulând cu mașina pe str. 
Minerului din Deva, unde a lovit 
autoturismul furat de un copac, 
provocând avarii în valoare de 
circa 3.500.000 de lei.

mcendiu 
ia Teiiuc
în data de 18.02.1999, în 

jurul orei 10, la un birou din 
sediul administrativ al 
Sucursalei Miniere Poiana 
Ruscăi-Teliuc a izbucnit un 
incendiu, fiind distruse două 
copiatoare și mobilier de birou, 
în valoare totală de 
cca.12.000.000 lei. Incendiul s- 
a produs datorită unei 
defecțiuni la unul din 
copiatoare, care a fost lăsat 
în priză.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

IPJ Hunedoara

însoțiți de doamnele educatoare copiii de la o grădiniță din 
Orăștie merg frumos încolonați la un jilm pentru copii.

Foto: Traian MÂNU
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Drumurile, în 
“custodia” comunei

Până la 31 martie a.c., în 
baza unui protocol, și la Zam 
drumurile comunale vor 
trece din administrarea 
DJD-RA Deva în cea a 
Consiliului local. Primăria 
Zam face eforturi, în 
prezent, de a se degreva de 
responsabilitatea 
administrării drumului ce 
trece prin localitățile Sălclva 
și Pojoga. Motivația acestui 
gest, ne spunea primarul 
comunei Zam, dl Ionel 
Cristean Brezovan, este 
prezența pe acest traseu a 
unui obiectiv de investiții 
important: un pod peste 
râul Mureș.

“Dacă terminarea 
acestei investiții va rămâne 
în sarcina bugetului 
primăriei, vor mai trece zeci 
de ani până când podul va fi 
terminat. La această lucrare 
mai sunt de investit 7 
miliarde de lei. De aceea, 
această porțiune de drum 
trebuie să fie considerată 
de importanță județeană și 
să beneficieze 
departe 
derulate 
județean 
Județeană 
Deva?’

și pe mai 
fondurile 
Consiliul/ 
Direcția

de 
de 
prin 
de Drumuri-RA

“Sedentarismul”, 
la loc de cinste

Din cei 2500 de locuitori 
cât are comuna Zam, 
persoanele active sunt în 
număr de 400. Adică doar 16 
la sută. Restul populației 
este reprezentată de 

x

pensionari, șomeri și 
tineri cuprinși în procesul 
de școlarizare. Pe fondul 
îmbătrânirii populației, 
două din satele comunei 
sunt pe cale de dispariție. 
Este vorba de localitățile 
Deleni și Brășeu. Fără 
curent electric, fără cel mai 
elementar confort, în cele 
două cătune mai trăiesc 
doar 10 familii, majoritatea 
de vârsta a treia.

Comuna fără 
oameni de afaceri

PYactic, ne-a spus 
primarul comunei, la Zam 
nu există nici un om de 
afaceri, în adevăratul 
înțeles al acestui cuvânt. 
Sunt înregistrați 24 de 
întreprinzători, dar 
afacerile acestora n-au nici 
pe departe marca 
prosperității. Majoritatea 
întreprinzătorilor sunt 
comercianți, iar cei care au 
atestat de mici meseriași 
nu au în slujba, cui să-și 
valorifice priceperea. Pe 
teritoriul comunei mai 
funcționează câteva puncte 
de lucru ale “Con- 
transimex”-ului, precum 
și o carieră exploatată de 
“Bentocalcar”. în rest, 
totul a încremenit. Nici chiar 
grămezile impresionante 
de bușteni care erau o 
particularitate a gării Zam 
nu mai există, depozitul de 
lemne fiind de mult 
desființat.

Grupaj realizat de
A. SĂLĂGEAN

Cursuri
Casa de Cultură Deva și 

Asociația Elta Universitate 
organizează cursuri practice 
intensive de prepararea și 
folosirea alimentației naturale. 
Acest tip de alimentație poate fi 
utilizat atât preventiv cât și 
terapeutic în tratamentul 
majorității afecțiunilor.

Cursurile se desfășoară cu 
serii de cursanți pentru perioade 
de câte o lună de zile. Ele au loc 
în fiecare joi între orele 17-20, în 
sala 7, etajul III, al Casei de 
Cultură Deva. Informqjii 
suplimentare se pot obține la 
telefonul 092/371290 sau, joia, 
la sala de cursuri. (V.R.)

Cu o medie de vârstă 
de peste 50 de ani, 
populația comunei Burjuc pune 

deja dn anumit fel de probleme 
și în ceea ce privește starea 
de sănătate. Populația activă 
este în continuă scădere (8- 
10 nașteri înregistrate anual), 
făcând ca povara ce apasă 
pe umerii locuitorilor mai mult 
sau mai puțin apți de muncă 
să devină mai grea.

Apoi, alimentația bogată în 
carne și grăsimi, eforturile 
fizice depuse în timpul verii, la 
temperaturi ridicate ale aerului, 
nu fac decât să favorizeze 
declanșarea ori agravarea 
unor boli specifice. 
Hipertensiunea arterială, 
afecțiunile cardiovasculare și

Sănătate 
I>e 

măsura 
rărstei—
reumatismale, arterioscleroza 
reprezintă principalele 
suferințe ale pacienților aflați 
în evidența Dispensarului 
medical Burjuc, după cum ne 
spuneau cadrele medicale de 
aici, medicul Florentina Manga 
și asistenta Marioara Mura.

Un control adecvat al stării 
de sănătate a celor cca 800 
de pacienți înscriși pe lista 
dnei doctor (din care o parte 
sunt din comunele învecinate) 
este simțitor afectat de 
distanțele mari ce trebuie 
străbătute nu de puține ori pe 
jos de către cadrele medicale 
ale dispensarului (mai puțin în 
cazuri de urgență, când se 
solicită ambulanță de la Centrul 
de Sănătate Ilia). De altfel, 
dotarea dispensarului nici nu 
prea dă posibilitatea unor 
intervenții mai complexe, ea 
asigurând practic condiții 
minime pentru desfășurarea 
actului medical.

Mai mult decât atât, la ora 
documentării noastre (la 
începutul săptămânii - n.r.) era 
incertă și situația spațiului în 
care a funcționat dispensarul 
în ultimii 17 ani. Zilele acestea 
ar urma să se stabilească 
dacă și în ce condiții școala 
generală din localitate va mai 
găzdui cabinetul de consultații 
medicale, unde oamenii nu 
ezită să vină atunci când le 
este amenințată sănătatea.

Georgeta BfRLA

Funcția de bază a psihicului 
este de a asigura adaptarea 
omului la mediu și, în 
concluzie, o bună adaptare e 
de neconceput cu un psihic 
tulburat sau bolnav. Sănătatea 
în totalitatea ei, ca “stare de 
confort fizic, psihic și social” 
(definiția OMS), depinde în 
mod decisiv de sănătatea 
psihică sau mintală. Ca 
dimensiune (parte) a sănătății 
persoanei, sănătatea psihică 
este nu doar absența bolii, ci 
starea de durată a echilibrului 
(sentimentului de securitate 
sau liniște interioară) și a 
satisfacției (mulțumirii) psihice, 
manifeste în relațiile 
predominant armonioase cu 
semenii, în eficiența activității 
de bază a persoanei 
(profesionale sau școlare) și în 
împlinirea (înflorirea) sa 
emoțional-afectivă.

Sănătatea psihică sau 
mintală depinde, în primul 
rând, de integritatea sistemului 
nervos - suportul substanțial și 
energetic al vieții psihice. 
Funcționarea normală a 
creierului asigură o percepție și

Qe este sanatatea psihica?
o gândire realistă, un tonus 
afectiv pozitiv, vigoarea atenției 
și a comportamentului, dina
mismul voinței, capacitate de 
memorare ș a. Creierul este un 
computer sentimental, re
curgând aproape în 
permanență, după expresia 
creatorului ciberneticii, N. 
Wiener, la “tonalizatorul afectiv”. 
Aceasta se traduce în faptul că 
randamentul său crește cu cel 
mult 4% fără încărcătură 
afectivă, scade grav în condiții 
de suferință psihică sau poate 
chiar claca la stări de panică, 
însă metabolismul creierului 
crește cu 10% dacă este 
stimulat de emoții pozitive ca 
plăcerea, bucuria, fericirea.

Sănătatea psihică solicită 
satisfacerea nevoilor
emoționale de afirmare a 
individului sau, altfel spus, a 
trebuințelor lui afective. în 
ordinea de satisfacere, pe 
primul loc se află nevoia de 
afiliere (atașare sau 

apartenență) la familie, la un 
colectiv de muncă sau 
învățătură, la grupul de prieteni, 
la cercul de cunoștințe, la 
comunitatea religioasă etc. 
Prin satisfacerea acestei 
trebuințe se creează cadrul de 
raporturi interumane directe 
care permit satisfacerea celor
lalte nevoi emoționale: nevoia 
de afecțiune (de iubire 
senzuală și/sau tandrețe), 
nevoia de a fi înțeles și 
apreciat, nevoia de a trăi 
bucuria, plăcerea șlsuccesul, 
nevoia de a evita teama, 
blamul, eșecul, inferioritatea și 
umilirea.

Această împlinire sau 
înflorire emoțională se face 
prin comunicare afectivă, adică 
un "comerț afectiv” în care se 
menține echilibrul între a da de 
la sine și a primi de la alții. O 
practică bună în acest sens 
este să eviți să trăiești și să 
provoci altora teamă, furie, ură, 
tristețe și răzbunare și, în 

aceeași măsură, să îți stimulezi 
ție și celorlalți simpatie, 
bucurie, plăcere, încredere și 
iubire. în cazul frustrării 
(neîmplinirii) acestor nevoi, 
omul se simte amenințat, nu 
poate căpăta încredere în 
forțele proprii, nu se poate 
stima, nu are o imagine 
pozitivă despre sine și efectul 
este că nu își poate găsi liniștea 
interioară și echilibrul.

Fiecare om se naște cu un 
set original de potențialități 
(predispoziții) aptitudinale, care 
îi vor permite să obțină 
performanțe într-un anumit 
domeniu, creativitate și 
naturalețe în relațiile 
interpersonale. Pe baza lor, 
persoana își fixează un anumit 
nivel de aspirații și își 
proiectează țelurile majore ale 
vieții: planul căsătoriei, planul 
reușitei profesionale, planul 
afirmării sociale.

Dacă individul nu-și 
depășește egoismul primar, 

nu respectă normele, instituțiile 
și valorile sociale ( pe cele 
morale, în special), el nu 
obține recunoașterea identității 
sale, a succeselor lui și nici 
acceptarea sau simpatia 
celorlalți. Ca rezultat al 
devianței morale și conflictelor 
sale, persoana trăiește 
sentimentul amenințării, al 
respingerii sau marginalizării. 
Totodată, nerealizându-și 
aptitudinile și proiectele 
majore, el trăiește sentimentul 
că nu se poate stima 
(respecta) și autoaccepta. Ca 
atare, o altă dimensiune a 
sănătății psihice este starea de 
libertate interioară, în care 
capacitatea fiecăruia îi stă la 
dispoziție în totalitatea ei. Sub 
acest aspect condiția umană 
are un imperativ: autorea- 
lizarea liberă a persoanei nu 
este posibilă fără ca ea să 
respecte același drept al 
tuturor celorlalți.

întrepătrunderea esențială 

a planului intelectual al' 

gândirii (axat pe valorile de 
“adevăr” și “fals”) cu planul 
etic, al conștiinței morale 
(bazat pe valorile de “bine” și 
“rău”) îl împinge pe om, cu 
necesitate, către exigența 
moralității comportamentului 
său și, ca un corolar, la 
asumarea libertății morale. 
Este ceea ce au intuit toate 
geniile mari ale omenirii, de 
la Isus la Kant: conștiința 
morală este prezentă ca 
nucleu al organizării 
psihicului sănătos. Imperativul 
a luat fie forma “regulei de aur 
a creștinului”: “iubește-ți 
aproapele ca pe tine însuți”, 
fie a principiului modern 
kantian:” tratează umanitatea 
din tine și din ceilalți ca pe un 
scop în sine și nu ca pe un 
mijloc”. Veți zice că sunt doar 
vorbe frumoase, dar ce este 
mai important pe lume, ca 
valoare, decât persoana ta 
(dar și, în mod egal, celelalte!) 
și sănătatea ei?

Psiholog 
loan CRIȘANv
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Bucure/tiul vo avea ol 
doilea pod rutier, co

mărime, din taro
Bucureștiul va avea, 

până în anul 2003, al doilea 
pod rutier, ca mărime, din 
România, după cel proiectat 
de Anghel Saligny peste 
Dunăre, au declarat pentru 
MEDIAFAX surse din cadrul 
conducerii municipalității. 
Podul va traversa zona Gării 
Basarab, având un capăt 
pe Bd.Titulescu, iar celălalt 
pe Splaiul Independenței, 
lângă Fabrica "Spicul”, 
trecând pe deasupra' 
intersecției dintre Calea 
Giulești și Șos.Orhideelor.

Potrivit surselor citate, 
acest imens pod rutier va 
descongestiona circulația

•
în una din cele mai 
aglomerate zone ale 
Capitalei. Primăria va întocmi 
un studiu privind reorga
nizarea întregii circulații în 
zona Gării Basarab și a 
bulevardelor limitrofe, iar în 
august va organiza o licitație 
pentru desemnarea con
structorului podului.

Podul Basarab va avea 
de-a lungul său numeroase 
bretele de circulație, după 
modelul Podului Grant. 
Lucrările de construcție vor 
începe cel mai târziu în 
primăvara anului 2000 și se 
vor desfășura, pe etape, pe 
parcursul a trei ani.

f Obiecte de ț 
iCifanic la licitație ■ 
l Obiecte provenind de pe I I epava navei Titanic au fost I 
■ vândute, la licitație, de către casa ■ I Christie’s din New York, cu suma I J totală de 206.000 de dolari’ I transmite AFP. ,I “Vedeta" licitației a fost un ■

ansamblu format din emblema I
■ metalică a companiei “White Star I
■ Line" și o plăcuță de identificare a ■ 
I unei bărci de salvare, cu numele I 
J vasului, ce a fost cumpărat cu J 
| 79.500 de dolari de către un |

I colecționar european anonim. >
Ansamblul fusese estimat între I

I 60.000 și 70.000 de dolari. ;
Un set de scrisori, notițe și • 

| fotografii adunate de medicul Frank I 
- Blackmar, care se afla la bordul ! 
I vasului Carpathia, una dintre | I ambarcațiunile care au participat la . 

operațiunea de salvare a I I pasagerilor de pe Titanic, a fost ■ 
vândut cu 14.950 de dolari.

Vasul Titanic s-a scufundat la I 
* prima sa cursă, în 15 aprilie 1912, 1 
I în largul coastelor Terra Nova. | 
■ după ce s-a izbit de un aisberg. în . I naufragiu au murit peste 1500 |

Noi locuri de munco în 
Valea Jiului

Prin programele de măsuri active derulate de Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale (MMPS) și Agenția Națională de Ocupare și 
Formare Profesională (ANOFP), în Valea Jiului vor fi create, într- 
o primă etapă, 1500 noi locuri de muncă destinate 
disponibilizaților în urrina concedierilor colective, a declarat pentru 
Rompres Norica Neculai, secretar de stat în MMPS. La începutul 
lunii februarie a.c., ministrul de resort, Alexandru Athanasiu, 
declara că începând cu 1 martie, prin demararea unui program 
special de combatere a șomajului în Valea Jiului, numărul locurilor, 
de muncă va crește în trei-patru luni la 2800.

Din fondurile obținute de la Banca Mondială - 9,5 milioane 
dolari - în acest scop pe anul în curs, în Valea Jiului vor fi alocate 
circa 1,8 milioane de dolari. Banii vor fi folosiți în cadrul unor 
programe de dezvoltare a zonelor defavorizate, MMPS urmând 
să asigure plata salariilor, cheltuielile de deplasare și pentru 
echipamente etc, a completat dna Neculai.

Vom crea în continuare, cu sprijinul primăriilor, locuri dp 
muncă în favoarea comunității și care vor viza, în principal, lucrări 
de infrastructură, de utilitate publică, reabilitarea clădirilor etc.

La nivel național, pentru 1999, ANOFP are în vedere ca 43218 
șomeri să beneficieze de măsurile active demarate prin 
Programul național de ocupare profesională, program ale cărui 
cheltuieli se vor cifra la aproximativ șapte milioane de dolari, a 

.completat secretarul de stat.

Napoleon era 
de origine 

scoțianăi, r

Un istoric din Perth 
1 susține că. Napoleon era 
de 'origine scoțiană, 
nepotul unui fermier 
obligat să fugă din țara sa 
și să se refugieze în 
Corsica, a anunțat ziarul 
Daily Telegraph, citat de 
AFP.

Robert Torrens a 
:: descoperit o lucrare din 

1881, despre “tradițiile” și 
“eroii" micuțului oraș Crieff, 

i în acest volum este evocat 
un anume William Bayne, I muncitor agricol, un 
naționalist fervent, inamic 
al englezilor. Pentru că a 
condus o revoltă împotriva 

î autorităților, Bayne a fost 
1 nevoit să fugă din Scoția, Î împreună cu întreaga familie, 

în 1745. în apropierea 
• coastelor Corsicii, o furtună a t provocat naufragiul vasului 

pe care se afla familia de

scoțieni. Potrivit lucrării 
descoperite de istpricul 
scoțian, familia Bayne az 
fost foarte bine primită de 
populația locală. Numele 
membrilor familiei a suferit 
însă o subtilă schimbare: 
"Bayne and his party” 
(Bayne și ai săi) a devenit 
mai întâi “Buon de party”, 
apoi “Buon de Parte” și, în 
sfârșit, Buonaparte.

Cu toate că lucrarea din 
1881 i se pare “mai mult 
decât credibilă", istoricul 
scoțian recunoaște că teza sa 
este dificil de verificat, pentru 
că William Bayne nu mai 
are nici 'un descendent în 
Scoția.

Această teorie se 
adaugă altor numeroase 
enigme din jurul vieții lui 
Napoleon, în care englezii 
joacă un rol deloc 
neglijabil. Una dintre 
ultimele teorii enunțate este 
că Napoleon a murit ca 
urmare a erorii unui medic 
britanic, ce i-a administrat 
un medicament bogat în 
mercur.

Vaticanul susține: i 
peste un miliard | 

de catolici
Numărul catolicilor dini 

întreaga lume a depășit cifra de ii 
un miliard la sfârșitul anului] 
1997, conform datelor cuprinse toi 
ediția 1999 a Anuarului 
pontifical, care a fost prezentat] 
Papei loan Paul al ll-lea, I 
informează AFP. La 31 decembrie l 
1997, existau 1.005.000.000f 
catolici, răspândiți pe cele ctoc/J 
continente ale planetei, se arată i 
în Anuarul Vaticanului, în care! 
sunt cuprinse informații legate del 
Biserică, mai ales cu privire /ai 
cardinali și episcopi. Pe; 
continentul american se află ceai 
mai mare comunitate catolică ; 
62,9% din populația totală,'față^ 
de 41,4% în Europa, 27,5% în 
Oceania, 14,9%> in Africa și 3% în 
Asia.

Aproximativ 220.000 de 
parohii catolice au fost recenzate 
în întreaga lume și peste 3,3 
milioane de persoane - din care 
404.208 preoți și 4.420 episcopi - 
sunt angajate în activități 
pastorale și misionare. J'

Cum să combatem durerile de cap
- încrețiți fruntea și rămâneți așa 5 secunde. Culcat pe j 

spate, apăsați ceafă de podea. Rămâneți așa 5 secunde.
' - Strângeți dinții și încordați colțurile buzelor. Relaxați- 

vă după 5 secunde.
Următoarele exerciții au tot o durată de 5 secunde, 

dar trebuie să le repetați pe fiecare de 5 ori:
- Ridicați sprâncenele și în același timp strâmbați din 

nas.
- încordați pe rând pumnul mâinii stângi și pe cel al 

mâinii drepte.
- Cu mâinile sprijinite de spătarul scaunului, încordați 

alternativ mușchii brațului drept și pe cei ai brațului stâng.
- Aduceți pieptul în față cât mai mult posibil, 

readuceți-l apoi la loc.
- Culcat pe spate, apăsați de podea glezna piciorului 

stâng, apoi a celui drept.
- încordați pe rând mușchii stând și ai celui drept.
Folosiți acest exercițiu și atunci când nu vă doare 1 

capul. Profitați la serviciu de pauza de la prânz și faceți 
această gimnastică. Va aduce în organism o stare de 

k confort psihic și fizic.

jTe.N5IUNLA AR.TE.R.IAL-X 4>l[

Compresele ce pot să scadă febra
Cercetătorii care au studiat febra susțin că 

rerflediile principale sunt odihna, lichide 
multe și mâncare puțină (reducerea acidului 
gastric împiedică ridicarea temperaturii). 
Temperatura mare însă nu cedează 
întotdeauna cu mijloacele clasice folosite 
astfel că, atunci când este necesar (febra nu 
cedează 3 zile și are valori de 39*40 grade), 
puteți apela și la alte metode.

‘Beți apă rece și băgați picioarele într-un 
lighean cu apă rece. întrerupeți acest tratament 
dacă apar tremurături; “tremuratul” este mo
dalitatea prin care organismul generează căl
dură. ‘Compresele reci (umede sau uscate) se 
aplică în zonele care pot genera multă căldură: 
frunte, ceafă, subsuoară, zona inghinală, în
cheieturile mâinilor. *Feriți-vă să stați în curent.

‘Nu folosiți în exces alcool medicinal. 
‘Faceți o baie a întregului corp în apă răcită 
treptat, până ce apa ajunge la 25-30° C. 
‘Aplicați o pungă cu gheață sau o compresă 
rece pe piept, în zona inimii, însă niciodată 
direct pe piele. ‘Folosiți “aspirina naturală": 
coajă de salcie albă (proaspătă sau uscată) 
sub formă de ceai. Din păcate are un gust 
neplăcut, dar este extrem de eficient, 
‘înfășurați-vă cu comprese reci ambele 
gambe și lăsați-le timp de 20 minute, după 
care repetați procedeul. Tehnica se poate 
folosi numai dacă picioarele bolnavului sunt 
calde. ‘Folosiți o combinație de oțet și 
ceapă sau căței de usturoi curățați, zdrobiți, 
și aplicați-o sub formă de compresă pe 
tălpile picioarelor.

I 
I 
I
I 
I
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FU5TE.LE.’ 6CUR.JE.
în cazul tensiunii arteriale se vorbește adesea despre 

efectul “halatului alb”. într-adevăr s-a constat că la unele 
persoane tensiunea arterială crește din cauza stresului 
provocat de vizita la medic.

Japonezii au demonsrat însă de curând că tulburări | 
| mari de tensiune apar atunci când cea care acționează |
■ tensiometrul este o femeie. Potrivit unui studiu efectuat pe ■ 
j un grup de studenți s-a constat că atunci când tensiunea le J
■ era luată de o femeie, valorile înregistrate erau mai mari I 
I cu până la cinci puncte decât în cazul în care aveau de-a I 

| face cu un bărbat. Greu de crezut că numai japonezii sunt | 
| atât de sensibili, arterial vorbind, la farmecele feminine. Și |
■ nu e greu de crezut că efectul fustei scurte, sau al ■
■ decolteului, este valabil pentru toți bărbații, iar de multe ori ■ 
I "condițiile speciale” în care le este'luată tensiunea să aibă » 
I legătură cu valorile acesteia. în acest context poate că I 

| Organizația Mondială a Sănătății se va gândi la revizuirea | 
| normelor sale, cel puțin în ceea ce privește controlul j 
.tensiunii arteriale. Măcar până se descoperă efectul ■ 
^cravată, care să contrabalanseze efectul fustă scurtă. !

Importanța proteinelor în 
alimentația noastră coti
diană, alături de lipide și glucide, 

este bine cunoscută și nu vom 
surprinde pe nimeni afirmând că 
necesitățile minime unui adult de 
70 de kilograme ajung zilnic la 70 
de grame de proteine. Această 
cantitate de substanță proteică 
este în parte constituită de 
aminoacizii eliminați prin urină și 
care trebuie înlocuiți. Organismul 
consumă însă, tot zilnic, dar prin 
arderi, aproximativ trei sute de

MEZELURILE, 
O SURSĂ

IMPORTANTĂ 
DE PROTEINE
grame de proteine, de înlocuirea 
cărora trebuie să ne preocupăm 
din când în când, mai ales în 

■ anotimpurile când organismul 
este slăbit...-

în țările europene, proteinele 
consumate sunt de cele mai 
multe ori de origine animală, din 
carne, pește, lactate și ouă. Și 
mezeluri, ceea ce provoacă 
nenumărate controverse.

Prof. Martine Laville, doctor 
la Spitalul Edouard-Hevriot din 
Lyon, consideră că înlăturarea 
totală a mezelurilor din alimentație 
este o greșeală. Cu condiția să 
nu cădem în extrema cealaltă și 
să mâncăm prea multi cârnați 
Ideea. este Să păstrăm o 
alimentație variată și echilibrată.

Ne putem alege substanța 
proteică din alimentație în funcție 
de două criterii. Primul este firesc: 
alegem alimente foarte bogate în 
proteine. Conținute din belșug în 

I mezeluri, între 20 și 28 la sută, în 
jambon, șuncă, pastramă 
Comparativ, găsim proteine în 
proporție de 28 la sută în 
grătarul de vițel, între 18 și 20 la 
sută în pește, 12 la sută în ouă, 8 
la sută în cereale și numai 3 la 
sută în lapte. Cel de-al doilea 
criteriu este digestibilitatea, 
coeficientul de asimilare. Care 
este de 94 la sută în cazul 
mezelurilor și al cărnurilor, mult 
mai ridicat decât la cereale.

Ca în cazul oricărui aliment, 
excesul în consumul mezelurilor 
este dăunător, dar prezența lor 
rațională în alimentație înseamnă 
asigurarea unei adevărate surse 
de proteine.

j 'ci U M a ] 
Ș P^CIIWII < 
f - Doctore, de când ' 
l cu tranziția ăsta, nul 
(mai beau, nu maij 
> fumez, nu...
/ - Foarte complicat. j
( Nu știu ce să-ți mai 
j interzic... ț

O „voce de aur" 
se retrage prenialur

Probabil că multora din iubitorii filmului, 
DEANNA DURBIN, cândva „Regina Universal”- 
ului, să nu le spună prea multe, deși a fost o 
revelație. S-a născut la 4 decembrie .1922 în 
Winnipeg-Canada, de unde se stabilește în 
1923 la Los Angeles.

Dotată cu o voce fermecătoare, plină de 
grație și spontaneitate, devine răsfățata 
publicului american, datorită creațiilor din 
comediile muzicale, special create pentru ea. 
Vocea „cultivată” în corul școlii și „cizelată” în 
cursuri de canto este „descoperită" de MGM și 
lansată - împreună cu Judy Garland - în scurt- 
metrajul “Every Sunday” (în ritm de jazz) - 1936, 
în regia lui Felix Feist.

Dă o probă de film la „Universal" și apare în 
"100 Men and a Girl” (O sută de băieți și o fată) - 
1937, regia Henry Koster, împreună cu celebrul 
dirijor Leopold Stokowski. Filmuîa fost o reușită, 

<■ ______________________

iar “Three Smart Girls Grow-Up” (Trei fetițe 
dulci) - 1939, regia Henry Koster, scoate în 
relief vocea și talentul interpretativ.

în 1939, Academia de Film îi acordă - 
precum și lui Mickey Rooney, un premiu 
special pentru „prezentarea pe ecran a 
spiritului tinerei generații". Căsătorită cu 
producătorul Felix Jackson, în 1946 se naște 
micuța Louise. După 4 ani de mariaj, 
divorțează și când nimeni nu se aștepta, 
după ultimul său film “For the Love of Mary" 
(Din dragoste pentru Mary) - 1948, regia 
Frederick De Cordova, se retrage declarând 
că ,,... a trecut vremea „copilului-minune", 
doresc să încep o nouă viață...”.

Pleacă la Paris, se recăsătorește cu 
producătorul Charles David, cu care are un 
fiu, născut în 1951. _

Adrian CRUPENSCHi v
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Reflecția sĂptĂmânii /
"Oprește trecerea. Știu că unde nu e moarte nu ‘ .

e nici iubire, și totuși, te rog oprește, Doamne, ceasornicul
cu care ne masori destrămarea.”

Lucian Blaga

v-ia tâ <
/

• "Viața nu este altceva • "Viața? Un fir de
decât ceea ce fat din ea senti- lumină care sfârșește în
mentele”. întuneric."

Balzac L.F. Celine

• "Ce taină e viața și cât • "Convins că nimic nu
de imposibil e pentru noi să o e etern, omul caută cu dis-
pricepem”. perare să-și imprime urma-n

F.H. Bradley
veșnicie."

Pompiiiu Constantinescu
• "Oricine crede că viața

sa proprie sau aceea a seme- • "Putința de a trăi noi
nilor săi nu are semnificație, nu înșine în sufletul altuia e sin-
este numai nefericit, ci chiar gura adevărată valoare ome-
nevrednic de a trăi." nească".

Albert Einstein Vasiie Părvan

Cel mai, cea mai,
ce Se mas

> Cel mai mare pod natural cunoscut până în zilele noastre 
se află într-o regiune pustie a continentului american și a fost 
descoperit abia în anul 1905. Podul "Edwin”, cum este denumit, 
are o deschidere de 92 metri și o lățime de 12 metri.

> Cel mai vechi mausoleu, care datează din secolul al IV- 
lea î.Ch., a fost construit la Halicarnas (oraș antic pe coasta de 
sud - vest a Asiei Mici, azi Bodrum, în Turcia). Aici, regina 
Artemisa a ridicat la moartea soțului ei, Mausol, un monument 
funerar considerat ca una dintre cele șapte minuni ale lumii.

> Cea mai lungă frază din toate.timpurile conține 1344 de 
cuvinte, 51 de virgule, 28 de paranteze, 13 linioare și 63 de 
semne de punctuație (punct și virgulă). Fraza a fost compusă de 
un grup de parlamentari ai statului federal australian Tasmania 
cu prilejul redactării unui proiect de lege referitor la controlul 
asupra prospecțiunilor petroliere din lungul coastelor.

> Cea mai simplă lege a divorțului este astăzi în vigoare 
în Libia. Este de ajuns ca unul din soți să spună în fața martorilor 
de trei ori "vreau să divorțez", și căsătoria se desface.

> Cele mai vechi mărturii scrise cu privire la bolile plantelor 
se întâlnesc în cărțile sacre indiene, în care găsim și primele 
mențiuni despre "o boală grea”, și anume arsura orezului.

Scriitorii și... dragostea
"O femeie născocește 

totdeauna mii de motive ca să 
scuze prostia celui pe care-l 
iubește".

Fielding
"între -DA-ul și NU-ul 

femeii nu m-aș încumeta eu 
să pun nici măcar un vârf de 
ac, deoarece n-ar încăpea".

Cervantes Cehov

"în comedia sau tragedia 
iubirii - după împrejurări - cei 
doi apar aproape întotdeauna 
în aceleași roluri: de călăi și de 
victimă.

Goncearov Voltaire

(
/

© - lertați-mă, dom
nule director, dar cred că vă 
caută cineva la telefon.

- Cum crezi, domnule 
secretar? Mă caută sau nu 
mă caută?

- Păi, când am ridicat 
telefonul, o vpce de femeie 
mi-a spus: "Tu ești tâmpițelul 
meu, cu cheliuță și idiot?"

© La o serată:

- Copilul nevestei lui. 
Hulub provine din a doua 
căsătorie...

- Te-nșeli, dragă. A 
doua căsătorie a nevestei 
lui Hulub provine din al 
doilea copil...

© Pe faleză la 
Constanța, două domni
șoare se plimbau urmărite 
de un marinar. La un 
moment dat, una dintre ele 

"Se întoarce către urmăritor:
- Ascultă-mă obraz- 

nicule! Ori încetezi sjțte mai 
ții după noi, ori... mai faci 
rost de un'marinar.

© - Draga mea, 
la carte scrie că *e bine să se 
căsătorească fetele, dar și ma 
bine e să se abțină...

- Știi ce, tăticule, hai să fac 
deocamdată ce e bine, iar restul 
să lăsăm pentru mai târziu... '

© - în aceste vremuri
grele prin care trece țara, 
soarta pensionarilor se află în 
mâinile mele!

- Ooo! Dumneavoastră 
sunteți ministrul Muncii și 
Protecției Sociale?!

- Nu. Eu sunt groparul...
© La standul de cărți și 

ziare din Incinta Parlamentului:
- Mai aveți cartea “Cum poți 

să trăiești numai din salariu?"
- Nu, s-a epuizat foarte 

repede. Vă pot recomanda alta, 
tot atât de interesantă: "Basme" 
de frații Grimm...
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| Legea celui care ține | 
| cură de slăbire
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Mâncarea cu cel mai 
bun gust are cele mai multe 
calorii.

Legea amânării a lui 
Dilwether

Când oamenii au o trea
bă de făcut, în special una
vitală, dar dificilă, invariabil o | 
vor amâna până în ultimul 
moment, majoritatea-chiar 
mai mult.
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Fabule
biblice

uinwypi

"Zise Dumnezeu către om: 
«- Te-om înălțat 
Ca pe un pom, 
Ochii - sulfine, 
Brațe, vânjoase, 
Ca două tulpine, 
Ți-am pus în barbă 
Cea mai mătăsoasă iarbă, 
Femeii tale 
l-am dat pleoape: 
Două petale. 
Ce mai puteam face 
Pentru mulțumirea dymitale?» 
« - Să mă fi lăsat, 
Doamne, 
Printre vegetale, 
aș fi fost scutit de atâtea 
Morale»".
,Zise Dumnezeu 
Către greier: 
«- N-ai pic de creier. 
Ești eroarea mea nătângă, 
Nu faci nimic pe pământ...» 
«- Cum nimica, 
Doamne?
Cânt».
Și Dumnezeu 
începu să plângă".

Aure! Baran ga
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"...o iubire care de-abia 
începe și împotriva căreia te 
lupți, o vede toată lumea, o 
dragoste împlinită știe să se 
ascundă."

"Niciodată nu-i iubești pe 
cei dragi mai mult decât 
atunci când știi c-ai putea 
să-i pierzi”.

"... dragostea progresează 
într-un chip de necrezut, e un 
fel de cangrenă a sufletulu"i.

Goncearov

r

Legea lui Nader
Viteza de eliminare a unui 

| funcționar civil din postul său 
este direct proporțională cu 
calitatea prestației lui.

Truisme NASA
1. Cercetarea înseamnă 

să citești două cărți care nu
au fost niciodată citite, pen- |

i'fru a scrie o a treia care nu | 
! va fi niciodată citită.

2. Statistica este o me- 
| todă foarte logică și precisă 

| pentru a spune o jumătate 
| de adevăr în mod incorect.

I Legea națiunilor

I

i 
i 
i 
i
i 
i 
i 
i

*
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© - Nu ți-e rușine, 
domnule? E a patra oară 
când ești adus luna aceasta 
beat la centrul 
dezalcoolizare.

- încearcă și dumneata 
să vii treaz aici...

© -Nu ai vrea să 
facem o plimbare cu mașina 
în seara asta?

- Nu știu ce să spun. 
Părinții mei întotdeauna mă 
ceartă dacă întârzii la micul 
dejun...

© Dintr-o compunere 
a lui Gigei:

"Prin satul bunicilor mei 
trece un râu. El este atât de 
mic, încât nu are decât un 
singur mal...”

© - După beția de 

aseară, azi mă simt de patcă 
mi-a dat cineva cu ceva în 
cap. Tu cum te simți?

- Bine, n-am nimic. Eu 
nu sunt însurat.

ORIZONTAL: 1) Lacrimă rece 
ce se-nșiră, picurând în adâncuri; 2) 
Figuri salvatoare ale memoriei unei 
generații - Dorul de ducă al florilor 
de păpădie; 3) Talger gol în balanța 
efortului - Consemnat fără putere de 
circulație; 4) Arătatul cu degetul mai 
puțin protocolar - Călătoare ne
obosită pe drumuri fără urme; 5) 
Figurant cu fața complet mascată - 
Rid săpat de lacrimi celeste; 6) 
Simbol al încăpățânării rămas de 
poveste - Marchează cu certitudine 
un nivel superior; 7) Exponent al 
unor figuri de prost gust - Percutări 
de focoase cu efecte distructive; 8) 
Iremediabil pierdută în urma creș
terii tensiunii - Indicatoare de direc
ție pentru aripi frânte; 9) Rubin cu 
fațete șlefuite de iubire (var.) - Du
cere la capătul drumului, cu respi
rația tăiată; 10) Nor negru ce-ntu- 
necă seninul bucuriei.

\

• Ironie? Cinism? Sau 
dovada că istoria se re
petă? Ziarul “Aurora” - 
“Ziar modest, moralist, 
poetic, hazliu, atingător, 
nepolitic etc.”, scria în 
numărul din 3 ianuarie 
1900: “în sfârșit, iată-ne 
intrați în primele zile ale 
secolului XX cu buzuna
rele deșarte... Dacă nu 
veți deschide ochii și nu 
veți lua ciocoii pe goană 
de la putere, veți ieși la 
covrigi!” «Se povestește 
că Petre Țuțea - acest 
S.ocrate al românilor - ar 
fi fost oprit pe stradă de 
cineva care l-a întrebat 
ce părere are despre 
drepturile omului. Țuțea 
a răspuns că nu cunoaș-

V ■■■■■ ■—

într-o țară subdezvol
tată, nu bea apă.

într-o țară dezvoltată, nu 
| respira aerul.

| Cea de-a șaptea lege | 
| a lui Newton |

O pasăre în mână este-] 
■ mai sigură decât două dea- ■ 
' supra capului.
.jy-ae— —.-■ws-g-.a

Pagină realizată de 
Ule LEAHU

te așa ceva. “Păi ce, 
dumneavoastră nu sunteți 
om?”, ar fi întrebat inter
locutorul. “Eu, a răspuns 
Țuțea, nu sunt om, sunt 
români”. în acest context 
merită - sper - să mai su
bliniez un lucru: Petre Țu
țea a pornit foarte de jos. 
Mama lui era analfabetă, 
dar a știut să spună unei 
comisii prin 1947, care o 
lămurea să se alfabetize
ze: “Păi, ce să mai învăț și 
eu? Am un băiat la Bucu
rești care știe carte cât 
toată țara...”» Ar merita 
scrisă o “istorie” a reac
ției fiecărui laureat al Pre
miului Nobel 
acordării mult 
premiu.

VERTICAL: 1) Tip.specific de adâncă depre
siune; 2) Colivie punitivă pentru păsări de pradă - 
Compromis terestru în contact cu apa; 3) Centură de 
siguranță pentru muritorii de rând ■ Paznic credincios 
într-o echipă iute; 4) Suprarafinat alcoolic cu nostalgii 
de foaip verde - Cotă minimă evaluată la nivelul 
acumulărilor; 5) A afișa cu ostentație autoportrete 
suprarealiste - Indice de referință al ordinii de zi; 6) 
Elemente importante în definirea răvașului! - Dar 
nativ al pământului cu utilizări estetice; 7) Emisiune 
de valoare din sfera semilunii - Tipic exemplu de 
integritate; 8) Rezultat concret al unui rindeluit sadea 
- Cadru didactic cu rezultate notabile; 9) Neîntrecut 
dirijor de duete pentru toate vocile - Vultur al 
înălțimilor cu aripi de metal; 10) Rezultanta firească 
a mișcării de înviorare.

Vasi/e MOLODEȚ
Dezlegarea careului “APOSTILE" apărut în | | 

ziarul nostru de sâmbăta trecută: ■ ■
1) GAPITONĂRI; 2) ASEMĂNĂTOR; 3) SILIT- ■ 1 

RASA; 4) AGITATĂ - CS; 5) TUNARI - LAC; 6) | | 

ORAR - VIEȚI; 7) RARIȘ - SC - B; 8) IȚI - ANTICI; I ■ 
9) TOTALE - TEL; 10) APĂRĂTOARE. ’ ț

la vestea 
râvnitului 
exemplu,

Eugenio Montale (scriitor 
italian, laureat al 
Premiului Nobel pentru 
Literatură pe anul 1975) 
ar fi avuț următoarea re
acție: “Acum ar trebui să 
spun ceva important 
care să rămână în istorie. 
Cum nu-mi trece nimic 
prin cap mai bine să-mi 
exprim un dubiu: nu știu 
de ce, de obicei, nobeliții 
ăștia mi s-au părut tot
deauna niște imbecili. 
Mă întreb dacă nu cumva 
am devenit unul dintre 
ei?”. *Un pui de NOR: 
“De ce e-așa de greu să- 
i ținem până și pe nori, 
cu cerul lor, în triumful 
clipei? De ce alunecă și 
ei în timpul nostru, peste 
atâtea zile unde nu mai 
suntem sau unde nici
odată nu vom fi?”.

1. ... Ra4
2. Dc4 mat

1. ... c4
2. Dd1 mat

Soluția problemei 
din nr. trecut:
1. Nc3l Rc2
2. Db1 mat

Controlul poziției: 
Alb: Rc5, Td7, Tg7, 
Na5, Nf5 
Negru: Rf8, Ch8

i 
i 
i 
i
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Sâmbătă 
27 februarie 
TVR I

8.30 Alfa și Omega 9.05 
Micuța Memol 9.30 Tip-Top, 
Mini-Topl 11.00 Al 
treisprezecelea vagon (f, 
Franța 1996) 12.40 Ordinea 
publică 13.05 A doua 
alfabetizare 13.35 Ecranul
14.30 Turnul Babei 16.30 
Documentar Istoric 17.20 
Expres muzical 17.50 Lumea 
de mâine 18.55 Teleenciclo- 
pedia 19.45 Săptămâna 
sportivă 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mal spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, 20.30 Prada (ep. 6) 
21.25 Camera ascunsă 21.50 
Festivalul cântecului Italian 
San Remo ’99, a 49-a ediție.

TVR 2
8.05 S.O.S. - La capătul 

lumii (d.a) 8.30 Sporturi ex
treme 8.55 Filmele 
săptămânii 9 00 Documentar 
arte 9.30 Pas cu pas 10.30 
Documente culturale 11.25 
TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 
Wagner (s, ep. 2) 14.55 
Filmele săptămânii 15.35 
S.O.S. - La capătul lumii (d.a) 
16.00 Țiganca (ep. 143) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 785)
17.30 Tradiții 18.00 Planeta 
Cinema (r) 19.00 Istorie,

Duminică
28 februarie
TVR I

8.30 Lumină din lumină 
9.05 Kiki Rikl Mlki 11.00 Viața 
satului 13.00 Biserica satului 
14.00 Info magazin 14.30 
Video-Magazin 17.00 Super 
golshow - joc interactiv 
17.50 Eclipsa ’99 18.15
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani 
18.40 Serial de călătorii 19.35 
Duminica sportivă 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Festivitatea 
de decernare a premiilor 
Grammy

TVR 2
8.55 Filmele săptămânii 

9.00 Documentar arte 9.30 A 
doua alfabetizare 10.00 
Repere vitale (r) 10.30
Documente culturale 11.25 
TVR lași 13.30 Creanga de 
aur 14.00 Wagner (ep.3) 14.50 
Vitrina personajelor de 
operă 15.10 Din albumul 
celor mai frumoase melodii 
populare 15.35 S.O.S. - La 
capătul lumii (d.a) 16.00 
Țiganca (ep. 144) 16.45 Santa 
Barbara (ep. 786) 17.30 
Interpreți ai folclorului

Luni
XfCT 1 martie

TVR 1
12.05 TVR Craiova 13.00 

Mistere și minuni (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Dosarele istoriei (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.30 Scena 18.10 Camera 
ascunsă 18.35 Familia 
Simpson (s, ep. 16) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 413) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 Primul 
val (s, ep. 14) 21.50 Teatrul 
TV prezintă: Micul lord 23.50 
Jurnalul de noapte. Sport

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun (r) 13.00 D-na King, 
agent secret (s/r) 13.50 Un 
cântec pentru fiecare 14.00 
Conviețuiri 15.10 Limbi 
străine. Engleză 15.35 SOS - 
La capătul lumii (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 145) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 De 
dragoste... 18.00 Care pe 
care! (cs) 19.40 Sănătate, că- 
i mai bună decât toate! 20.10 
Mistere și minuni (s) 22.00 

\jrnpreună (f. SUA 1992) 

memorie, recuperare 19.30 
Retro TV 20.25 Teatrul 
Național de televiziune21.30 
Internazionale Milano - 
Juventus Torino (fotbal)
23.30 Ateneu

ANTENA 1
9.00 Animal Show (ep. 27)

9.30 Mighty Max (ep. 8)9.55 
Agenția de presă (r)10.0 între 
prieteni 11.30 Mileniul III 
12.00 100 grade Celsius 
13.00 Magazin sportiv 14.30 
Constelația Cinema 15.00 
Documentar 15.50 Burlacul 
(ep. 7) 16.15 Serbările zăpezii 
17.10 Pe cont propriu (ep. 22) 
18.00 Uraganul (ep. 30) 19.00 
Observator 19.30 Sâmbete și 
zâmbete- 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
8.30 Călătoriile lui Gulliver 

(ep. 16) 9.00 Legenda lui 
Wilhelm Tell (ep. 6) 10.00 Lois 
și Clark (ep. 13) 11.00
Accapulco Jîeat (ep. 13) 
12.00 Promotor 12.30 
Reforma la români 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Soțul și 
soția (ep. 33) 13.30 Bebe (ep. 
5) 14.00 Alo, Generația PRO!
15.30 Knight Rider, 
Supercomando (ep. 12) 16.30 

românesc 17.45 Un secol de 
cinema 19.30 Cu cărțile pe 
față 20.30 De dor... 20.45 
Clepsidra cu Imagini 21.00 
Sportmania

ANTENA I
8.00 Spirit și credință 8.30 

Câinii de mare (ep. 10) 9.00 
Teo și Mircea șou 12.30 Cele 
12 munci ale lui Asterix 14.00 
Magazin duminical 18.00 
Uraganul (s, ep. 31) 19.00 
Observator 19.30 Reporter 
TV Vauă 19.40 Damon (ep.
10) 20.00 Dispariția lui Vonnie 
(dramă, SUA) 22.45 Agenția 
de presă 22.50 Serbările 
zăpezii 23.50 Inocenți cu 
mâini murdare (f)

PRO TV
8.40 Călătoriile lui Gulliver 

(ep. 17) 9.00 Super Abraca
dabra; 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 13.05 Soțul și soția (ep. 34) 
13.35 Bebe (s, ep’. 6) 14.00 
Chestiunea zilei 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

ANTENA I
10.00 Știri 10.15 Agenția 

de presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Propunerea (f. istoric SUA 
1996) 13.30 Planeta vie (do) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 178) 16.30 
Știri 17.00 Trei destine (s, 
ep. 97) 18.00 Uraganul (s, ep. 
32) 19.00 Observator 19.30 
Marlus Tucă Show 21.00 
Pericol iminent (s, ep. 25) 
22.00 Viitorul începe azi 
23.35 Cuiul din pantof 
(talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 9.10 Cărările 
iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.40
Terminatorul II (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Profeții 
despre trecut (r) 14.00
Reforma la români (r) 14.30 
Urmărire generală (r) 15.00 
Spirit de echipă (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Cărările Iubirii (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Dreptul 
la Iubire (s) 18.15 Știrile PRO 
TV 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
High Season (dramă Anglia 

Lumea filmului 17.00 
Profashion 17.30 Dreptul la 
iubire (ep. 59) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Specialiștii 
(ultimul episod) 21.00 
Academia de poliție (ultimul 
episod) 21.55 Știrile sportive 
22.00 Suspect de crimă V

ACASĂ
7.00 Celeste se întoarce 

(r) 7.45 Guadalupe (r) 8.30 
Căsuța poveștilor (r) 9.00 
Dragostea nu moare (r) 
10.00 Anonimul Venețian (r)
11.45 Ultima vară (r) 12.30 
Dragoste și putere (r) 13.15 
Misterioasa doamnă (r) 
14.00 Ca la mama Acasă 
14.30Acasă la Vladimir Găitan 
15.00 Marimar (ep. 16) 16.00 
Celeste se întoarce (ep. 20)
16.45 Guadalupe (ep. 132)
17.30 Ultima vară (ep. 80) 
18.25 Ca la mama Acasă
18.30 Dragostea nu moare
(ep. 74) 19.25 Căsuța
poveștilor: Dex, mascatul 
(ep. 33) 20.00 Dragoste și 
putere (ep. 314) 20.45
Misterioasa doamnă (ep. 
177) 21.30 Marile procese și 
crime (ep.10) 22.00 Fotbal 
Spania

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 10.00 Tia șl Tamera (ep. 
27) 10.30Gregory Hines 
Show (ep. 27) 11.30 Lumea

Dawson creak (ep. 1) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (ep. 26) 20.45
Terminatorul II 23.05 Știrile 
PRO TV; Știri sportive 23.10 
Procesul etapei

ACASĂ
7.00 Vânătorul de oameni 

(r) 7.30 Marile procese și 
crime (r) 8.00 Acasă la 
Vladimir Găitan 8.30 Căsuța 
poveștilor (r) 9.00 Dragostea 
nu moare (r) 9.45 Nopți albe 
(r) 12.00 Marile povești de 
dragoste 12.30 Marimar (ep. 
17 și 18) 14.45 Arhiva neagră 
(ep. 3) 15.00 Hochei
profesionist 15.45 Afară din 
joc 16.00 II Calcio (d) 16.45 
Gillette - lumea sportului 
17.00 II Calcio (d) 18.00 NBA 
Action 18.30 Dragostea nu 
moare (ep. 75) 19.25 Căsuța 
poveștilor; Dex mascatul 
(ep. 33) 20.00 Rezumat Fotbal 
Spania 20.30 Fotbal Spania 
(rez.) 22.30 Visul Vestului 
(melodramă/istoric, SUA, 
1986)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 10.00 Tia șl Tamera (ep. 
28) 10.30 Malcolm&Eddie 
(ep. 28) 11.00 Gregory Hines 
Show (ep. 28) 11.30 Lumea 

’88) 22.15 Știrile PRO TV 22.30 
Seinfeld (s, ep. 174) 23.00 
Știrile PRO TV/ Profit 23.15 
Audiența națională (talk
show)

ACASĂ
7.00 Celeste se întoarce 

(sr) 7.45 Guadalupe (s/r) 9.00 
Dragostea nu moare (s/r) 
10.00 Visul Vestului (f/r)
11.45 Ultima vară (s/r) 12.30 
Dragoste și putere (s/r) 13.15 
Misterioasa doamnă (s/r) 
14.00 Surorile (s) 15.00 
Marimar (s, ep.19) 16.00 
Celeste se întoarce (s, ep. 
21) 16.45 Guadalupe (s, ep. 
133) 17.30 Ultima vară (s, ep. 
81) 18.30 Dragostea nu 
moare (s, ep. 75) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
315) 20.45 Misterioasa
doamnă (s, ep. 178) 21.30 
Surorile (s, ep. 51) 22.30 Vă 
place Brahms? (dramă 
Franța/SUA 1961)

PRIMA TV
7.00 Music Box 12.00 Ora 

12 13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogațl (s) 15.00 Maria
Mercedes (s, ep. 67) 16.00 
Știri 16.10 Tia și Tamera (s)
16.30 Malcolm și Eddie (s) 

lui Dave (ep. 27) 12.30 Apel 
de urgență 13.00 Motor
13.30 Spori magazin 15.00 
Călătorii în lumi paralele 
(ep. 4) 16.00 Pământul. 
Bătălia finală (ep. 14) 17.00 
Super Jerry Springer. Talk
show 18.00 Știri 18.30 Ca
mera ascunsă (ep. 93) 19.00 ‘ 
Detectivi de elită (ep. 37) 
20.00 Aripi de înger 
(comedie, SUA, 1990) 22.00 
Real TV

HBG>
10.00 Războiul fiarelor 

(d.a) 10.30 Dragă, am
micșorat copiii! (s) 11.15 
Colț Alb 2: Mitul lupului alb 

.13.00 Călător prin timp (f) 
15.00 Concert Backstreet 
Boys 17.00 Prea mult 19.00 
Cu cărțile pe față (f) 20.30 
Campionul (f) 22.45 Rațiune 
și simțire (f) 1.00 Weekend 
cu un mort (f)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!” 
realizator Alin Bena 14.00-
15.30 Generația PRO 
(coproducție)

ANTENA 1-DEYA
09.50-10.00 Știri (r) 10.00- 

24.00 Antena 1 București <

Iul Dave (ep. 28) 12.00 
Legături de familie (ep. 14)
12.30 Povești de iubire 
14.00 Cinemagla 14.30 
Dispărută în noapte 
(suspans, SUA 1996) 18.00 
Știri 18.30 Camera ascunsă 
(ep. 94) 19.00 Detectivi de 
elită (ep. 38) 20.00 A sosit 
ziua răzbunării (război, 
SUA, 1964) 22.00 Frasier 
(ep. 26) 22.30 Știri 23.00 
Fotbal Premier League

HBG>
10.00 Vremea răzbunării 

(f) 12.30 Fata din vis (f) 
14.15 Flash (f) 15.45 Dragă, 
am micșorat copiiil (s)
16.30 Trenul cu bani (f) 18.15
Cele două fețe ale 
dragostei (f) 20.30 Caracter 
(f) 22.30 Interviu pe
scaunul electric (f) 0.15 
Războiul troian (f)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 Talk show 

"Ghici cine bate la ușă?” (r) 

ANTENA bDEVA 
08.30-09.00 “Plai de cânt 

și dor” 09.00-24.00 Antena 
1 București j 

18.00 Știri 19.00 Detectivi de'' 
elită (s, ep. 39) 20.30 Bete- 
n roate (co. SUA 1990) 22.00 
Poză la minut (s, ep. 14)
22.30 Știri 23.00 Fotbal Pre
mier League (înreg.)

HB®
10.00 Eu și Zelly (dramă, 

1988) 11.30 Jurat de
profesie... (co., 1995) 13.00 
Vulturul negru (f.a., 1989)
14.30 Gașca (thriller, 1997) 
17.00 Spionul Dandana (co., 
1996) 18.30 Gotti (f. istoric, 
1996) 20.30 întâlnire cu fiica 
președintelui (co., 1998) 
22.00 Swing Kids (dramă, 
1993)

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 Pro
gram comercial PRO TV Deva 
17.00-17.15 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
locale

ANTENA bDEVA
16.30-17.00 Sportul hune- 

dorean 17.00-17.50 Antena 1 
București 17.50-18.00 Ș,';ri lo
cale 18.00-24.00 Antena 1 
București________________V

nesesccp
Perioada 37 februarie—1 martie

O BERBEC
Dragostea nu poate fi 

cumpărată cu bani, așa că 
renunțați să vă învârtiți în 
cercul celor care gândesc 
astfel. Veți fi puțin 
dezamăgite, doamnelor, 
pentru că ați sperat la mai 
mult ajutor din partea celor 
dragi. Luni, nu sunteți 
mulțumite de nimic și de 
nimeni. Vă bate gândul să 
căutați un loc de muncă. Cei 
dragi nu v-au uitat, vă aduc 
mărțișoare.

O TAUR
Problemele se rezolvă 

mai bine • decât v-ați 
așteptat. Veți constata că 
siguranța familiei e mai 
importantă decât orice 
relație. Duminică, femeile 
găsesc irezistibil farmecul 
bărbaților din Taur. Nu este 
indicat să decideți, luni, în 
probleme importante. Ar fi 
mai bine să evitați agitația. 
Discuțiile la locul de muncă 
pot degenera în certuri.

O GEMENI
Sunteți sub influența 

benefică a lui Marte, ceea 
ce vă face foarte activi. Nu 
încercați să aflați toate 
gândurile partenerei, căci 
astfel de obiceiuri fac viața 
de familie un coșmar. 
Atenție, curiozitatea nu 
strică numai la frumusețe. 
Luni, vă este teamă să 
cereți ceea ce doriți pentru 
că aveți sentimentul că nu 
vi se cuvine. Nu vă lăsați 
influențat de sentimente.

O RAC
Veți fi plini de idei, vă 

veți putea valorifica 
talentele. Cu plăcere veți 
lua parte la întruniri și veți 
primi oaspeți. Duminică, în 
viața femeilor Rac încep 
perioade grele; totul e 
încâlcit, greu de descurcat, 
încercați zadarnic să 
evadați. Cei apropiați 
trebuie să depună eforturi 
serioase pentru a putea 
intra în grațiile dv. Duminică 
va dispărea proasta 
dispoziție.

O LEU
Nu puneți totul la suflet, 

profitați mai bine de 
ofertele care se ivesc. Veți 
fi entuziast și optimist, fapt 
care va influența în mod 
favorabil anturajul dv. Cei 
născuți în mijlocul lunii vor 
fi mai puțin norocoși. Fiți 
atenți și răbdători cu 
prietenii, care sunt foarte 
sensibili. Mici greșeli pot 
duce la destrămarea unei 
prietenii.

O FECIOARĂ
Petreceri romantice; 

femeile singure pot găsi un 
partener pentru urmă
toarele luni. Să nu contați 
pe o relație durabilă. 
Abandonați jocurile de 
noroc, nu cheltuiți toți 
banii. Sunteți într-o 
perioadă de maximă 
tensiune nervoasă; aflați 
care este cauza și luați 
măsuri să dispară. Feriți-vă 
de bârfe și intrigi! Nu vă 
lăsați provocat de chestiuni 
politice, nu riscați o 
discuție în contradictoriu 
cu partenerul. Ar fi păcat!

iieeescep

O BALANȚĂ
Se anunță certuri și 

evenimerjte neașteptate 
tuturor Balanțelor.
Dușmani de care n-ați știut 
intervin în defavoarea dv. 
Dar veți vedea clar unde 
înclină balanța. Luni este 
“ziua norocului”. Puteți 
juca la loto, ia curse de cai 
etc., dar nu uitați că 
norocul este trecător. Nu 
riscați prea mult.

O SCORPION
Sunteți atras de 

filozofie și discutați 
despre mari scriitori și 
filozofi cu partenerul dv. 
Unii îi invidiază pe tinerii 
din Scorpion pentru că au 
reușite peste tot. Veți 
avea motive de bucurie, 
veți câștiga bani pe 
neașteptate. Este timpul 
să îngropați trecutul. Nu 
vă forțați inutil să atrageți 
atenția asupra dv.

O SĂGETĂTOR
Să nu aveți rețineri față 

de tentativele apropierii 
celor care vă divinizează. 
Și ei sunt la fel de sceptici 
ca dv. Duminică va fi o zi 
liniștită pentru femeile din 
Săgetător. Acordați mai 
mult timp celor aproape 
de dv. Veți cultiva relațiile 
cu colegii de muncă, veți 
căuta sprijinul celor din 
jur. Pentru a obține un 
profit fabulos, sunteți 
tentat să riscați sume 
mari de bani; nu este însă 
o perioadă favorabilă.

O CAPRICORN
Dragostea dv este 

intensă și împărtășită. 
Aveți noroc în dragoste. 
Pentru că ați cheltuit anul 
trecut, va trebui să faceți 
acum economii, nu faceți 
însă o tragedie din asta. 
Sunteți cu capul în nori, la 
fel și partenerul dv. La 
începutul săptămânii 
primiți critici din toate 
părțile. E timpul să reflectați 
la greșelile comise.

O VĂRSĂTOR
Poate că exagerați în 

privința semnelor
prevestitoare mărunte. 
Nu vă risipiți timpul 
gândindu-vă la căsătorie. 
Vă veți purta ciudat în 
perioada care urmează. 
Vă descurajați și veți 
pierde siguranța de sine, 
veți avea probleme 
financiare. Doamnele din 
Vărsător vor fi active și 
oboseala va fi încununată 
cu succes. Veți fi înțeleși 
de șefi și de colegi. în 
privința banilor nu sunteți 
prea norocoși.

O PEȘTI
Doamnele din zodia 

aceasta speră să 
întâlnească dragostea 
mult visată. Urmează zile 
obositoare. Hipersensi
bilitatea dv va dispărea 
duminică spre seară. La 
început de săptămână și 
de lună aveți șansa de a 
călători și de a vă lansa în 
afaceri și merită să 
profitați de ea. în viața 
sentimentală fiți precauți. 
Părinții vor avea motive să 
fie mândri de copiii lor.
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând grădină pomi pentru loc 
de casă, eventual cabană agre
ment, deosebit și intravilan pentru 
loc de casă. Băita, tel. 174, 094 
619274(9219)

• Vând teren intravilan 960 mp, 
DN 7, Sântuhalm. Tel. 094 207635. 
(9184)

• Vând teren construcții, 47 ari, 
lângă șosea, Podele, tel. 650475 
(6860)

• Vând apartament 4 camere, 
Gojdu, 110 milioane, negociabil. Tel. 
232818. (9155)

• Vând casă, 5 camere, încăl
zire, gaz, canalizare. Simeria, 
tel .260398. (9156)

• Cumpăr apartament 2 camere, 
exclus etajul 4 și Micro 15, ofer 50 
milioane lei. Tel. 223770,211950. 
(9225)

• Vând în comuna Dobra casă, 
curte, grădină și terenuri agricole. 
Tel. 211355, Deva (9224)

• Vând apartament 3 camere, 
central, decomandat, 2 băi, parter. 
Tel. 215508, după ora 16. (9550)

• Vând casă în Deva, grădină, gaz, 
apă, canalizare. Tel. 214648 (9277)

• Vând casă în Hațeg, str. Teilor, 
nr. 3. Informații str. Horea, nr. 93, tel. 
770607 (3181)

• Cumpăr Cielo. Tel. 094 515445 
(9534)

• Vând motoare Diesel, Opel, 
VW, Citroen, Fiat, Ford, Peugeot, cu 
acte vamele. Tel. 092 447851 (9188)

• Vând tractor U 650 cu remorcă 
și plug sau schimb cu tractor U 445 
DT. Tel. 166, familia Cîmpean 
Gheorghe, Gurasada. (9226)

• Vând Dacia, an 1996. Tel. 
672307 (9227)

• Vând Mercedes 300 D, fabri
cație 1992, Orăștie, tel. 094/556069 
(6935)

•Vând camion IFARobur, 1987, 
6 tone, 25 mc, prelată, CIV per
soană fizică, 5500 DM, negociabi, 
tel/fax 054/242580 (5937)

• Vând Renault 11TXE, stare ex
cepțională, CIV persoană fizică, preț 
negociabil, tel/fax054/242580 (6937)

• Vând Raba, carosată, 10 tone, 
stare bună de funcționare, tel. 092/ 
772974(6943)

• Vând Ifron, tel. 622268, 
213860, după masa. (7123)

• Vând două autobuze RDT112 
și RD 109, în stare perfectă de 
funcționare și carte de identitate. Tel. 
065/443783,094/573586 (9296)

• Vând dulap vitrină, masă, 
oglindă (fumirate). Tel. 216590.

•Vând calculatoare, imprimante 
second hand. Tel. 226644, 092 
724435(6438)

• Vând 2 cai, sat Bîrsău, nr. 57, 
fam. Moga. (9178)

• Vând .2,5 tone cărbune huilă. 
Simeria, tel. 260221, după ora 17. 
(9180)

• SC T utus T ransport Imp.Exp. 
SRL cu sediul în Ilia,sat Sîrbi ,4, vinde 
en gros îmbrăcăminte și încălțăminte 
second-hand import Germania, la 
prețuri avantajoase. (9181)

• Vând garaj tablă, demontabil. 
Tel. 212253. (9172)

• Viagra, 120.000, spray con
tra ejaculării rapide 159.000,01/ 
6376273, 092/342628, 092/ 
342629. (OP)

• Vând și montez parbrize, Deva, 
DragoșVodă, 14, tel. 225075 (6161)

• S.C. ROMAVICOM SRL DEVA,
fermă particulară de păsări, cu 
sediul în Mintia, platforma Casa 
Agronomului, vinde zilnic, inclusiv 
sâmbăta, între orele 8-16, pui vii. 
Informații suplimentare tel. 233484 
(OP)________________________

• Cumpăr piese de mobilier 
vechi, peste 80 de ani, ceasuri, 
tablouri, argintărie, statuete, diferite 
piese decorative, vechi. Tel. 056/ 
184728,092/397184 (6476)

• S.C. Termosanitara vinde la
preț avantajos centrale termice, 
boilere, calorifere, țeavă XLPE, 
fitinguri, robineți. NOU! Centrale 
de apartament (cameră închisă, 
evacuare forțată). Informații str. 
Dorobanților, nr. 12, Hunedoara, 
tel. 092/701072 (6474)________

• Cumpăr telefoane celulare 
defecte, sparte, codate, repar, 
decodez. Tel. 094/859958 (6350)

• Vând mașină injectat mase 
plastice, total automatizată Tos 
(Cehia), 88 grame, 7500 DM, 
negociabil, tel/fax 054/242580 
(6937)

• Vând ieftin computer 386, fără 
hard disk, scanner A4, xerox de
fect, imprimantă cu jet cerneală. 
Informații tel. 711063. (6482)

• Vând plug cu două brazde, 
Silvașu de Jos, nr. 17, familia 
Dragotă Ludovic. (6483)

•Vând ieftin motor electric, 15 
kW (nou), tel. 092/425554 (6484)

• Vând spațiu comercial, toate fa
cilitățile și spațiu crescătorie animale. 
Tâmpa, 60 B, (fost CAP). (9230)

SCHIMBURI DEL 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 2 camere, 
Simeria, etaj 3 și Dacia 1300,sau 
ofer diferență, cu apartament 3 
camere, etaj 1,2. Tel. 260877. (9163)

OFERTE DE
SERVICII

• Societate de distribuție, cu sediul 
în Timișoara, angajează agenți 
comerciali pe municipiul Deva. Se cere 
experiență, vârsta maximă 30 ani, 
curriculum vitae. Tel. 230930 (9222)

• Instalăm interfoane scară,
prețuri avantajoase, rate. Tel. 094 
278162,624055. (9168)________

• Efectuăm transport marfă in
tern și internațional cu camion 
Ford Cargo, 3 tone, capacitate 38 
mc. Prețuri sub nivelul pieței. Tel. 
094 636443,094 602419. (9182)

• Distribuitor autorizat caut 
clienți și colaboratori pentru 
vânzare produse cosmetice 
marca AVON, tel. 211627,234880, 
OP 1, CP 188, Deva. (6309)

• Agenție plasare recrutează 
personal muncitor cu următoarele 
calificări (pentru lucrări în Ger
mania): dulgheri, betoniști, servanți 
utilaje grele. Condiție esențială 
experiență în lucrări de tuneluri sau 
metrou. Informații la tel. 069/ 
229285, după ora 16. (6859)

DIVERSE

• NECKERMANN vă invită la 
raionul textil deschis la etajul 
I în magazinul Ulpia, începând 

|de marți, 2.03. 1999.

•Pedatade27.02.1999,ora10, 
are loc adunarea generală a 
Asociației Luptătorilor din De
cembrie 1989, pentru dare de 
seamă și alegeri, în sala Prefecturii. 
Prezența membrilor este obliga
torie. Conducerea.

PIERDERI

• Pierdut autorizație cărăușie nr. 
9/C 065735 eliberată de Consiliul 
Local Dobra, la data de 5.05.1992, 
pe numele Spărios Beniamin. Se 
declară nulă. (9185)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Telescu Octavian Mihai. Se
dectară nul. (9228)

^UMEMORARI

• La 1 martie se împlinesc 8 
ani de la moartea soțului meu

MIRON HODOȘ
Soția Ana. (9190)

• Acum la trei ani de la 
trecerea în eternitate, 
îngăduiți-vă o clipă de 
răgaz și alături de noi 
păstrați un moment de 
reculegere în memoria 
celui care a fost

ec. ZENO BAKU
Dumnezeu să-l odihneas

că. Familia. (9221)
• Cu nemărginită durere în 

suflet soția Marioara, fiicele 
Miorița, Ionela, ginerii și 
nepoțica Denisa anunță că se 
împlinesc 6 săptămâni de la 
dispariția fulgerătoare a celui 
care a fost un bun soț, tată și 
bunic

înv. IOANINĂȘESCU
Parastasul în 28 februarie 

1999,în satul Bucium. Odată cu 
tine și o parte din noi a plecat. 
Lacrimi și flori pe mormântul tău! 
Nu te vom uita niciodată! (9191)

• 1 martie 1999 - un an de 
căutări zadarnice și durere, jale, 
după regretatul nostru soț, tată și 
bunic

BORIS TOLOCICĂ
Fie-i țărâna ușoară! (9192)
• Au trecut 6 săptămâni de când 

scumpul meu soț

VASILE FLORUȚA
m-a părăsit pentru totdeauna. 
Soția Dora te va plânge mereu. 
Parastasul va avea loc azi, 27 
februarie 1999, la Biserica 
Ortodoxă Brad. (8721)

• Cu lacrimi și durere fiul Daniel 
și nepotul Dadi anunță 6 săptămâni 
de la moartea scumpului nostru 
tată și bunic

VASILE FLORUȚA
Te vom plânge mereu. (8722)
• Cu adâncă durere în suflet 

fiica Nicoleta, ginerele Geza și 
nepoțica lulia anunță că se împli
nesc 6 săptămâni de când 
scumpul nostru tată,'socru și 
bunic

VASILE FLORUȚA
s-a stins din viață. Dumnezeu să- 
I odihnească! (720)

• S-au împlinit 6 săptămâni de 
la dispariția fulgerătoare a celui 
care a fost

MARIUS OCOLIȘAN
la vârsta de numai 15 ani. Paras
tasul de pomenire va avea loc 
duminică, 28 februarie 1999, la 
Biserica din satul Urai. îi vom păstra 
o vie amintire. Părinții și surorile. 
(9194)

• Cu durere în suflet Nicu, 
Violeta, Gabriela reamintesc că au 
trecut 6 săptămâni de la decesul 
dragului lor

VASILE FLORUȚA
Odihnească-seîn pace! (9229)

• Azi se împlinește un an de 
când

LUCREȚIA CRIȘAN
din Godinești odihnește somnul 
de veci în cimitirul din Mintia. 
Dumnezeu s-o ierte și s-o 
odihnească în pace! Familia.

. J DECESE

• Soțul Ionel, fiul Neluțu și fiica 
Andreea anunță cu inimile 
zdrobite de durere trecerea 
prematură în neființă, la numai 36 
ani, a celei care a fost

DORINA MIHU
soție și mamă de o aleasă 
bunătate și omenie. Dumnezeu 
să-i odi Inească în pace sufletul 
ei bun și generos! (9195)

• Cu inimile frânte de durere 
și lacrimi, mama Măriți, fratele 
Dorel, cumnata Viorica și nepoții 
regretă trecerea în neființă a 
celei care a fost

DORINA MIHU (LUCA)
o minunată fiică, soră, cumnată 
și mătușă. Te vom iubi mereu și 
nu te vom uita niciodată! (9195)

• Colectivul Serviciului Jude
țean de Poliție Transporturi 
Feroviare Hunedoara este alături 
de colegul pit. maj. Ionel Mihu în 
momentele grele prin care trece, 
la tragica despărțire de minunata 
lui soție

DORINA MIHU
Sincere condoleanțe familiei 

îndurerate. (9195)

• Lucrătorii Postului de Poliție 
TF Simeria sunt alături de bunul 
prieten și coleg pit. maj. Ionel Mihu, 
în dificilele momente prin care 
trece, la tragica despărțire de 
draga lui soție

DORINA MIHU
Sincere condoleanțe. (9195)

■ Lucrătorii Postului de Poliție 
TF Simeria Triaj împărtășesc’ 
durerea colegului pit. maj. Ionel 
Mihu, în grelele momente prin 
care trece el și familia, ca urmare 
a dispariției premature din viață 
a soției

DORINA MIHU
Sincere condoleanțe! (9195)

• Familia Canciu cu durere în 
suflet regretă stingerea prema
tură din viață a celei care a fost 
o bună cumnată și mătușă

DORINAMIHU
îi vom păstra mereu o vie și 

frumoasă amintire! (9197)

• Cadrele Inspectoratului de 
Poliție Transporturi Timișoara 
sunt alături de colegul pit. maj. 
Ionel Mihu la greaua încercare 
pricinuită de pierderea soției sale

DORINAMIHU
Dumnezeu s-o odihnească în 

pace! (9197)

S.C. REMPE5 5.A.
Cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr.5

Scoate la vânzare prin licitație publică 
deschisă cu strigare "ANEXA TEHNICĂ" aflată în 
construcție la sediul său central - cu teren aferent.

Licitația va avea loc în data de 17.03.1999, ora 10, la 
sediul societății, in caz de neadjudecare licitația se va repeta în 
prima zi de luni din fiecare lună până la vânzarea activului.

Caietul de sarcini și informații suplimentare se pot obține 
la telefon 221273, int.l 10 și 170.

S.C. Polidava SA. Deva
Str. 22 Decembrie, nr.257

Organizează licitație pentru vânzare de 
mașini și utilaje cu specific tipografic, aliaj 
tipografic (Pb>86%), deșeuri zinc și alamă.

Taxa de participare -100.000 lei - șl garanția de 
participare -10% din valoarea utilajului solicitat se 
vor achita la casieria societății. Licitația are loc la 
sediul societății, ora 10, în fiecare zi de marți a 
săptămânii, începând cu 8 martie 1999.

Lista cu obiectele propuse la licitație și alte 
informații la sediul societății, telefon 054/220712.
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SC SIDERURGICA SA 
Hunedoara

Cu sediul in Hunedoara, 
Piața lancu de Hunedoara, nr.1» '

Organizează licitație publică deschisă cu 
strigare în vederea vânzării mijloacelor fixe 

disponibile:
3 Dacia 1304 - 14.000.000 lei;
O Tractor U 445 - 15.744.000 lei;
3 Ferăstrău cu bandă orizontală 
FBO 350 - 63.080.710 lei.

La licitație pot participa persoane fizice, 
juridice române sau străine.

Licitația va avea loc la data de 11 martie 
1999, ora 11, la Sala CFU din cadrul societății, iar 
în caz de neadjudecare a mijloacelor fixe la 
prima ședință, licitația se va repeta în fiecare zi 
de joi a săptămânii, la aceeași oră și în același .loc 
până la adjudecare.

Ședința de licitație se va defășura după 
regula licitației competitive sau olandeze.

Garanția de participare la licitație este de 10% 
din prețul de pornire a licitației.

Informații suplimentare se pot obține la 
telefon 054/716121 - int.2526 Serviciul Mecanic 
- Birou Plan.

S.C. COMPANIA DE ÎMBUTELIAT TIMIȘ SJI.
UDER MONDIAL PE PIAȚA DE BĂUTORI RĂCORITOARE

9

Dacă sunteți o persoană dinamică, dar cu toate acestea nu vi s-a oferit 
oportunitatea desăvârșirii carierei dv, adresați-vă companiei noastre care 

angajează:

AGENT VÂNZĂRI ȘI DEZVOLTAREA PIEȚEI
Condiții:

• Pregătire universitară
• Vârsta maximă - 30 ani
• Stagiul militar satisfăcut
• Permis de conducere
• Disponibilitate la călătorie
• Calități organizatorice, inițiativă, moralitate
• Abilități în promovarea și comercializarea unui produs
• Domiciliul în zonele: Deva, Hunedoara, Brad, Hațeg, Simeria

Compania noastră vă oferă:
• Perspectiva unei cariere solide, într-un mediu deschis oricăror idei noi
• Salariul atractiv
• Cursuri de perfecționare profesională
• Posibilitatea de a deveni membru al unei echipe tinere și dinamice

Cererile se depun la sediul din Deva, str. Depozitelor, nr. 5, până la data de 8 
martie a.c. Informații suplimentare tel: 225076, fax: 227110.



Cuvântul liber 27-28 FEBRUARIE 1999

Ziua de 21 februarie 1999, 
Duminica Lăsatu’ Secului, va 
rămâne o zi de o excepțională 
importanță în zbuciumata istorie 
a credincioșilor ortodocși ro
mâni din Ungaria care după 
aproape 400 de ani de la prima 
atestare în cronica istoricului 
turc Evilla Celevi: “între locuitorii 
Julei se găsesc și români”, 
amintind existența unui mitro
polit Șofronie care avea titu
latura “Mitropolitul Cetății Li- 
povei și Julei", și-au văzut vi
sul împlinit. Prin hirotonirea și 
instalarea ca ierarh ortodox a 
celui mai tânăr episcop din Pa
triarhia Română, un bine cu
noscut teolog, un ales și erudit 
om de cultură, un ecumenist de 
largă clarviziune, pe arhiman
dritul Șofronie Drincec, fiul 
Eparhiei Aradului și mândria 
Facultății Teologice arădene.

în jurul orei 8,00, delegația 
Bisericii Ortodoxe Române, în 
frunte cu P.F. Patriarh Teoctist 
și cu aproape trei sferturi din 
membrii Sf. Sinod al B.O.R. au 
fost întâmpinați în Parcul Groza 
din Gyula, unde se află reșe
dința și Catedrala Episcopală, 
de sute de credincioși români, 
păstrători ai credinței străbune 
pe glia noastră strămoșească 
ce leagă românii de pretutin
deni prin jertfele înaintașilor 
noștri.

La ora 9,00, pe un covor 
de flori și în cântul Imnului 
Patriarhal, P.F. Teoctist pășește 
în monumentala Catedrală “Sf.

ZI DE PRAZNIC IA GYULA
Nicolae", ctitoria vrednicii familii 
a Nicoreștilor (Moise Nicoară), 
aprigi luptători și apărători ai 
românilor din Imperiul Habsbur- 
gic. înainte de oficierea propriu- 
zisă a Sf. Liturghii, a avut loc 
chemarea la treapta arhieriei - 
după rânduiala Bisericii Orto
doxe - a celui mai nou ales, care 
cu propria-i mână a semnat măr
turisirea de credință ortodoxă 
pe care o depune în fața tuturor 
celor prezenți. Potrivit rânduielii, 
slujba arhierească și-a urmat 
cursul, la ultimul “Sfinte 
Dumnezeule" este binecuvântat 
de P.F. Patriarh Teoctist și 
urmează momentul hirotoniei 
întru arhiereu, 
când toți cei pre
zenți au înge
nuncheat, în vre
me ce Iposfiulu- 
lui, și el îngenun
cheat și cu mâi
nile pe Sf. masă 
a Altarului, i s-a 
pus pe creștet 
omoforul și Sf. 
Evanghelie des
chisă cu fața în 
jos sub care toți 
Ierarhii și-au 
așezat mâinile 
lor cele drepte 
și, binecuvântân- 
du-l, se roagă în

cet invocând Harul Sf. Duh 
asupra sa. Din acel moment, noul 
Episcop a preluat conducerea 
slujbei până la sfârșit împlinind 
toate cele rânduite cu o deo
sebită pietate.

După citirea Sf. Evanghelii, 
P.F. Teoctist a adresat un înflă
cărat cuvânt de învățătură și 
credință sufletească tuturor 
celor prezenți subliniind partici
parea la Sf. Liturghie Arhie
rească a reprezentanților Bise
ricilor din Ungaria (Catolică, 
Greco - Catolică, Reformată 
Greacă Calvină), a Bisericilor 
surori (Ortodoxă Sârbă, Bul
gară și Maghiară), a autorităților 

laice din Ungaria și România, ac
centuând importanța postului, a 
rugăciunii și a iertării în reali
zarea mântuirii personale, apre
ciind că astăzi (21.02) s-a scris 
o pagină de istorie care vor
bește de un real ecumenism 
între cultele din cele dbuă țări și 
înfrățirea între cele două națiuni, 
un foarte important pas înainte 
pentru a primi cum se cuvine pe 
lisus în anul 2000.

La sfârșitul Sf. Liturghii, noul 
Episcop ales a adresat în limba 
română și limba maghiară tuturor 
celor prezenți un vibrant cuvânt 
de învățătură, angajându-se să 
păstorească turma românească 

din Ungaria cu 
dragoste, în- 
credințându-i 
pe toți trăitorii 
ortodocși 
români din 
Ungaria că își 
va aduce în
treg aportul la 
continua lor 
înflorire, la 
progresul spi
ritual și la 
menținerea 
mereu vie a 
etnicului româ
nesc.

Binecu
vântata zi de 

21.02. s-a constituit într-o săr
bătoare a spiritualității orto
doxe, pentru o zi granițele au 
căzut și s-a împlinit o dreptate 
istorică și un adevăr mare, 
împlinirea bisericii noastre cu 
încă un ierarh pentru frații 
noștri din Ungaria.

Județul Hunedoara a fost 
reprezentat la această comu
niune românească și ortodoxă 
de către domnii: director loan 
Ovidiu Muntean, director dr. 
Mihail Nicolae Rudeanu, mem
bri ai Consiliului Eparhial al 
Episcopiei Aradului și Hune
doarei, ing. Popovici Virgil și de 
către autorul acestor rânduri, 
care a fost îndrumătorul și spri
jinitorul celui nou ales ca 
Episcop la Gyula. Ca semn de 
aleasă prețuire față de noul 
ierarh, cei mai sus amintiți i-au 
oferit o frumoasă Evanghelie, 
care descoperă mereu voia, 
puterea și învățătura lui lisus 
Hristos, cea mai presus de 
fire. La fața locului au mai fost 
prezenți distinsul nostru Pro
topop Alexandru Hotăran, 
însoțit de P.C. Moise Țuriea.

Fie ca legătura spirituală 
realizată de Episcopul de Jula 
cu reprezentanții hunedoreni 
să fie mereu vie și lucrătoare 
pentru păstrarea și conser
varea românismului în ținutul 
dintre Criș și Tisa.

Preot dr. Octavian
RUDEANU

Facultatea de Teologie 
Ortodoxă Arad

25. febr.1707 - s-a născut, 
la Veneția, Carlo Goldoni, dra
maturg italian supranumit "Moliere 
al Italiei”. A scris numeroase piese 
de teatru (cca. 250) satirizând 
parvenitismul burgheziei și mora
vurile nobilimii, cele mai cunoscute 
fiind "Hangița”, "Bădăranii”, "Slugă 
la doi stăpâni”, "Văduva isteată". 
(m. 1793)

25 febr. 1841 - s-a născut 
pictorul francez Plerre Au
guste Renolr, reprezentant de 
seamă al impresionismului, autor a 
numeroase compoziții - "Dejunul", 
"Umbrelele”, "Dna Charpentier și 
fiicele sale" și al unor admirabile 
tablouri cu nuduri feminine și sce
ne de baie. (m. 1919)

25. febr. 1866 - Mihai 
Eminescu a debutat în revista 
"Familia" din Oradea cu poezia 
"De-aș avea..."

25 febr. 1925 - Miron 
Crlstea a devenit primul Patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române.

26 febr. 1802 - s-a născut 
Victor Hugo, scriitor francez, 
unul dintre cei mai de seamă re
prezentanți ai romantismului pro
gresist. Din opera sa literară fac 
parte cunoscutele romane "Notre 
- Dame de Paris", "Mizerabilii", 
"Oamenii mării", "Omul care 
râde", dar și câteva piese, cum ar 
fi: "Hernani", "Regele se amuză”, 
"Cromwell”, "Ruy Bias". în lite
ratura română a influențat puter
nic creația literară a scriitorilor 
pașoptiști, (m. 1885)

26 febr. 1969 - a murit filozo
ful german Karl Jaspers, repre
zentant al existențialismului religios 
(n. 1883). A avut contribuții însem
nate în filosofia istoriei, a 
psihologiei și în psihopatologie.

Staireai imedliiuilluiii
Valorile medii și maxime ale 

poluanților gazoși analizați (di- 
oxid de azot, dioxid de sulf, amo
niac și fenoli) s-au încadrat și în 
perioada 15-21 febr. 1999 în limi
tele admise prevăzute de STAS- 
ul de calitate a aerului 12574/ 
1987. Valorile maxime au fost 
înregistrate pe zona Hunedoara 
la data de 16 februarie pentru 
dioxidul de sulf, la data de 19 
februarie pentru amoniac și fe
noli și în data de 20 februarie a.c. 
pentru dioxidul de azot.

Pulberile în suspensie au 
valori medii și maxime care se 
încadrează în limita admisă de 
0,15 mg/ mc aer/ 24 h la toate 
punctele de control din județ. 
Valoarea maximă înregistrată 
pe zona Călan, la data de 16 
februarie a.c., se situează cu 
foarte puțin sub limita admisă 
menționată.

Pulberile sedimentabile s-au 
încadrat, la toate punctele de 
control cu frecvență de recol
tare săptămânală, în limita ad
misă de 17.0 gr/ mp/ lună. Valoa
rea obținută pe zona Chișcă- 
daga pentru această perioadă 
este doar de 4.88 gr/ mp/ lună.

Nivelurile radioactivității beta 
globale și ale dozei gama ab
sorbite se mențin în limitele de 
variație ale fondului natural de 
radioactivitate pentru toți factorii 
de mediu analizați. Pentru peri
oada menționată, valorile medii la 
depunerile atmosferice și aero
soli atmosferici au fost de 0,77 
Bq/ mp/ zi și de 1,04 Bq/ mc aer 
față de valoarea de atenție de 
200 Bq/ mp/ zi și, respectiv, 10,0 
Bq/ mc aer.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite în principal de 
la unitățile de extracție și prepa
rare a cărbunelui, au avut o va
loare medie de 1713,0 mg/1 și o 

valoare maximă de 3372,0 mg/1, 
valoare înregistrată la data de 16 
februarie 1999. Comparativ cu 
perioada anterioară, se constată 
o reducere a cantității de materii 
în suspensie pe râul Jiu cu 230,0 
mg/1 pentru valoarea medie și cu 
1350 mg/ I pentru valoarea 
maximă.

Analizând valorile medii ale 
indicatorilor de calitate a aerului, 
obținute pe '98, comparativ cu 
'97, se constată următoarele:

- la poluanții gazoși anali
zați în cadrul limitelor admise 
se evidențiază o creștere a 
valorilor la dioxidul de azot și 
la dioxidul de sulf pe zonele 
Mintia - Deva și Călan și o re
ducere pe zonele Chișcădaga, 
Hunedoara și Valea Jiului;

- pentru amoniac și fenol - 
indicator care se determină nu
mai pe zona municipiului Hune
doara - se evidențiază o creș
tere a valorii medii la amoniac și 
o diminuare pentru fenoli;

- la pulberile în suspensie se 
evidențiază o creștere a valorilor 
medii pe zona Hunedoara și o 
reducere pe zonele Mintia - 
Deva, Valea Jiului, Călan și Chiș
cădaga (ambele situații în cadrul 
limitei admise). Pe alte două zone 
dotate cu pompe de aspirație, 
începând cu 1998, respectiv pe 
zona Baru Mare și Vața de Jos, 
nu au fost identificate depășiri 
ale limitei admise;

- la pulberile sedimentabile se 
evidențiază creșteri ale valorilor 
medii anuale pe zonele Hune
doara, V. Jiului, Călan și Baru 
Mare (pe această ultimă zonă 
depășirea limitei admise este 
doar de 1,48 gr/ mp/ lună, și se 
reduc pe zonele Mintia - Deva, 
Brad, Orăștie și Chișcădaga.

Agenția de Protecție a 
Mediului Deva
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l Copacul ucigaș i

Pentru familia Văduva din ' 

I Valea Berzii - Crișcior, ziua de | 
| 12 februarie s-a dovedit a fi |
■ una a suferinței. în ziua cu ■
* pricina, Văduva Gheorghe s-a • 

I dus la pădure împreună cu I 
| alte trei persoane pentru a |
■ tăia lemne de foc. în timp ce ■
* încerca să doboare un copac ' 

I cu un ferăstrău mecanic, a I 
| fost surprins de către acesta |
■ și accidentat grav. i
! în urma accidentului, 1 

I Văduva Gheorghe nu a mai I 
| putut fi salvat, decedând la |
■ spital, iar prin decesul său au ■

ANUNȚ PUBLICITAR
r

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva,

str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată, 100 % din acțiunile Societății Comerciale "CEREALCOM” - SA, cu 
sediul în Deva, str. Ardealului, nr. 2, județ Hunedoara, cod fiscal R 4726368, număr de înmatriculare 
la Oficiul Registrului Comerțului J 20/663/1997, având:

Obiectul principal de activitate: contractarea, achiziționarea, păstrarea și valorificarea cerealelor, 
leguminoaselor boabe și oleaginoaselor și efectuarea de prestări servicii privind depozitarea și păstrarea 
rezervei de stat la cereale și leguminoase boabe, importul și exportul cerealelor, leguminoaselor boabe și 
a semințelor oleaginoase, importul de îngrășăminte chimice, semințe, pesticide, combustibili și lubrifianți

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 5.123.775 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 5.147.224 mii lei 
Pierderea realizată în anul 1998: 3.658.171 mii lei.
Structura acționariatului la data de 16.02.1999 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 204.951 100
SIF
FFM * •
Alții
TOTAL 204.951 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 5.123.775.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 
Teritorială a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă 
organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 4.000.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 500.000 lei și garanția de participare de 153.713.250 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 15.03.1999, ora 12, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 22.03.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de 

participare și a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize 
convertibile în USD deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a 
României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute la art. 51 în HG 55/ 
1998, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai târziu cu o 
oră înainte de începerea licitației la sediul de mai bus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona ^societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor. _ .

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - DT Hunedoara -dna Vlad 
Elena, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.
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