
e
u șase zile înainte de 
ărhătoarea Paștilor 
iudeilor, lisus Hristos a intrat 
în Ierusalim ca Domn al 

cerului și al pământului, dar 
șezând pe scaune de serafimi, 
nefiind purtat pe aripi de 
heruvimi, ci smerit și călare pe 
un asin. înconjurat de cei 12 
ucenici și de o mare mulțime 
de bătrâni, tineri care strigau 
OSANA! și cu ramuri verzi de 
finic în mâini și își așterneau 
hainele în calea Lui.

Astăzi, îl vedem pe Domnul 
lisus intrând în Ierusa'im 
înconjurat de strălucire și 
glorie omenească, ca după 

aceea să urmeze tabloul 
patimilor Sale, moartea pe 
cruce de hună voie pentru 
mântuirea lumii.

Ca Dumnizeu, El cunoaște 
netemeinicia firii omenești care 
astăzi, la fel ca acum aproape 
2000 de ani, striga OSANA și-L 
întâmpina cu ramuri de finic, 
iar peste câteva zile va striga 
fără nici o remușcare 
“RĂSTIGNEȘTE-L”. Nu cu 
mult timp înainte au vrut să-L 
proclame împărat pentru că-i 
săturase în pustiu, cu doar cinci 
pâini și doi pești. Azi, îl 
aclamau ca pe un împărat 
pentru că văzuseră pe Lazăr cel 

înviat din morți. Dar peste 
câteva zile, când Ponțiu Pilat 
îl va întreba: “pe împăratul 
vostru să-L răstignesc?”, ei au 
răspuns la unison: “nu avem 
împărat decât pe Cezarul de la 
Roma”, pe păgânul Cezar pe 
care toți îl urau și împotriva 
căruia s-au răsculat de multe 
ori.

In mijlocul lumii din 
Ierusalim, strigătele OSANA, 
lisus a auzit mai devreme și 
strigătele de RÂSTIGNEȘTE- 
L, printre ramurile verzi de

Pr. dr. I.O.RUDEANU
(Continuare în pag. 2)

Dacă 
întregul 

creștinism l-am aduna intr-un 
singur cuvânt care să 
cuprindă toate semnificațiile 
sale acesta ar fi: ÎNVIERE. 
Fiindcă, dacă Cristos n-ar fi 
înviat, “zadarnică este 
propovăduirea noastră 
deșartă și credința noastră" 
(Co rin ten i 15-14). ÎNVIERE 
înseamnă biruința vieții asupra 
morții, iar aceasta s-a adeverit 
în toate faptele tui /sus prin 
învățătura dogmatică și 
morală a propovăduirii Sale. 
Și tot ÎNVIEREA rămâne

ÎNVIEREA DOMNULUI
Pastile creștinilor catolici și protestanți

temelia vieții lăuntrice a celor 
credincioși. Ea constituie 
forța care-i întărește să cread. 
pentru a fi împlinitori ai voit 
Tatălui ceresc.

ÎNIVIEREA este acea 
“lumină” care a răsărit în viața 
tuturor celor despre care Sf. 
Matei spunea că se aflau în 
“întuneric" și în “umbra 
morții".

Cristos înviat este 
principiu și izvor ai ÎNVIERII 
noastre viitoare. Căci, precun 
toți mor în Adam, tot astfe. 
toți vorfiînviațiîn Cristos. în 
așteptarea acestei împliniri, 

/sus cel înviat trăiește în 
inima credincioșilqp săi. în 
El creștinii “gustă puterile 
veacului viitor" și viața ior 
este atrasă de Cristos în 
sânul vieții dumnezeiești, 
' ca aceia care trăiesc să nu 
mai trăiască în sine, ci 
oentru A cela care a murit și 
a înviat pentru ei". 
(Corinteni 5,15).

Bucuria să umple inimile 
in aceste zile sfinte fraților 
noștri creștini catolici și 
protestanți și din suflet un 
PAȘTE FERICIT!

Ina JURCONE

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Județul 
Hunedoara
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Jandarmeria Română -în organizarea Master Business Center 

fevg

Expoziție de
Paști

La Galeriile de artă 
„Forma” din Deva, jo 
aprilie a.c., a fost 
deschisă, în organizarea 
Master Business Center 
Deva (fost Centrul de 
Afaceri), o expoziție de 
Paști, care poate fi vizitată 
inclusiv astăzi (sâmbătă, 3 
aprilie a.c.). în alocuțiunea 
sa dna ec. Flavia Isabella 
Arșoi, director executiv al 
firmei organizatoare, a 
adus mulțumiri agenților 
economici producători și 
importatori de bunuri care 
au răspuns invitației de a fi 
prezenți cu diverse 
produse în expoziție, 
precum și vizitatorilor, 
exprimându-și totodată 
speranța că manifestarea 
se va bucura de succes. 
De asemenea, în numele 
invitaților, dl Mircia 
Muntean, primarul muni
cipiului Deva, a apreciat 
că această expoziție 
reprezintă o reușită 
deplină, constituind o 

modalitate practică de 
promovare a o serie de 
produse și bunuri de 
consum așteptate pe 
piață de către 
cumpărători. în același 
timp a urat, cu ocazia 
Paștelui, Sărbători 
fericite pentru cei 
prezenți - în total 12 
firme - și pentru toți 
potențialii clienți.

De remarcat că în 
cadrul expoziției un 
stand de excepție cu 
produse culinare este 
prezentat de către 
Euroclass SRL Deva. 
Aceleași cuvinte de 
laudă se cuvin și pentru 
SC Marișca SRL, firmă 
ale cărei produse de 
panificație s-au impus 
prin calitate și con
sistență.

Un loc distinct în 
expoziție a revenit 

_________Nicolae TÎRCOB 

(Continuare în pag. 2)

Armă de tradiție
La 3 aprilie 1999 se 

împlinesc 149 de ani de la 
nașterea Jandarmeriei în 
România. în temeiul legii 
date de domnitorul Moldovei 
- Grigore Alexandru Ghica, 
la data de 3/15 aprilie 1850, 
în urma convenției de la 
Balta Liman, aprobă printr- 
un ofis domnesc hotărârea 
Divanului obștesc pentru 
„Legiuirea pentru reforma 
Corpului Slujitorilor în 
Jandarmi”. Această for
mațiune ,,cu însușiri și 
disciplină mai apropiate de 
cele ostășești" a preluat 
misiunile ce reveneau 
slujitorilor din ținuturi.

Legea Jandarmeriei din 
3 aprilie 1850 a constituit o 
lege de referință, punând 
bazele apariției unei noi 
Arme în armata română; 
toate celelalte legi care i-au 
urmat nu au făcut altceva 
decât să dezvolte, 
reformeze, redefinească și 
să îmbunătățească prin
cipiile sale, rămase valabile 
în întreaga istorie a 
Jandarmeriei Române.

în timpul războaielor de 
Independență, al doilea 
război balcanic, primul și al 
doilea război mondial, 

Jandarmeria s-a constituit 
într-o structură de elită, cu 
atribuțiuni speciale pe front 
și în spatele acestuia, care 
au contribuit la asigurarea 
mobilității armatei și la 
executarea nemijlocită a 
acțiunilor de, luptă ^iuse 
pentru apărarea teritoriului 
național, asigurând or
dinea internă corespun
zătoare și a desfășurat cu 
succes misiunile specifice 
pentru neutralizarea sau 
nimicirea elementelor 
diversionist-teroriste infil
trate în zonele interioare.

După ce a schimbat mai 
multe denumiri, Qecembrie 
1989 găsește Arma noastră 
sub titulatura „Trupe de 
securitate".

Ca întotdeauna, de-a 
lungul întregii sale 
existențe, Jandarmeria 
Română a dovedit, cu jertfe, 
și în acest moment crucial, 
că este profund atașată 
poporului român și voinței

Căpitan 
Petruță Poenariu, 

Purtător de cuvânt al 
C.I.J. Orăștie

(Continuare în pag. 2)

Rezultate de excepție 
la olimpiade

La faza județeană a Olimpiadei școlare, Colegiul 
Național „Decebal” din Deva a obținut rezultate de 
excepție, dovadă a unei temeinice pregătiri din partea 
elevilor, a unei munci pline de dăruire a profesorilor 
lor. O cifră vorbește de la sine: 118 premii și mențiuni.

Pentru fazele interjudețeană și națională s-au 
calificat 26 de elevi. Felicitări! (M.B.)

VREMEA
Vremea se va ameliora din 

punctul de vedere al 
precipitațiilor și va fi în general 
frumoasă. Cerul va fi variabil cu 
înnorări temporare în Sud-Est, 
unde izolat vor mai cădea 
averse de ploaie. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 10 
și 18 grade, mai ridicate în Vest, 
iar temperaturile minime vor fi 
între -2 și 6 grade, cu cele mai 
coborâte valori în depresiuni 
unde vor fi condiții de brumă.

“Magazin - 
Cuvântul liber”

Puteți găsi în chioșcurile ziarului “Cuvântul liber” 
numărul 4 al suplimentului de divertisment "Magazin 
- Cuvântul liber”.

Nu ezitați să solicitați și să vă procurați această 
publicație pentru sufletul și mintea dv!

•Afiș pe un bordel:
“Pentru bărbații cu punga mai modestă 

avem femei second-hand”.

Sg WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

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

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR 
SUCURSALA DEVA

S.A.

emite spre vânzare, in zilele de 
6,7 și 8 aprilie 1999,

CERTIFICATE PENTRU CONTUL 
DE DEPOZIT

Cu o dobândă FIXĂ de

75% pe an,
numai către persoanele fizice.

Conturile de depozit vor avea scadența la 91 zile. 
Valoarea unul certificat este de minimum 1.000.000 lei.
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Expaxiție de 
Panti

Renaștere morală, capita
lism, demnitate națională 1 »

(Urmare din pag. 1)

standurilor organizate de 
către SC Fares SA Orăștie 
(ceaiuri, lichioruri, siropuri 
și arome din plante 
naturale), cât și unor 
consacrate firme cum 
sunt Dialog, Inside, Sony, 
Ital Group Top-Model, 
Quasar și multor altora.

Managerul SC Proger 
SRL, dl loan Stan, a 
prezentat în detaliu profilul 
de activitate, firma pe 
care o conduce fiind 
distribuitoare a produselor

Jandarmeria Română
(Urmare din pag. 1) 

sale de _ schimbare 
democratică. în iulie 1990, 
după ce o scurtă perioadă 
instituția a purtat titulatura de 
„Comandamentul Trupelor 
de Pază și Ordine", prin 
Hotărâre de Guvern, revine 
parțial la denumirea sa 
tradițională: „Coman
damentul Trupelor de 
Jandarmi". Prin Legea nr. 
116/1998, privind orga
nizarea și funcționarea 
Jandarmeriei Române, au 
fost stabilite noile atribuții ale 
instituției, conSacrându-se 
rolul acesteia de principală 
forță de ordine publică cu

Dufa și Henkel în mai 
multe județe din țară.

O atracție aparte a 
reprezentat-o și firma 
F&C Prest Expert SRL, 
care are recunoaștere și 
din partea Academiei 
franceze de tehnică. 
Aceasta are o ofertă largă 
de piscine, saune, 
instalații de filtrare și de 
încălzire a apei, iluminat 
subacvatic ș.a.

Ofertele expoziției 
sunt pentru toate gusturile 
și pentru toate 
buzunarele.

structură militară din 
România.

La ceas aniversar, 
Jandarmeria Română se 
prezintă drept un organism 
militar, condus de o 
disciplină fermă, o instituție 
aflată în serviciul public, cu 
o destinație specială, este 
o instituție cu o mare ca
pacitate și disponibilitate 
față de interesele fun
damentale ale cetățenilor și 
de apărare a ordinii 
constituționale a statului de 
drept, a valorilor supreme 
ale României și poporului 
român.

9 «MvnufA 
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Recent, la Deva s-a 
desfășurat prima conferință de 
presă a unei formațiuni politice 
nou apărute. Este vorba de 
Uniunea Forțelor de Dreapta.

La întâlnirea cu ziariștii au 
participat loan Constantin, Olga 
Pîrvu și Viorel Ghimiși, membri din 
fosta conducere a Filialei județene 
a Partidului Alianța pentru 
România, care, în prezent, 
gestionează activitatea forțelor 
de dreapta din județul 
Hunedoara.

Ziariștilor 
prezenți le- 
au fost 
puse la 
dispoziție 
rezoluția
Congresului Uniunii Forțelor de 
Dreapta, care s-a desfășurat nu 
cu multă vreme în urmă la 
București, precum și Platforma 
Program a acestei formațiuni 
politice.

în cadrul întâlnirii cu ziariștii 
s-a apreciat că “salvarea 
României nu poate veni decât 
dintr-o mișcare națională bazată 
pe valorile consacrate ale 
Dreptei". S-a mai spus că nu 
oamenii politici pot salva 
România, ci toți acei cetățeni 
simpli, onești și muncitori care 
până acum au stat departe de 
politică.

în esență, Uniunea Forțelor 
de Dreapta propune societății 
românești un program bazat pe 
trei direcții principale de acțiune: 
renașterea morală, capitalismul și 
demnitatea națională.

Din Platforma Program am 
reținut între altele că eșecurile 
guvernării de stânga de până în 
1996 și a celei de centru stânga 
de după 1996 au creat premisele 
unei permanentizări a stângii la 
putere. Acest lucru va duce la 
blocarea reformei economice, la 

izolarea României de 
organismele financiare, 
economice și politico-militare 
occidentale. în asemenea 
condiții, apariția unui pol politic 
de dreapta orientat spre 
dezvoltare și modernizare se 
impune ca singura soluție în fața 
riscului de a compromite viitorul 
României. Uniunea Forțelor de 
Dreapta își asumă rolul de partid 
politic modern și responsabil, 
întemeiat pe ordinea 

democratică, 
autoritatea 
legii și 
preocuparea 
pentru 
prosperitatea 
națiunii.

lată și alte chestiuni care au 
atras atenția ziariștilor prezenți:

• Acum România se 
confruntă cu o economie în 
pragul colapsului și cu instituții 
în care și-au făcut loc corupția și 
incompetența. • în scurt timp 
Consiliul Național al Uniunii 
Forțelor de Dreapta se va 
completa cu oameni din teritoriu. 
• La nivelul județului până în 24 
aprilie vor avea loc alegeri care 
vor stabili conducerea. Deja 
unele personalități din județ și- 
au exprimat opțiunea de a intra 
în partid. «S-a discutat și cu alte 
partide pentru a se alia uniunii, 
apreciindu-se că mai bine de 20 
de parlamentari “vor veni la noi", 
existând posibilitatea formării de 
grupuri parlamentare.» în partid 
vor fi promovați oameni tineri, 
politicieni adevărați, mizându-se 
pe promovarea valorilor morale, 
ca singură modalitate de a se 
putea rezolva problemele 
actuale. •Participarea UDMR- 
ului la guvernare este singura 
mișcare inteligentă a actualilor 
guvernanți.

Valentin NEAGU

Hoții la■

locomotivă!
Au continuat cercetările în 

cauza privind furtul unor 
elemente de radiator de 
locomotivă, din depoul 
aparținând S.C. „Siderurgica" SA 
Hunedoara, săvârșit de 
persoane necunoscute într-o 
noapte și prin care s-a creat un 
prejudiciu de 11.494.711 de lei.

Lucrătorii Biroului de Poliție 
Platformă Hunedoara au reușit 
identificarea autorilor. Ei se 
numesc Emanoil Todirău, 20 de 
ani, din municipiu, fără nici o 
ocupație și Marian Marcel 
Farcaș, de aceeași vârstă, tot 
din Hunedoara. Todirău a fost 
reținut, urmând a fi prezentat 
Parchetului cu propunere de 
arestare, iar Farcaș este 
arestat în altă cauză.

Control ,,la 
sânge” al 

polițiștilor și 
jandarmilor 
Efective de poliție T.F. din 

județ, împreună cu jandarmi și 
revizori din cadrul Reviziei 
Zonale de Călători Timișoara, au 
efectuat recent un control foarte 
sever oprind în trafic în zona 
Simeria trei trenuri de călători 
care circulau pe relațiile Șibot- 
Deva, Teiuș-Arad și Craiova- 
Deva.

Au fost depistați cu acest 
prilej șeful de tren și conductorul 
de serviciu de la garnitura nr. 
2031 care au primit diferite sume 
de bani de la șase călători 
frauduloși. în garnitura nr. 2341 a 
fostgăsitunelevcareși-a 

falsificat biletul de tren.
De asemenea, au fost 

identificați 64 de călători 
frauduloși, sancționați cu 
amenzi în valoare totală de 
1.896.000 de lei, iar revizorii au 
eliberat bilete în valoare de 
2.Q77.076de lei.

Cu cine stați la 
masă?

După ce a consumat 
băuturi alcoolice împreună cu 
doi necunoscuți la restau
rantul „Tic-Tac" din Hunedoara, 
Marian Nelu Ruican, 31 de ani, 
a pornit spre casă.

Din noapte a apărut însă 
unul dintre „prieteni”. Acesta I- 
a agresat, i-a luat geaca din 
piele și verigheta din aur, după 
care a dispărut.

A doua zi s-a reușit 
identificarea tâlharului: se 
numește Alexandru Moldovan, 
are 34 de ani, fără ocupație, 
recidivist din Hunedoara.

A fost arestat pentru 
comiterea infracțiunii de 
tâlhărie.

Incendiul din lift
Recent, în liftul de 

serviciu al blocului B1, sc. A, 
de pe Bulevardul „Dacia" din 
Hunedoara, a izbucnit un 
incendiu. La scurt timp a fost 
lichidat de pompierii militari.

Din cercetări s-a 
constatat că incendiul s-a 
produs ca urmare a unui 
scurtcircuit la rețeaua de 
comandă a ascensorului, din 
cauza degradării izolației.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara

flnic El a întrevăzut cenușiul 
crucii de pe Golgota.

Sufletul Lui dumnezeiesc 
nu s-a lăsat cuprins de euforia 
triumfului. Dar dincolo de 
toate acestea lisus vede și 
bucuria zorilor Învierii.

Ziua de astăzi este pentru 
jîecare dintre noi o minunată 
lecție. Intre bucuria lui 
OSANA și ura RÂSTIG- 
NEȘTE-L, se desfășoară și 
scurta noastră călătorie pe acest 
pământ. Ziua de astăzi, a

(Urmare din pag. 1)

intrării Domnului lisus în 
Ierusalim, înconjurat de mărire 
pământească, va trece, iar o 
dată cu ea dispare și mărirea pe 
care ne-o poate oferi lumea.

Vine săptămâna Sjintelor 
Patimi cu VIA DOLOROSA, 
să străbatem cu lisus și noi acest 
drum, cum străbat acum J'rații 
noștri ortodocși din Iugoslavia 
drumul mântuirii printre 
obuzele și rachetele dirijate de 
cei fără de Dumnezeu. Să jim 
cu El, cu Mântuitorul și cu ei

sz*A
săi

în suferință, ca să ne 
învrednicim a fi cu El și cu ei 
în ciuda tuturor opreliștilor, a 
celor care azi comandă 
destinele noastre, până în 
ziua cea luminată a învierii.

Să rugăm pe Mântuitorul 
nostru Hristos, să se 
odihnească și în Ierusalimul 
sufletelor noastre, ale tuturor 
celor ce simțim și trăim ortodox 
și românește în această insulă 
latină, dar de trăire și 
spiritualitate Bizantină.

Crosul Ministerului 
de Interne

Pe stadionul “Cetate” din 
municipiul Deva va avea loc 
duminică cea de-a lll-a ediție 
a “Crosului de primăvară a 
Ministerului de Interne.”

Vor participa cadre active 
(polițiști, jandarmi, pom
pieri), familiile acestora, 
cadre în rezervă sau în 
retragere, veterani.

Startul se va da la ora 10, 

la concurs participând tineri 
și vârstnici la șase probe. 
(V.N.)

Meci mare la Deva
Sâmbătă, la Deva, Vega 

Deva, după o nouă victorie în 
deplasare la Alba lulia, 
întâlnește pe ARO C-lung, 
aflată pe locul 2 în 
clasamentul Diviziei B, seria 
a ll-a. Se anunță meci mare, 
cu tribuna plină de 
spectatori.

în aceeași zi, la Certej, 
Minerul primește replica 
Minerului Berbești. (S.C.)

Tarmacii de 
serviciu 

în intervalul 3-4 aprilie la 
Deva va funcționa farmacia 
„Daciapharm”, situată în 
cartierul „Dacia”, bloc. 28.

„Remedica” va fi 
deschisă în Hunedoara 
pentru onorarea rețetelor. 
Este amplasată în cartierul 
Micro V, telefon 720659. 
(E.S.)

(Urmare din pag. 1) 

primii și intram în exercițiul 
acesta atât de complex dar nobil 
de apărare a sănătății oamenilor, 
dăruindu-le tot ce pot și ce știu.

- Asemenea calități de 
oameni onești și integri, de 
luptători pe frontul sănătății 
oamenilor caracterizează 
întreaga dvs. familie.

- Am mulțumirea că așa este. 
Soția acționează ca medic de 
neuropsihiatrie infantilă, iar fiul 
nostru, absolvent în urmă cu 
patru ani tot al Facultății de 
medicină din Timișoara, 
specializat și promovat al 
rezidențialului în terapie 
intensivă, a dat examenele 
necesare și va continua 
rezidențiatul în SUA. Noi ne-am 
făcut un model de viață din a 
munci și a învăța.

- Sunt, die doctor, niște ani 
buni din 1966 și până astăzi. 
Ziceți... 33! A fost greu? A fost 
ușor?

- N-a fost niciodată prea 
ușor, iar azi este cel mai greu. 
Am clădit totul prin muncă. 
Sănătoasă, cinstită. Mi-am făcut 
toate stagiile medicale: la sat, în 
mediul urban, la circa de 
întreprindere; după trei ani mi-

SANATATE Șl... ALGORITM
am luat secundariatul în clinică, 
în specialitatea dermato- 
venerologie, iar în 1979, la vârsta 
de 36 de ani, eram doctor în 
științe medicale, între primii care 
se aflau la acea dată în Deva.

- Aveți în spate, cum se zice, 
o experiență îndelungată, vastă, 
și, din câte știm, foarte 
fructuoasă. De 20 de ani lucrați 
neîntrerupt la Spitalul județean 
Deva, la conducerea secției 
dermato-venerice. Ați tratat mii 
de bolnavi, care vorbesc cu 
plăcere și recunoștință despre 
dvs.

- Am conștiința, fără falsă 
modestie, că mi-am făcut datoria. 
Iar faptul că am publicat peste 
50 de lucrări în reviste de 
specialitate, din țară și de peste 
hotare, că sunt membru al unor 
societăți de medicină naționale 
și europene, că am fost invitat și 
am participat la mai multe 
simpozioane și congrese 
naționale și internaționale - 
ultimul, anul trecut, la Helsinki - 
îmi dau niște satisfacții în plus.' 
lată, am în față alte trei invitații, în 
acest an, și în anul viitor, pentru 

simpozioane importante în Israel, 
la Helsinki și Amsterdam. 
Reprezintă, îmi place să cred, 
dovezi ale recunoașterii și 
prețuirii valorii pe plan 
internațional.

- Dar sunteți apreciat și în 
țară, în județ. Ca șef al celei 
mai mari secții de dermato- 
venerologie și coordonator al 
domeniului pe întreg județul 
Hunedoara, ca specialist 
recunoscut, ceea ce v-a 
propulsat, în urmă cu 2 ani, și 
în funcția de director al 
Spitalului județean Deva.

- Nu-mi place să mă 
gândesc la acest lucru. Știu că 
a precumpănit valoarea, eu 
nefiind la acea dată membru al 
vreunui partid. Abia după vreo 8 
luni am aderat la PNL, în virtutea 
convingerilor mele sincere de 
familie, ca semn al urmării 
opțiunilor tatălui meu. însă jocurile 
de culise, ingerințele brutale ale 
politicului în activitățile 
profesionale, de organizare și 
conducere, m-au determinat să- 
mi dau demisia și să-mi văd în 
liniște de treburile mele 

profesionale. Mai spuneți-mi încă 
un caz de demisie în domeniu! 
Accept să fiu dirijat profesional, 
dacă sunt incompetent. Ceea ce 
nu cred că este cazul. Dar 
politicul în profesie, mai ales 
venind de la incompetenți, îmi 
repugnă. Eu am vrut să impun 
valoarea și rigoarea. Nu s-a 
putut.

- Algoritmul, bată-l vina.
- Este un cancer al politicii 

românești. L-aș extirpa imediat 
spre însănătoșirea societății. 
Pentru că, nu mă tem să o spun, 
trăim o vreme a non-valorilor, a 
luptei oarbe pentru putere, 
pentru interese și foloase 
necuvenite. Uitați-vă cine 
conduc unele ministere, multe 
instituții centrale și locale. Non
valori sadea. Așa, societatea nu 
poate merge înainte.

- Spuneți-mi, domnule doc
tor, care-s bolile sănătății în 
România la această oră?

- Societatea în ansamblul ei 
este bolnavă. Inclusiv domeniul 
sanitar trece, prin mari suferințe. 
Eu n-am nici un motiv să elogiez 
epoca ceaușistă, pentru 

copilăria și tinerețea mea 
zbuciumate, pentru ce-a pătimit 
tata și familia mea. Greșelile 
regimului comunist au fost multe, 
dure, de neiertat. Dar trebuie să 
fiu cinstit. între altele, sistemul 
sanitar era bine organizat, era 
solid, stabil. Bolile cronice se 
urmăreau cu atenție și 
responsabilitate, profilaxia era o 
preocupare permanentă. După 
1989, totul s-a dereglat.

- Din ce motive, die doctor?
- Libertatea și democrația 

au început să fie înțelese după 
bunul plac al fiecăruia, politicul 
injectând derută, nesupunere, 
haos organizatoric și 
profesional. De sus în jos și de 
jos în sus nu se mai aplică 
regulile disciplinei și 
competenței. Iar pacienții se 
poartă și ei libertin, nu se mai 
supun controlului, analizelor, 
femeile se “doftoricesc” 
singure. Ca urmare a tuturor 
acestora, morbiditatea este în 
creștere, mortalitatea la fel, 
instituțiile de sănătate se 
dezorganizează, se prăbușesc 
sub austeritatea bugetară, 
medicamentele sunt tot mai 
puține și mai scumpe, iar peste 
toate tronează, repet, ingerința 
politică și algoritmul. în 

organizare, în promovarea 
cadrelor, sub raport economic 
și al salarizării și, ceea ce este 
mai grav, în profesie. Lipsesc 
concepțiile inteligente despre 
sănătate, iar reforma în 
domeniu este șubredă, 
insuficient pregătită, 
ineficientă. Este dureros.

- Aveți rețete la toate 
acestea, die doctor Caius 
Seviciu?

- Oameni potriviți la locurile 
potrivite. Fără algoritm politic. 
Operații pe viu împotriva 
incompetenței și non-valorilor. 
Așezarea, la toate nivelurile, a 
celor mai sistematizate capete, 
cu capacitate profesională și 
morală, cu spirit organizatoric 
și curajoasă inițiativă. 
Salarizarea oamenilor după 
cantitatea și calitatea muncii, 
după importanța socială a 
demersului lor profesional. 
Racordarea României la 
condițiile moderne și adoptarea 
metodelor de angajament și 
dezvoltare specifice, nu 
importate cu orice preț, nu 
copiate la indigo de la alții, dar 
imposibil de grefat pe trupul e! 
firav, în mare parte bolnav.
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Sâmbătă
3 aprilie

19.00 Istorie. Memorie. 
Recuperare 20.30 Minutul '91 
(mag. sportiv) 21.30 Fotbal 
Meci din Camp. Italiei 23.25 
Ateneu

7.00 Bună dimineața de 
la... lași 8.30 Animaniacs 
(d.a) 9.05 Micuța Memol (d.a) 
9.30 Ba da - Ba nu! (em. 
pentru copii) 11.00 Huck Finn 
devine victimă (f.a. Canada/ 
Germania 1980/1981) 12.10 A 
doua alfabetizare 12.30 
Tenis: România-Croația în 
Cupa Davis (d) 14.40 Video- 
magazin 16.10 Expres 
muzical 17.00 Lumea de 
mâine. Star Trek (s, ep. 8) 
19.00 Teleenciclopedia 19.50 
Săptămâna sportivă 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 
Surprize, surprize (cs) 22.30 
Prada (s, ep. 10) 23.20 
Lumină din lumină

TVR 2
8.30 Palete. Unde moartea 

e stăpână (do) 8.55 Filmele 
săptămânii 9.00 Documente 
interzise 10.25 Documente 
culturale (do) 11.20 TVR Cluj- 
Napoca 13.20 Actualitatea 
culturală 13.45 Trei familii (s, 
ep. 1) 14.30 Tenis. România- 
Croația in Cupa Davis 15.30 
Patru surori (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 176) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 810) 
17.30 Muzica populară 18.00 

yNational Geographic (do)

ANTENA 1
7.55 Legea lui Burke (s/r) 

9.00 Flash Gordon (s. da, ep. 
6) 9.30 Mighty Max (s.da, ep. 
13) 10.00 Intre prieteni (em. 
pt. tineret) 11.00 Poveștile 
prietenilor mei 11.30 Mileniul 
III (mag.) 12.00 100 de grade 
Celsius (talkshow) 14.00 
Fotbal: Oțelul Galați-
Universitatea Craiova (d)
16.30 Burlacul (s, ep. 10) 
17.00 Pe cont propriu (s, ep. 
26) 17.45 Fashion Club 18.00 
Uraganul (s, ep. 79) 19.00 
Observator 19.30 Sâmbete și 
zâmbete (div.) 20.00 Obsesii 
virtuale (miniserie SUA, p. II) 
21.00 Un gigolo amator (co. 
SUA 1997) 23.00 Observator
23.30 Tropical Heat (s, ep. 37)

PRO TV
8.00 Corey marinarul (d.a, 

2 ep.) 8.00 Călătorie în timp 
(d.a) 8.30 Noile aventuri ale 
lui Superman (d.a) 9.00 
Călătoriile lui Gulliver (d.a) 
9.30 Legenda lui Wilhelm Tell 
(s, ep. 11) 10.30 Lois șl Clark 
(s, ep. 18) 11.30 Acapulco 
Heat (s) 12.30 ProMotor 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 Soțul și

Duminică 
4 aprilie

tvr i
/

7.00 Bună dimineața de 
la... Cluj-Napoca 8.30 
Personaje celebre (d.a) 9.05 
Kiki Riki Miki (mag. copii) 
11.00 Viața satului 12.55 
Lumină din lumină. Ediție 
specială 14.00 Video 
magazin 15.20 Super gol 
show 15.50 Fotbal Divizia A, 
etapa a 22-a; Steaua-Rapid (d) 
19.00 Aproape perfect (s, 
ep. 4) 19.25 Casa plină (s) 
19.55 Săptămâna Mare 20.00 
Jurnal. Meteo 20.20 
Duminica sportivă 20.30 7 zile 
în România 21.00 
împușcături pe Broadway 
(co. SUA 1994) 22.30
Comisarul Wycliffe (s) 23.25 
Telesport 23.35 Concert 
Smokie, la Cluj-N.

muzicale 15.35 Patru surori 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
177) 16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Un secol de cinema 
18.15 Timpul trecut (do)19.45 
Cu cărțile pe față 20.30 
Sportmania (mag. sportiv)
23.30 - Concert vocal- 
simfonic

ANTENA1

soția (s, ep. 43) 13.30 Bebe 
(s, ep.15) 15.30 Knight Rider, 
Supercomando (s, ep. 17)
16.30
17.00
18.00
19.30
Rețeaua (s,'ep. 5) 21.00 
Expertul (s, ep. 5) 21.55 
Știrile PRO TV/Știri sportive 
22.00 Karate Kid III (f.a. SUA 
’89)

Lumea filmului (mag.) 
Profashion (mag.) 

Dreptul la iubire (s) 
Știrile PRO TV 20.00

ACASĂ

10.00
(s/r)

11.45
12.30

. 7.00 Minciuna (s/r) 7.45 
Guadalupe (s/r) 8.30 D.a (r) 
9.15 înger sălbatic (s/r) 
Celeste se întoarce 
11.00 Viața noastră (s/r) 
Dragoste și putere (s/r)
Mademoiselle Striptease (f/ 
r) 14.15 Marimar (s) 15.15 
Acasă la Marius Țeicu 16.00 
Guadalupe (s) 17.00 Viața 
noastră (s) 17.50 Dragoste și 
putere (s) 18.45 înger
sălbatic (s) 19.30 Căsuța 
poveștilor (d.a) 20.15
Celeste se întoarce (s) 21.10 
Minciuna (s, ep. 10) 22.00 
Fotbal Campionatul Spaniei 
(d)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 10.00 Tia și Tamera (s) 
10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show

(s) 11.30 Lumea lui Dave (sj\ 
12.30 Apel de urgență 13.00 
Motor 13.30 Sport Magazin 
15.00 Călătorii în lumi 
paralele (s, ep.9) 16.00 
Pământul: Bătălia finală (s, 
ep. 19) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 18.30 Ca
mera ascunsă (div.) 19.00 
Detectivi de elită (s) 20.00 
Blues Brothers (co. SUA 
1980) 
Știri 
Soare

22.00 Real TV 22.30 
23.00 Arca Zeului 
(f.a SUA 1982)

10.00 Franklin intră în joc 
(d.a) 10.30 Războiul fiarelor 
(s) 11.00 Dragă, am
micșorat copiii (s) 11.45 O 
altfel de tabără (co. SUA 
’94) 13.30 Absent nemotivat 
(f.a SUA 1991) 15.15 Linia 
erotică (co. Spania 1995) 
17.15 Martorul mut (dramă 
SUA 1998) 19.00
întoarcerea acasă (w. SUA 
1997) 20.30 Batman și Robin 
(f. SF SUA 1997) 23.00 Viață 
dublă (dramă SUA ’95)

TV - DEVA
08.00-09.00 “No 

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

TVR 2
8.25 Palete. Secretele 

serbării galante 8.55 
Documente interzise (do) 
9.20 Integrale: The Cure 
10.00 Arca lui Noe 11.00 Tenis. 
România-Croația în Cupa 
Davis (s) 14.00 Trei familii (s, 
ep. 2) 14.45 Miniaturi

S
fD SapHIie

TVR 1
12.05 D-na King, agent 

secret (s) 13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Tradiții. Pregătirile 
pentru Sfintele Paști prin 
satele bucovinene 15.30 
Mapamond 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.30 Fa
milia Simpson (s.d.a, ep. 33)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 
431) 19.00 Jumătatea ta (cs) 
19.55 Săptămâna Mare 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport 21.00 
Primul val (s, ep. 17) 21.50 
Teatrul TV prezintă: 
Profesionistul 23.35 Jurnalul 
de noapte. Sport 23.50 Scena

TVR 2
12.00 Comisarul Wycliffe 

(s/r) 13.05 Rebelul (s, ep. 20) 
14.00 Conviețuiri 15.10 Limbi 
străine: Engleză 15.35 Sailor 
Moon (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 178) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 Primăvară,
primăvară... 17.55 Filmele 
săptămânii 19.40 Sănătate, 

^că-l mai bună decât toate!

8.30 Flash Gordon (s. da, 
ep. 7) 9.00 Teo și Mircea Șou 
12.15 Marele restaurant (co. 
Fr. 1966) 14.00 Duminica în 
familie (mag.) 18.00 Uraganul 
(s, ultimul ep.) 19.00 
Observator 19.50 Reporter 
TV Vouă 20.05 Floarea 
pasiunii (dramă SUA 1986) 
23.00 Agenția de presă 23.05 
Fotbal Club Antena 1

PRO TV
8.20 Noile aventuri ale lui 

Superman (d.a) 8.40 Maisy 
(d.a, ep. 1) 9.00 Super Abra
cadabra / Fiica oceanului (s) 
11.00 Oamenii secolului (do, 
ep. 7) 12.00 Profeții despre 
trecut 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Soțul șl soția (s, ep. 44) 
13.30 Bebe (s, ep. 15) 14.00 
Chestiunea zilei 15.00 Benny 
Hill (s) 15.15 Echipa mobilă

15.45 Buffy, spaima 
vampirilor (s, ep. 25) 16.30 
Al șaptelea cer (s, ep. 60) 
17.15 Cei mai frumoși ani (s, 
ep. 60) 18.00 Dreptul la iubire 
(s) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Ally McBeal (s, ep. 31) 21.00 
Vârsta inocenței (SUA ’93) 
23.00 Știrile PRO TV/Știri 
sportive 23.15 Procesul 
etapei ___

ACASĂ
7.00 500 de națiuni - 

istoria indienilor (do) 8.00 
Acasă la Marius Țeicu 8.30 
Căsuța poveștilor (d.a/r) 9.15 
înger sălbatic (s/r) 10.00 
Arhiva neagră (s) 10.45 Biblia 
(f/r) 13.30 Marimar (s, ep. 
57&58) 15.00 Hochei
profesionist 16.00 Afară din 
joc 16.30 NBA Action 17.00 
Fotbal II Calcio (d) 19.00 înger 
sălbatic (s, ep. 12) 19.45 
Prăjiturică (d.a) 20.15 Fotbal 
20.30 Fotbal Camp. Spaniei 
(d) 22.30 Marile speranțe 
(dramă Anglia 1946)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 10.00 Tia și Tamera (s) 
10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show

Povești de iubire 
Cinemagia 14.30 

neanunțată (co. SUA 
16.00 Zăpezile de pe

corn- 
aici!” 
14.00- 

PRO

_ _ /
(s) 11.30 Lumea lui Dave (s)^ 
12.00 Legături de familie (s) 
12.30 
14.00 
Vizită 
1961)
Kilimanjaro (f.a SUA 1952) 
18.00 Știri 18.30 Camera 
ascunsă (div.) 19.00 
Detectivi de elită (s) 20.00 
Challenger (f. SUA 1989) 
2.00 Frasier (s, ep. 36) 22.30 
Știri

Hse

(mag.) 20.10 D-na King, 
agent secret (s) 22.00 Leon 
Morin (dramă Franța 1990)

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.10 
Păstrează visul (s, ep. 3) 
12.00 Odiseea americană 
(do) 13.00 Știrile amiezii 13.30 
Esmeralda (s, ep. 16) 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.20 Trei destine (s, ep. 119) 
16.05 Ape liniștite (s) 17.00 
Știri 17.25 Camila (s, ep. 1) 
19.00 Observator 20.30 
Pericol iminent (s, ep. 30)
21.20 Raven (s, ep. 1) 22.15 
Observator 22.45 Marius 
Tucă Show

10.00 Trainspotting: Din 
viață scapa cine poate (co. 
Anglia 1996) 11.30 Banii 
(dramă SUA 1995) 13.30 
Puiul de urs (co. Franța 
1996) 15.00 Abuz de
încredere (f.a SUA 1995)
16.30 Minți periculoase
(dramă SUA 1995) 18.15 
Jerry Maguire (co. SUA 
1996) 20.30 Trauma
(thriller SUA 1997) 22.30 
întâlnire cu fiica 
președintelui (co. SUA 
1998) 0.00 Urmărirea (f. 
dragoste SUA 1998)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 Talk show 

"Ghici cine bate la ușă?” (r)^ 

Știri 18.50 Real TV 19.00^ 
Detectivi de elită (s) 20.00 
Camera ascunsă (div.)
20.30 La bine și la rău (co. 
Franța 1992) 22.00 Poză la 
minut (s, ep. 18) 22.30 Știri 
23.00 Casa părintească (co. 
SUA 1987)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.05 Profeții despre 
trecut (r) 13.45 Reforma la 
români (r) 14.05 Urmărire 
generală (r) 14.30 Spirit de 
echipă (s) 15.00 Galactica (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s) 
16.45 Cărările iubirii (s) 17.30 
Știrile PRO TV / O Propoziție

12.30 Filme 
(reluări) 14 HB0

pe zi 18.00 Dreptul la iubire 
(s) 18.45 Știrile PRO TV 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Aproape 
liber (co. SUA ’90) 22.15 Știrile 
PRO TV / Profit 22.30 Dharma 
și Greg (s, ep. 4)

ACASĂ
7.00 

seriale
Marimar (s, ep.57) 1.5.00 
Surorile
Guadalupe (s, ep. 162) 17.00 
Viața noastră (s, ep. 25) 18.00 
Dragoste și putere (s) 18.45 
înger sălbatic (s) 19.30 Tom 
și Jerry; Prăjiturică (d.a) 
20.15 Celeste se întoarce (s, 
ep. 51) 21.00 Minciuna (s, ep. 
11) 21.45 Surorile (s, ep. 76) 
22.30 Ocolul Pământului în 80 
de zile (f.a. SUA ’56)

(s/r) 16.00

PRIMA TV
7.00 Sport magazin (r) 8.30 

Motor (mag. auto/r) 9.00 
Prima oră. Magazin matinal 
13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria
Mercedes (s) 16.00 Știri 16.10 
Tia și Tamera (s) 16.30 
Malcolm și Eddie (s) 17.00 
Jerry Springer Show 18.00

10.00 Cărările gloriei 
(f.a. SUA 1986) 11.45
Mesagerul stelar (SF. SUA 
’97) 13.30 Braconierul
(thriller SUA 1996) 15.15 
Crimă la nr. 1600 (f.a SUA
1996) 17.00 Concert Rolling
Stones 19.00 Măscăriciul 
(co. SUA 1997) 20.30
Cetățeanul X (dramă SUA 
1995) 22.15 Buddy (f.a. SUA
1997) 23.45 Anaconda 
(thriller SUA 1997)

PRO TV > DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-09.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tăul” 09.10-10.00 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale y
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iSc COMCEREAL DEVA SA

Licitație publică 
BANCA ROMÂNĂ DE COMERȚ 
EXTERIOR - BANCOREX SA

Sucursala Deva
în scopul reînnoirii parcului auto. BANCOREX SA 

scoate la vânzare prin licitație cu strigare 
autoturismul marca OPEL ASTRA - an de fabricație 
1994. înmatriculat sub nr. B-2I-BCX.

* Valorificarea va avea loc pe „principiul văzut - 
plăcut” la sediul Sucursalei BANCOREX DEVA în baza 
prețului de pornire specificat în Fișa Tehnică.

* Vizionarea autoturismului și procurarea Fișei 
Tehnice de prezentare se pot face la sediul 
Sucursalei DEVA prin grija Compartimentului 
Administrativ.

* Licitația va avea loc in data de 03.04.1999, ora 
IO.OO, la sediul vânzătorului.

Relații suplimentare privind condițiile de 
participare la licitație se pot obține la sediul 
Sucursalei BANCOREX DEVA, din str. 22 Decembrie, 
Bl. 7 și / sau la telefon 230183.
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distribuie în cantități nelimitate sămânță de 
porumb din grupa timpurie, cu potențial de 
producție 11 - 12 tone boabe STAS la hectar, 
îngrășăminte chimice și erbicide prin bazele 
de recepție din Deva, Călan, Hațeg, Pui, Dobra și 
Lăpugiu.

Plata se poate face în bani, cupoane agricole 
sau în produse la recoltare (porumb, floarea 
soarelui, orz, orzoaica, grâu).

Relații la telefoanele:
Sediul Comcereal 054-234344;

Baza Călan 054-730751;
Baza Hațeg 054-770132;

Baza Pui 054-204815, int. 107.v.

Hunedoara
ORGANIZEAZĂ

Concurs (examen) pentru ocuparea 
unui post vacant de analist 
programator, la Stația de calcul, în ziua 
de 21 aprilie 1999, ora 10,00, la sediul 
său din str.

Condiții 
participare

1) Studii
(informatică) - cu licență

2) Vârsta: maximum 40 de ani.
Informațiile și tematicile pentru 

concurs (examen) se vor primi de la 
Primăria municipiului Hunedoara, unde 
se va depune și dosarul 
personale cerute
termen de depunere a dosarelor fiind 20 
aprilie 1999, ora 13,00.

Informații suplimentare la telefon: 
054/ 713766.

Libertății, nr. 17. 
minime obligatorii pentru 
la concurs (examen): 
superioare de specialitate

cu actele
de lege, ultimul

CONVOCARE I 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE | 

AL SC “VENUS” SA DEVA I 
în conformitate cu statutul societății,! 

’ I convoacă Adunarea Generală Extraordinară • 
pentru data de 17.04.1999, ora 9,00, ia sediul^ 

societății. !
Adunarea Generală Extraordinară va avea I 

următoarea ordine de zi: 1
1. Confirmarea hotărârii AGA privind^

vânzarea activelor către acționari. !

2. Revocarea consiliului de administrație. I
3. Alegerea noului consiliu de admi-\

nistrație. I
4. Introducerea unei acțiuni în răspunderea I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I administratorilor pentru daunele pricinuite | 
| societății. |
\_____________________________ i_________y



Cuvântul liber 3 - 4 APRILIE 1999

Mormântul lui Goethe a fost 
deschis în secret în urmă cu 

29 de ani
Savanții germani din fosta 

RDG au deschis mormântul lui 
Goethe de la Weimar în urmă 
cu mai multi ani, într-o încer
care de a conserva rămășițele 
scriitorului, a anunțat ziarul 
Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung, citat de AFP. Cotidianul 
german citează un document 
confidențial al Muzeului Națio
nal Goethe, care specifică fap
tul că în urma acestei opera
țiuni, întreprinsă în cel mai 
mare secret în 2 noiembrie 
1970, scheletul scriitorului a 
suferit stricăciuni.

Experții din fosta RDG s-au 
hotărât să deschidă mormântul 
lui Johannes Wolfgang von 
Goethe (1749-1832) din cauza 
unei probleme apărute în sis
temul de închidere a sicriului. 
Totodată, ei au intenționat să 
scoată osemintele scriitorului,

ftTrica nu este leagănul 
oamenilor moderni

Analizele genetice efectu
ate de cercetătorii americani 
pun în discuție ideea potrivit 
căreia oamenii moderni au un 
strămoș comun, din Africa, a 
anunțat revista Proceedings of 
the National Academy of 
Sciences, citată de AFP.

Doi cercetători de la Uni
versitatea Rutgers din Pisca
taway au ajuns la această con
cluzie după ce au comparat 
același fragment din cromo
zomul X provenind de la 16 
africani și 19 europeni și asia
tici, originari din populații dife
rite. Spre marea lor surpriză, ei 
au constatat că subiecții euro
peni și asiatici erau toți purtă
tori ai unei mutații pe acel frag
ment al cromozomului, identi
ficat sub inițialele PDHA1. în 
schimb, nici un african dintre 
cei examinați nu prezintă 
această caracteristică. După 
calculele lor, această mutație 
ar fi început să apară la popu

Andrea Bocelli va
concerta la București

Tenorul Andrea Bocelli va 
concerta la București, cu prile
jul vizitei în România a papei 
loan Paul al ll-lea, se arată într- 
un memorandum intern al Ca
merei Deputaților.

Programul oficial al vizitei 
va include întâlniri cu 
Preafericitul Teoctist, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, cu 
clerul catolic, cu președintele 
Emil Constantinescu și cu re
prezentanți ai Executivului.

Cu aceeași ocazie, Uniu
nea Artiștilor Plastici din Româ
nia va organiza, în perioada 5- 
15 mai, la Parlament, în cola
borare cu Ambasada Italiei la 
București, o expoziție cu titlul 
“Sacrul în artă".

Tenorul Andrea Bocelli s-a 
născut în Laiatico, o localitate 

^din regiunea italiană Toscana, 

pentru a le conserva. Starea în 
care se aflau rămășițele nu a 
permis mumificarea și trata
mentul de conservare la care 
au fost supuse și care a dus la 
o deteriorare a țesuturilor. 
Scheletul a fost atunci curățat, 
protejat cu o substanță spe
cială și'pus la loc în sicriu. 
Savanții au întărit totodată, cu 
plastic, coroana de lauri pusă 
pe capul scriitorului la moartea 
sa. Pentru a menține secretul 
operațiunii, osemintele lui 
Goethe au fost transportate în 
plină noapte într-o mașină, de 
la mormânt la Muzeul Național, 
unde au rămas trei săptămâni.

Documentul citat de ziarul 
german a rămas secret timp de 
29 de ani, dar muzeul a dorit 
reexaminarea lui în acest an, 
când are loc cea de-a 250-a 
anivesare a nașterii scriitorului.

lațiile non-africane în urmă cu 
două sute de mii de ani.

Aceste concluzii surprin
zătoare au consecințe impor
tante în ceea ce privește istoria 
evoluției omului. Pentru că cele 
mai vechi fosile de Homo 
Sapiens modern au în jur de 
100.000-130.000 de ani, se 
pare că mai multe zone geo
grafice erau populate în mo
mentul acestei tranziții. Este 
posibil ca transformarea anato
mică a lui Homo Sapiens ar
haic în Homo sapiens modern 
să se fi produs în cadrul unei 
populații ancestrale deja divi
zate geografic, au explicat cer
cetătorii. Potrivit cercetătorilor 
americani, genele care au per
mis această tranziție au cir
culat între populații diferite. 
Deocamdată, analizele genetice 
nu permit determinarea distan
țelor care separau aceste “tri
buri” de Homo Sapiens în urmă 
cu două sute de mii de ani.

în 22 septembrie 1958. El locu
iește în prezent tot acolo, îm
preună cu soția sa Enrica și cu 
cei doi copii, Amos și Matteo, 
la o fermă viticolă.

Andrea Bocelli a fost des
coperit de Zucchero Fornaciari 
în 1992. Poate interpreta orice 
gen de muzică, de la balade la 
arii din opere. Este orb de la 
vârsta de 12 ani, când a suferit 
un accident la fotbal.

în 1992, Bocelli a cântat 
alături de Luciano Pavarotti. în
1993, l-a însoțit pe Zucchero în 
turneul european și a înregis
trat un succes răsunător cu 
aria « Nessum Dorma ». De
butul său la festivalul de la San 
Remo i-a adus consacrarea 
mondială. în ajunul Crăciunului
1994, Bocelli a cântat în fața 
Papei.

India a intrat in secolul al 52-lea

Funma'itcirliii vor ipllaitii imaiii imuillt 
ipeirtirui sârâtaiteî

Fumătorii vor fi nevolți în curând să scoată mai mulți 
bani din buzunar pentru plata asigurărilor de sănătate. 
Comisia senatorială pentru sănătate a analizat un proiect de 
lege privind interzicerea consumului produselor din tutun. 
Membrii comisiei au propus ca fumătorii să plătească 8% 
pentru CAS, în loc de 7%. Noul act normativ interzice 
producerea șl vânzarea pe teritoriul României a oricăror 
produse din tutun care nu poartă o inscripție - avertisment 
privind pericolul asupra sănătății publice. De asemenea, se 
Interzice fumatul în afara locurilor unde este permis prin 
Inscripție șl afișaje speciale.

India a intrat în cel de-al 52-lea secol, potrivit calendarului său 
tradițional, în timp ce restul lumii se pregătește pentru intrarea în 
cel de-al 21-lea, transmite AFR

Potrivit calendarului hindus tradițional, durata vieții Universului 
este egală cu cea a unei zile din viața lui Brahma, creatorul său. 
Acest calendar a fost divizat de astronomii și matematicienii antici 
hinduși în patru vârste: Krutayuga, care a durat 1,7 milioane de ani, 
Tretayuga, care se întinde pe durata a două milioane de ani, 
Dwaparayuga, de 864.000 de ani și Kaliyuga, care va dura 432.000 
de ani, după care lumea va dispărea. Deci, potrivit calendarului 
hindus, până la sfârșitul lumii mai sunt 381.000 de ani.

Un astronom indian renumit a explicat ziarului Indian Express 
că aceste calcule făcute cu mii de ani în urmă sunt extrem de 
precise și sunt încă folosite de indieni, în special de țărani, pentru 
prevederea musonilor.

Cu toate acestea, calendarul gregorian este la fel de folosit 
în viata curentă a indienilor, ca și în restul lumii.

■■----------------- --------------- . ■ ---------------------- ■- —'
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FOX « OX^gAJTA

Fox Kids România face 
parte din rețeaua Fox Kids 
Europe, înființată la Londra în 
ianuarie 1997. în prezent re
țeaua transmite în opt limbi 
pentru 11 țări: Marea Britanie, 
Irlanda, Franța, Olanda, Sue
dia, Danemarca, Norvegia, Fin
landa, Polonia, Spania și 
Belgia.

Pentru piața românească, 
Fox Kids și-a propus să pro
ducă și să transmită eveni- | 
mente interactive gen spec- ■ 
tacol-tumeu în timpul verii.

Printr-un acord încheiat cu I 

APRCC, Fox Kids va fi dis- | 
tribuit tuturor rețelelor de fele- . 
viziune prin cablu membre ale I 
asociației, dar va fi disponibil și | 
pentru operatorii de cablu inde- ■ 
pendenți.

Fox Kids, prima televiziune 
programe dedicate în exclu-cu 

sivitate copiilor români, a fost 
lansată la 1 aprilie, la Hotel 
Sofrtel, fiind distribuit de Media 
International Programming.

Fox Kids România își pro
pune să cucerească cel puțin 
un milion și jumătate de abo
nați în primele șase luni de 
funcționare.

România este a doua țară 
din Europa Centrală și de Est 
care primește programele Fox 
Kids, după Polonia.

Fox Kids va emite 12 ore 
zilnic, în limbile engleză și ro
mână, patru categorii de pro
grame: aventură, educativ, co
medie și acțiune, adaptate 
vârstei și preocupărilor grupului 
tintă.
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Automobiliștii care 
trec granița ungară...

Automobiliștii pot trece 
o singură dată pe zi granița 
Ungariei fără a plăti taxa 
vamală pentru combusti
bilul aflat în rezervorul ma
șinii, transmite corespon
dentul MEDIAFAX la 
Budapesta. Potrivit regle
mentărilor vamale ungare 
de până acum, cetățenii 
ungari și străini puteau 
intra în țară fără a plăti taxe 
vamale pentru combustibi
lul aflat în rezervor. Având 
în vedere prețul mult mai 
redus al benzinei și motor
inei în România, Iugoslavia 
și Ucraina, s-a format o 
adevărată industrie a im
portării și revânzării în Un
garia a combustibililor.

Conform estimărilor, 
sute de mașini treceau zil
nic granița de mai multe ori,

Z ............................................ ........... " ' ■

Prințul Charles sprijină 
candidatura Angliei la 

organizarea CM din2006
Prințul Charles îi va primi, 

în a doua jumătate a lunii 
mai, pe reprezentanții fotba
lului britanic, la reședința sa 
de la Highgrove, pentru a 
marca lansarea unei ope
rațiuni de sprijinire a candi
daturii Angliei pentru orga
nizarea Cupei Mondiale din 
anul 2006.

Majoritatea personalită
ților din Regat vor participa la 
un dineu care va fi organizat 
în weekend-ul în care se va 
desfășura finala Cupei 
Angliei.

Finala acestei competiții 
se va disputa pe data de 21 
mai, pe stadionul “Wembley”,

aducând în țară în jur de 
130.000 de litri de combus
tibil fără taxe vamale. Prin 
aceasta, bugetul ungar su
ferea pagube de circa 26 de 
milioane de dolari anual. 
Potrivit ordinului comandan
tului vămii și gărzii finan
ciare ungare, toți posesorii 
de automobile care trec 
granița ungară de două sau 
mai multe ori pe zi vor trebui 
să plătească taxe vamale 
pentru combustibilul aflat în 
rezervor.

După prima trecere, șo
ferii mașinilor vor putea 
alege între a plăti taxa sau a 
preda organelor vamale o 
parte din combustibilul aflat 
în rezervor. în cazul în care 
șoferul respinge ambele 
posibilități, autoritățile îi pot 
refuza intrarea în țară.

invitații dineului primind bilete 
pentru acest meci. De ase
menea, ei se vor întâlni și cu 
premierul Tony Blair.

Ministrul britanic al Spor
turilor, Tony Banks, a declarat 
că organizarea Cupei Mon
diale este o acțiune susținută 
atât de premierul britanic, cât 
și de prințul Charles.

FIFA va desemna, în anul 
2000, țara organizatoare a 
CM din anul 2006. Alături de 
Anglia, mai candidează pen
tru găzduirea acestei com
petiții țări ca Germania, 
Africa de Sud, Nigeria, 
Ghana, Egipt, Maroc și 
Brazilia.

SECURITATEA NUCLEARĂ DIN EUROPA DE EST RĂMÂNE “EXTREM DE ÎNGRIJORĂTOARE”
. ’ ________ *____________________________________________________ _ ... . >

Securitatea nucleară ră
mâne “extrem de îngrijo
rătoare” în Bulgaria, Un
garia, Lituania, România, 
Republica Cehă și Slovacia, 
în pofida unor progrese im
portante pe care le-au reali
zat țările respective în acest 
sens, menționează Autori
tatea pentru Siguranța nu

cleară franceză, într-un ra
port citat de AFP.

Este vorba de state can
didate pentru aderarea la 
Uniunea Europeană (UE) și 
care au pe teritoriul lor cel 
puțin un reactor electro-nu- 
clear. Directorul pentru sigu
ranța instalațiilor nucleare 
franceze, Andre-Claude 

Lacoste, a declarat că un 
raport privind securitatea nu
cleară din fiecare din țările 
menționate va fi disponibil în 
decurs de câteva zile.

"Anul 1998 a confirmat că 
din motive economice agra
vate de criza actuală, unele 
țări doresc să prelungească 
durata exploatării unor reac

toare nucleare, inclusiv a reac
toarelor învechite (de tipul 
celor de la Cernobîl, Ucraina), 
în pofida carențelor lor deja 
recunoscute. Unele țări s-au 
angajat să închidă reactoarele 
mai vechi pentru a beneficia 
de ajutoare occidentale, însă 
nu și-au onorat aceste anga
jamente", a declarat pacoste, 

care nu a precizat despre care 
țări este vorba.

Marile direcții ale asistenței 
pentru țările est-europene în 
materie nucleară au fost de
finite la summitul Grupului 
celor mai puternic industriali
zate state (G7) de la Munchen 
din 1992. Franța a decis să 
acorde asistență Rusiei, 

Ucrainei, Sloveniei, Repu
blicii Cehe și Slovaciei, iar 
recent, Autoritățile pentru 
siguranța nucleară din zece 
state occidentale (Germania, 
Belgia, Spania, Finlanda, 
Franța, Marea Britanie, Italia, 
Olanda, Suedia, Elveția) s-au 
reunit pentru a-și armoniza 
practicile în materie nucleară.
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Reflecția sĂptĂrMânii J
Suntem un fragment din viața universului - zj 

singurul, poate conștient de el însuși - și această * . 
conștiință îmi impune să trăiesc cât mai drept și 
frumos. Viața e mai puternică decât moartea”

Despre, u-tață
- "Atâția oameni se cramponează de malurile vieții dar 

numai în mijlocul curentului este adevărata viață”. E. Knight
• "Viața e un drum: de ce te plângi când ai sosit?” N.iorga
• "Orice viață este un lucru extraordinar pentru cineva - I 

și nimic, absolut nimic, pentru alții”. G. ibrăiieanu
• "Toată lumea se plânge că viața este scurtă și că timpul i 

fuge repede, iar cei mai mulți dintre oameni nu știu ce să facă | 
cu timpul, nici cu viața”. PH. d’Hoibach

• "E o nenorocire pentru om să lase în urma lui o pată de 
întuneric care-i seamănă.” V Hugo

Rapsodie de 
primăvară

E aprilie -n Cetate, 
Primăvara e aici -
Ne-om hrăni pe săturate 
Cu podbal și cu urzici;

FeMel-ul ne dă banii, 
Suntem gratulați de Bill 
Și vom face-o pe babanii 
Chiar de la întâi April...

Toate sunt în drum spre bine: 
Prim-ministrul joacă șah, 
însuși Remeș se abține
Să rostească vorba “crah"...

Ducem binele cu ciurul 
Și privim cum, înțelept,
NATO ne arată... turul
Iar trăgându-ne în piept.

Dumitru HURUBÂ

Aparatul electric de 
bărbierit al Iui Occara

Piesa cel mai dificil de înlocuit 
se aide prima și cel mai frecvent.

Corolarul Iui O'Doyle
Indiferent câți reporteri îm

part un taxi și indiferent cine 
plătește, fiecare include întregul 
cost în decontul său.

Legea lui Oeser
Persoana aflată în cea mai 

puternică poziție într-o orga
nizație are tendința să-și petrea
că tot timpul în ședințe și sem
nând hârtii.

Vechea lege a copiilor
Dacă ceva are gust bun, nu 

ți se dă să guști. Dacă are un 
gust groaznic, trebuie să-ți go
lești farfuria.

Observația lui
Oppenheimer

Optimistul crede că această 
lume este cea mai bună din 
lumile posibile, iar pesimistul 
știe de mult că alta mai bună nu 
există.

Legea corectorilor, a lui 
Otten

Corectorii întotdeauna co
rectează greșelile intenționate, 
dar nu le corectează pe cele 
neintenționate.

Opțiunea OZ-iana (Vrăjitorul 
din Oz către Sperietoarea de 
ciori)

Nu pot să-ți dau creier, dar 
pot să-ți dau o diplomă.

Legea mărturiei, a lui 
Otten

Când o persoană spune că, 
pentru a economisi timp, va 
concentra declarația pregătită, 
va vorbi numai de trei ori mai 
mult decât dacă ar citi decla
rația scrisă inițial.

Paradoxul egalității 
selective

Toate lucrurile fiind egale, 
niciodată toate lucrurile nu sunt 
egale.

UN SECOL DE CINEMA

Importantul complex cine
matografic italian CINECITTA 
se află amplasat la 13 km de 
centrul Cetății Eterne, în sub
urbia Quatraro, pe artera de 
circulație Via Tuscalona. Com
plexul se întinde pe o 
suprafață de 60 ha beneficiind 
de variate forme de relief. 
Complexul adăpostește 14 
platouri de filmare, clădiri și 
anexe, ideal loc pentru 
producția cinematografică.

în 1947, aici reîncepe acti
vitatea, primul film fiind adap
tarea pentru ecran a romanului 
"Cuore”, în regia lui Duilio 
Coletti, cu Vittorio De Sica. Și

tot aici, multe studiouri holly- 
woodiene au început realizarea 
unor superproducții biblice și 
istorice. Prima "rândunică” a fost 
producția lui 20th Century-Fox 
"The Prince of Foxes" (Prințul 
vulpilor) - 1949, în regia lui 
Henry King, cu Tyrone Power.

Au urmat printre altele "Quo 
Vadis” - 1952, regia Mervyn Le 
Roy, după proza lui Henryk 
Sienkiewicz, cu Robert Taylor, 
sau “Ben Hur" - 1959, regia 
William Wyler, cu Charlton 
Heston și "Cleopatra” - 1963, 
regia Joseph L. Mankiewicz, cu 
Elizabeth Taylor, Richard Burton 
și Rex Harrison. în total,

Hollywoodul a turnat între 
1949-1965 un număr de 27 
pelicule.

Prin anii '70 “Cinecitta" a 
început să lucreze în pierdere, 
astfel încât în 1981 se vorbea 
de închiderea complexului sau 
crearea unui muzeu cinema
tografic. Dar recesiunea este 
stăvilită și în 1986 bugetul a 
realizat profit. în 1987, pre
ședintele Francesco Cossiga 
vizitează complexul - într-un 
moment aniversar și, întâm
pinat de regizorul Carlo 
Lizzani, acesta îi spune: 
"Cinematograful trăiește", 
"Cinecitta” este cel mai bun 
exemplu. Sper ca vizita 
dumneavoastră să aibă o mai 
mare importanță pentru munca 
noastră, deoarece "Cinecitta" 
este un simbol...”

Adrian CRUPENSCHi
-------- ------ . ------- ■

LEPSIDRA;

CONCEDIU

MARIN PREDA

REFLECȚII______________  >__
M “Gândirea nu înseamnă să-ți spargi 

capul reflectând în singurătate, ci să fii atent la 
ceea ce se întâmplă în jurul rău."

Ts. "Un pact fantastic care ne-ar feri de 
primejdiile riscului, ne-ar priva și de bucuriile 
succesului."

4 “Multă lume nu înseamnă multă 
conștiință."

74 “Inteligenta afișată e orgoliul proștilor."

74 “A te gândi înseamnă, în realitate, a 
întări un gând deja format.”

! 74 “în căsătorie nu se poate trăi ca într-o
| iubire, fără să riști moartea ei.”

I
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74 “Surâsul e un grăunte biblic, când cade 
pe un terep care dă roade."

74 "Inflamarea gândirii nu ne duce spre 
decizii raționale."

74 "Un eșec poate H premisa unei victorii."
Selecție de Hie LEAHU
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© Un doctor consultă un 
călugăr. La sfârșit îi spune:

- Nu-i nimic grav. în câteva 
zile te pun din nou pe genunchi.

© în dreptul unui polițist 
oprește o mașină străină. Șo
ferul deschide geamul și îl în
treabă ceva în engleză. Polițis
tul, nimic. Apoi'în franceză, ita
liană, germană, spaniolă... Poli
țistul, mut ca peștele. Nervos, 
șoferul ambalează motorul și 
pleacă.

- Fantastic, ce de limbi stră
ine știa! exclamă un puști aflat 
în apropiere

- Ei, și la ce i-au folosit? - 
întreabă polițistul.

© Un cowboy s-a spânzu
rat. Șeriful trebuie să-i dea ne
vestei trista veste. Plin de deli
catețe, îi spuse:

- Știi, Mary, azi-dimineață 
Dumnezeu l-a prins pe soțul tău 
cu lasoul...

© Afrodela îi telegrafiază 
de la mare fostului ei soț, de 
care nu de mult a divorțat:

“în scurt timp mă mărit cu 
tatăl tău! Să fii cuminte. Mama."

© La ceasornicar:
- Ați examinat ceasul?
- Da, îi lipsesc două pietre.
- Care?
- Aia pe care îl pui și aia cu 

care dai...

© - Ce e cu tine, de ce ești 
necăjit?

- Soția ta, dragul meu...
- Soția mea? Ce e cu ea?
- Mă tem că ne înșală...

© într-un restaurant, un tip 
consultă lista de bucate și - 
văzând cât de mari sunt pre
țurile - o întreabă pe soția sa:

- Ce vrei să mănânci, gră- 
suța mea?

© - Tată, am două vești 
pentru tine. Una bună, una rea.

- Spune-o pe aia bună.
- Mă-nsor!
- Și aia rea care-i?
- Mă-nsor!

© Anunț la intrare într-un 
bordel:

“Din lipsă de personal, dis
tinșii noștri clienți sunt rugați să 
vină cu soțiile."

© Un nebun își luxase glezna 
și întrucât ortopedul avea zi liberă 
s-a dus la psihiatru. Auzise el că 
ăsta tratează scrântiți...

© într-un magazin de jucării, 
vânzătorul se adresează părin
telui cu copilul:

- Vă împachetez jucăria sau o 
strică aici?

© Ghicitoarea către clientă:
- în curând vă măritați cu un 

bărbat înalt și slab.
- Și cu cel mic și gras pe care- 

I am acum, ce fac?

© - De ce are soțul tău nasul 
turtit? E boxer?

- Nu, spală geamuri la sexy- 
club...

Culese și prelucrate de 
/. LEAHU A

Când doctorul mi-a spus 
că va trebui să stau poate 
două săptămâni în casă până 
boala își va face cursul normal 
și-mi voi recăpăta sănătatea, 
primul gând a fost: “- o să am 
o mini-vacanță bună"; și mi- 
am propus să citesc câteva 
cărți tot amânate.

Dar oricât de optimistă am 
fost eu, boala din organism și- 
a spus cuvântul. Dureri, febră 
mare, medicamente, stare 
generală de epuizare și ca să 
fie și “mai bine", organismul a 
răspuns cu o reacție alergică. 
Colac peste pupăză. Cât pe 
aici să ajung la spital. Prima 
săptămână a trecut fără să mă 
pot ridica din pat mai mult de
cât pentru a merge până la 
baie. Medicamentele m-au ți
nut mai mult dormind decât 
trează încât presupusa mini- 
vacanță s-a transformat într-o 
cură de somn și durere. A doua 
săptămână când am început 
să-mi revin, având putere să 
mănânc și reducând somnul la 
timpul nopții și după-amiezii, 
mi-am umplut timpul încercând 
să citesc. Dar până și cititul 
presupune efort și atenție...Cel 
mai simplu a rămas urmărirea 
programelor TV. Uneori plic
tisitoare și ele...

Singurul lucru pe care îl 
doream era să pot umbla prin 
zăpada înaltă, să-mi înghețe 
picioarele așteptând un autobuz 
întârziat, să-mi fac atribuțiile de 
serviciu, să mai am griji coti
diene, să-mi bat capul unde s- 
ar mai putea aduce îmbunătățiri 
în viața aceasta tot mai ce
nușie. îmi era dor de lupta și 
grijile cotidiene. Știu că sănă
tatea e mult mai importantă 
decât ne imaginăm, am aflat că 
poate să-ți fie dor de griji, gân
duri și necazurile zilnice. Lupta 
de zi cu zi înseamnă viață și 
sănătate. Și am mai învățat că 
vacanța e bună doar când ești 
sănătos, altfel ea se numește: 
Concediu Medical.

ina DELEANU
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ORIZONTAL: 1) Oglinzile 
matinale ale florii soarelui; 2) 
Figură de prim plan al adunării; 
3) Ridicată la putere... cu forța; 4) 
Termen de adunare a oobocilor- 
Parcurs în linie dreaptă - Com
primat luat înainte de masă; 5) 
Prins în baletul fulgilor de nea - 
Elemente de bază la spalier; 6) A 
împrăștia boabe pentru păsări - 
Atins de albeață la ochi; 7) Guma 
de mestecat a prichindeilor - 
Prezentul renăscut din propria 
cenușă; 8) Lucrare înălțată la 
mare - Port-armură de tip agrest 
- începătoare în ale scrisului; 9) 
Rezultat în urma unei rotunjiri 
(pl.); T0) Impus indubitabil în 
ciuda opoziției.

VERTICAL: 1) Notați la maximum după 
ascultare; 2) Vlăstar natural, orfan de mamă; 
3) Concentrație într-un mediu marin; 4) 
Simbol al muncii și hărniciei - A da dovadă de 
înțelepciune (od) - Esențiale într-un proces 
de renovare!; 5) Gen de staționare pe litoral 
(sg.) - Lipsiți de simțul dreptății; 6) Boală 
răspândită pe glob - Prescris cu deplin 
înțeles!; 7) Galbeni cu circulație și la noi - 
Forță narativă populară; 8) Avatarul bătrânei 
doamne - A face o întoarcere pe loc - Cuib 
de bibilică!; 9) Repuși mereu în discuție; 10) 
Condamnat la ispășirea păcatelor.

Va si ie MOLODEȚ
Dezlegarea careului "Ajustări" apărut în 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) Păienjeniș; 2) Abur-Agale; 3) Ra-Opri-An; 4) 

Acasă-Duri; 5) Pat-lcar-N; 6) L-E/ei-Apă; 7) Etui- 
Citaf, 8) Ga-Omăt-Ca; 9) Irita-lmat; 10) Celeritate.

1. Cd2! Rd5
2. Dd7 mat

1 ... Rf5

2. Df7 mat

Soluția problemei 
din nr. trecut:

Controlul poziției: 
Alb: Rc3, Nc2, Nf6, 

p:d4

Negru: Ra1, Ce6,

I 
I

I
I
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= - ANUNȚ PUBLICITAR
/l^S? pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

ANUNȚ PUBLICITAR
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, 
33,264 % din acțiunile Societății Comerciale “SARMIS” - SA, cu sediul în Deva, str. Piața Victoriei, nr. 3, 
județ Hunedoara, cod fiscal R 2094737, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/105/1991, 
având:

Obiectul principal de activitate: prestări servicii turistice, alimentație publică, cazare și alte prestații, turism 
internațional, agrement

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 7.583.600 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 7.765.118 mii lei
Profit net în anul 1998:97.071 mii lei.
Structura acționariatului la data de 2.03.1999 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 100.904 33,264
SIF 61.311 20,212
FFM 41.303 13,616
Manager 26 0,008
Alții 99800 32,900
TOTAL 303.344 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 256.270 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 
este de 25.858.668.000 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 
15.000.000 lei și garanția de participare de 775.760.000 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 19.04.1999, 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 

26.04.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participantii.
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, 
modificată și completată, 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 sus.

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 - D.T. 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.

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, 39,9647 % din acțiunile Societății Comerciale “METALCHIM” - SA Deva, cu sediul în 
Deva, str. 22 Decembrie,bl. 4, sc. A - B, județ Hunedoara, cod fiscal R 2117172, număr de înmatriculare 
la Oficiul Registrului Comerțului J 20/3/ 1991. având:

Obiectul principal de activitate: comercializarea cu ridicata a produselor metalo-chimice, comerț cu 
amănuntul al produselor metalo-chimice

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 3.382.675 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ sem. I): 5.838.510 mii lei 
Pierdere în semestrul 1 an 1998:193.668 mii lei
Structura acționariatului la data de 26.06.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 54.075 39,9647
SIF 61.207 45,2357
FFM 19.977 14,7642
Manager 48 0,0354
TOTAL 135.307 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 1.351.875.000 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 2.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 2.500.000 lei și garanția de participare de 40.556.250 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 23.04.1999, ora 11, 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 30.04.1999, la aceeași ora
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participantii.
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, modificată și comoletată, 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 sus.

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 prdona Societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilăl 20 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - dna Secașiu 
Rozalia, 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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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, 70 % din acțiunile Societății Comerciale “CERNAFRUCT” - SA, cu 
sediul în Hunedoara, str. Carpați, nr. 92, județ Hunedoara, cod fiscal R 2124170, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/26/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.959.300 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ sem.l): 1.241.034 mii lei 
Pierdere în ultimul an încheiat: 172.778 mii lei.
Structura acționariatului la data de 21.01.1997 este:

Acționar Nr. acțiuni °A
FPS 54.860 70
SIF 23.512 30
FFM -
Alții - -
TOTAL 78.372 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 1.371.500 mii 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 1.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare de 41.145.000 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 22.04.1999, ora 13, 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 29.04.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participantii.
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, modificată și completată, 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 sus.

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 - D.T. Hunedoara - dna Secașiu 
Rozalia, 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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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, 86,9085 % din acțiunile Societății Comerciale “TRANSLOC” - SA Deva, cu sediul în 
Deva, str. Depozitelor, nr. 2, județ Hunedoara, cod fiscal R 2112825, număr de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerțului J 20/178/ 1991, având:

Obiectul principal de activitate:transporturi de mărfuri și persoane în trafic intern și internațional
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.866.675 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ sem. I): 973.196 mii Iei
Profit net al ultimului an încheiat: 14.773 mii lei.
Structura acționariatului la data de 10.11.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 64.892 86,9085
SIF - -
FFM 9.750 13,0580
Alții 25' 0,0335
TOTAL 74.667 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 1.622.300.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la DirecțiaTeritorială 
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 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 2.500.000 lei și garanția de participare de 48.669.000 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 21.04.1999, ora 13, 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 28.04.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participantii.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTĂRE 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, modificată și completată, 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 sus.

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 valabilăl20 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind so -ietatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - dna Secașiu 
Rozalia, 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.

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro


cusut electrică, Lap Top 386., 
imprimantă Epson, mouse, 
tastatură. Tel. 711063 '9016)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând loc casă intravilan în 
Deva, 600 mp, gaz, apă, ca
nal, curent, preț 19 DM/mp. Tel. 
212272. (4009)

• Vând loc de casă, sau 
cabană 100 mp, la 10 m de 
apă minerală și termală. Ra- 
polțel, 92, informații tel. 
223311. (2492)

• Vând casă cu grădină. 
Deva, str. Bucovinei, nr.7

• Vând, închiriez spațiu 
comercial, ultracentral, în 
Deva, suprafața 127 mp, 
dotat cu toate utilitățile. Tel. 
r94/602419 (4079)

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

• Vând combină C 14 de 
recoltat cereale, preț con
venabil. Tel. 092/405005.

(4131)
• Vând casă, grădină și 

spațiu comercial. Simeria, tel. 
261930. (4132)

• Vând apartament 3 ca
mere, două băi. Călan, tel. 
730302. (4138)

• Vând garsonieră 2 ca
mere, Dacia, 40.000.000. Tel. 
215937. (4150)

• Vând garaj metalic, de- 
montabil, abricht, circular, mo
tor trifazic 5 kW. Tel. 234615 
(2490)

• Vând apartament, str. 
Minerului, 2 camere, deco
mandate, parter, canalizare 
separată, balcon închis, posi
bilități privatizare. Informații tel. 
622604, după ora 16. (4051)

• Vând garsonieră, multiple
îmbunătățiri, lângă Sala spor
turilor Deva, bloc 80, et.2. Tel. 
214319, 219097, după
amiaza. (4073)

• Vând VW LT 28,fabricație 
1981, Diesel, stare excepțio
nală (dubiță), preț excelent. 
Tel. 233049. (4136)

• Vând autoturism Dacia 
1310, fabricație 1994, stare 
foarte bună. Tel. 261188. 
(4148)

• Schimb Dacia papuc, 5 
locuri, cu autoturism Diesel. 
Angajez rwenajeră. Tel. 092 
260066. (4008)

• Vând autoturism Cielo full 
options, fabricație 1996,60.000 
km, la prețul de 60.000.000 lei. 
Tel. 094 633173. (4002)

• Vând Dacia 1300, stare 
ireproșabilă, tel. 225069, după 
ora 15. (4073)

• Vând tractor DT 1010, 
cauciucuri față, motor, noi, 50 
milioane, camion SRD, bas- 
culabil, 12 milioane, nego
ciabile, 054/242798 (9942)

• Cumpăr celulare de
fecte, decodez și repar tele
foane celulare GSM. Tel. 094 
859958. (4102)

• Vând calculatoare second 
hand și imprimante laser. Tel. 
226644, 092 724435. (2480)

• Vând vitrină frigorifică 
orizontală și congelator cu pernă 
de aer. Tel. 092 260066. (4008)

• Viagra, 100 mg, 180.000. 
01/6376273, 092/342628, 
092/342629. (OP>

• Vând cască coafor, Hune
doara, str. S.Bărnuțiu, 24, tel. 
718136 (9002) _________

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

• Cumpăr abricht, tel. 
650551, între orele 9-12 (6885)

• Vând și montez parbrize. 
Deva, Dragoș Vodă, 14. Tel. 
225075 (4083)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150.000 lei), 
video, satelit. 092/368868 (2174)

• Vând carabină cu lunetă, 
calibru 7,62 sau schimb cu 
calibru 20-16, tel. 646129 
(9941)

• Vând țuică de prună, 34 
de grade, preț 20 000 lei/litru. 
Tel. 092/403869 (9025)

• Cu autorizația 16789/ 
29.03.1999 a luat ființă Aso
ciația Familială Nemet 
Corama Batiz, cu activitate de 
servicii pentru mecanizarea 
agriculturii, chimizarea agri- 
culturiii și protecție fito-sa- 
riitară, cultura cerealelor, legu
minoaselor boabe și legu
melor, comerț cu produse fito- 
sanitare gr.l-IV. (4149)

• în urma scumpirii carbu
ranților din luna trecută și 
creșterii cursului de schimb 
valutar S.C. Salupan SRL 
Deva anunță majorarea tari
fului de transport al gunoiului 
menajer cu circa 15 la sută. 
(4078)

• Consiliul de adminis
trație al S.C. Talc Dolomita 
SA Hunedoara convoacă 
adunarea generală a acțio
narilor pentru data de 07 04 
1999, ora 15,30. Adunarea 
va avea loc în localul Clubului 
Siderurgistul, sala supraeta
jată. în cazul în care nu se va 
întruni numărul legal de 
acționari, adunarea se 
amână pentru data de 
08.04.1999, ora 15,30, în 
același loc. Consiliul de 
administrație. (9026)

• Familia Barbu anunță 
împlinirea a trei ani de când 
unicul lor fiu

ADRIAN
i-a părăsit fulgerător, trecând 
în viața veșnică. Sufletele lor 
au rămas cu dor nestins, 
lacrimi și nemărginită durere. 
Comemorarea va avea loc la 
Biserica “Nașterea Maicii 
Domnului” (cartodrom), 
astăzi, 3 aprilie, ora 10,30. 
Dumnezeu să-l odihnească! 
(4130)

• Cu adâncă durere în suflet 
amintim împlinirea unui an de 
la decesul celui care a fost un 
minunat soț, tată, socru și 
bunic

PIERDERI

SC NIRVANA SRL HAȚEG
Vinoe, inclusiv pe cupoane agricole:

• Ofertă unică! Praf în
ghețată, arome occiden
tale, prețuri minime, S.C. 
Mercurean SRL Orăștie, tel. 
247499 (9931)

(v ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere spațiu 
neamenajat. Vând piese Da
cia 1100. Tel. 230612. (4143)

• Ofer spre închiriere apar
tament ultracentral, două 
camere. Tel. 626508. (4144)

• Ofer de închiriat garso
nieră, zona pompieri. Tel. 
215983. (4146)

• închiriez/cumpăr stupină 
populată, ceară, inventar 
apicol. Tel. 623662. (9060)

OFERTE DE
SERVICII

• Pierdut legitimație de 
serviciu eliberată de SC Side
rurgica SA, pe numele Goț 
Eugen. O declar nulă. (9021)

• Pierdut acte studii pe 
numele Rădulescu Ana. Le 
declar nule. (902)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Segărceanu 
Marius. îl declar nul. (9023)

COMEMORĂRI

înv. IOAN NISTOR
Vei rămâne veșnic în sufle

tele noastre.Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! Soția Ana 
și familia. (4142)

• Au trecut șase ani de 
când ne-a părăsit dragul 
nostru tată și bunic

ANGHEL ALIC
Parastasul de pomenire 

va avea loc azi, 03 aprilie 
1999, la Biserica Ortodoxă 
Buituri. Odihnească-se în 
pace! (9020)

- cartofi de sămânță certificată;
- îngrășăminte chimice;
- pesticide.
La solicitare, cartofii se pot aduce, prin 

centrele agricole, la nivel de comună.
Informații la sediul societății de la SC 

Agromec Cârnești sau la telefon 
094602257. ]

Licitație publică "j
| BANCA ROMÂNĂ DE [ 
[COMERȚ EXTERIOR - ] 
l BANCOREX SA [

Sucursala Deva
în scopul reînnoirii parcului auto, BANCOREX j 

I SA scoate la vânzare prin licitație cu strigare I 
| autoturismul marca OFEL ASTRA - an de | 
| fabricație 1994, înmatriculat sub nr. B-21-BCX. |

* Valorificarea va avea loc pe„principiul văzut | 
| - plăcut" la sediul Sucursalei BANCOREX DEVA în |
■ baza prețului de pornire specificat în Fișa | 
! Tehnică.

* Vizionarea autoturismului și procurarea *
• Fișei Tehnice de prezentare se pot face la sediul • 
I Sucursalei DEVA prin grija Compartimentului I 
| Administrativ.

* Licitația va avea loc în data de 03.04.1999, |
| ora 1O.OO, la sediul vânzătorului. |

Relații suplimentare privind condițiile de |
■ participare Ia licitație se pot obține la sediul ■ 
1 Sucursalei BANCOREX DEVA, din str. 22 ! 
^Decembrie, Bl. 7 și / sau la telefon 230183.

• SC Beno Oii SRL Deva 
angajează vânzători stație. Tel. 
232551. (4124)

• Societate comercială 
angajează agenți comerciali 
pentru distribuție produse 
alimentare. Condiții : expe
riență în domeniu, salariu 
atractiv, în funcție de realizări. 
Tel. 216900, 223099. (2488)

• SC Lucaciu Comex SRL 
Deva angajează agenți comer
ciali și economiste. Tel. 
234283. (4001)

• Angajăm operatori ghi
șeu. Condiții: studii superioare 
sau preuniversitare econo
mice, vârstă maximă 30 ani. 
Tel. 092 521205. (2491)

• în 4 aprilie se împlinesc 
4 ani de când a plecat din 
casa noastră scumpa noas
tră fiică

DECESE

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

• Societate comercială an
gajează zidar finisor. Deva, str. 
Barițiu, nr. 23, tel. 216654. (4053)

• Caut distribuitori țuică de 
prună, foarte profitabil. Tel. 
092/329384 (9024)

ILEANA MIRELA 
PLEȘOIANU 

născută CRIȘOVAN. "Moarte 
tare crudă ești/Nu ți-a fost 
milă de mine/Că am trăit zile 
puține/Prea curând m-am 
stins din lume/Și au rămas 
după mine/Numai plânsuri și 
suspine/”. Părinții Petru, 
Elena, bunicii, fratele și 
cumnata. (4116)

• Cu nemărginită durere 
în suflete, soțul Petrică, fiul 
Dorin, nora Noemi și mama 
anunță încetarea din viață, 
după o lungă și grea sufe
rință, a dragei lor soție, 
mamă, soacră și fiică

MARIOARA DONCEA
îh vârstă de 45 de ani, din 
Orăștie. Nu te vom uita 
niciodată.

• Colectivul Unității de 
Tratament Balnear Geoagiu 
Băi este alături de dl. direc
tor Petru Doncea la marea 
durere pricinuită de decesul 
soției sale. Dumnezeu s-o 
odihnească!

IV MIM
/Ax.

"riiirawn. i.ioirw"
W ••••• • W ■■ ■«»■!!

DIVERSE

• Notar public Opruța Ta
tiana anunță schimbarea 
sediului biroului notarial în 
Deva, b-dul luliu Maniu (fostul 
Lenin), bl.C,sc.A,parter, jud. 
Hunedoara,începând cu data 
de 5 aprilie 1999. (4115)

Consiliul de Administrație al
SC “Avram lancu” SA Brad 

convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR in 
data de 14 aprilie 1999. ora 15.00, la sediul cofetăriei 
"Miruna" din Brad, str. Republicii, bl. 8, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Raportul administratorilor.
2. Raportul comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 1998.
4. Diverse.
în cazul neintrunirii cvorumului. Adunarea Generală se va 

ține in același loc și la aceeași oră in data de 15 aprilie 1999.
Informații suplimentare la telefon: 054/ 651826 sau la 

sediul societății din Brad. str. Independeței, bl. 17, parter.

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

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

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT

Marfa se comercializează la preț de producător 
din depozit sau în termen de 11

______maximum 5 zile.
—- ~~ Informații la telefon *

""* 054/232946.

SC CAMASTAR COMPANY SRL Deva 
cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 2 
(în clădirea Fundației pentru tineret), 

oferă persoanelor disponibilizafe in baza Ordonanțelor 9 sau 22 

Consultanță Gratuită 
pentru pornirea și dezvoltarea unei afaceri pe cont 

propriu
Program: 10.00-16.00 zilnic (luni-vineri)

S.C. Prestatorul SA 
Hațeg 

selecționează pentru ANGAJARE 
INGINER CONSTRUCȚII CIVILE ȘI

INDUSTRIALE
cu experiență în domeniul relații de apă și cana

lizare-vechime în specialitate minimum cinci ani.

GESTIONAR MAGAZIE MATERIALE.
Condiții: bărbat, studii medii, vechime minimă 

în domeniu, 5 ani.
Actele necesare: Cerere de înscriere, CV, reco

mandare de la ultimul loc de muncă, adeverință 
medicală, cazier juridic pentru gestionar, copii după 
diploma de studii, copii după carnetul de muncă.

Dosarul cu actele respective va fi depus până în 
data de 15.04.1999, la sediul societății din Hațeg, str. 
Decebal, nr. 15, tel. 777789. Selecționarea va avea 
loc în data de 16.04.1999. (9572)
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Clasele I - IV ale Școlii primare 
din satul Teiu sunt frecventate zil
nic, simultan, de zece copii: o fetiță în 
clasa I, trei copii în clasa a ll-a, doi în 
clasa a lll-a și patru în clasa a IV-a. 
L-am găsit pe învățătorul Ionel Mun- 
teanu ocupăndu-se cu răbdare și 
atenție distributivă de fiecare dintre 
școlari. Condițiile în sala de clasă 
(curățenie, căldură și lumină) erau 
asigurate, existau și numeroase 
planșe în sprijinul elevilor. Că ar mai 
trebui unele reparații curente este 
știut atât de dascăl, cât și de săteni. 
Deocamdată lipsesc însă banii pen
tru aceste remedieri. Bine ar fi să 
nu fie amânate prea mult, pentru a 
nu se degrada spațiul în ansamblu. 
(E.S.)

La școală, în sat

MED/ULU/

Sernire aille piiirnaiveiiliî

Valorile medii și maxime ale 
poluanțilorgazoși analizați (dio- 
xidul de azot, dioxidul de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au înca
drat și pentru perioada 22 -28 
martie a.c. în limitele prevăzute 
de STAS-ul de calitate a aerului 
12574/ 1987. Valorile maxime 
au fost înregistrate pe zona 
municipiului Hunedoara în data 
de 22 martie pentru dioxidul de 
azot și dioxidul de sulf, la data 
de 26 pentru fenoli și la data 
de 28 martie pentru amoniac.

Pulberile în suspensie au 
valori medii care s-au încadrat 
în limita admisă de 0,15 mg/ mc 
aer/ 24 h la toate punctele de 
control din județ. Valoarea ma
ximă la acest indicator a fost 
înregistrată pe zona Chișcă- 
daga în ziua de 22 martie și 
valoarea înregistrată la data de 
26 martie pe zona Zlaști depă
șește limita admisă menționată.

Pulberile sedimentabile au 
înregistrat depășiri ale limitei 

^admise în zonele Zlaști de 4,0 

ori și pe zona Chișcădaga de 
6,06 ori. Valoarea maximă s-a 
înregistrat pe zona Chișcădaga 
la pct. 150, unde depășirea li
mitei admise a fost-de 14,4 ori.

Nivelurile radioactivității 
beta globale și dozei gama ab
sorbite se mențin în limitele de 
variație ale fondului natural de 
radioactivitate pentru toți fac
torii de mediu: aer (depuneri 
atmosferice și aerosoli atmo
sferici), ape (apa brută din râul 
Strei și din rețeaua de apă po
tabilă) și pentru sol. Pentru 
această perioadă valorile medii 
obținute la depuneri atmo
sferice și aerosoli au fost de 
numai 0,54 Bq/ mp/ zi și de 1,47 
Bq/ mc/ aer comparativ cu va
lorile de atenție de 200,0 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 
preparare a cărbunelui, au 
avut o valoare medie de 1412,0 

mg/1 și o valoare maximă de 
3054,0 mg/ I - înregistrate la 
data de 27 martie a.c. Rapor- 
tându-le la perioada anterioară, 
se constată o creștere a canti
tăților de materii în suspensie 
pe râul Jiu cu 455,0 mg/1 pen
tru valoarea medie și cu 965,0 
mg/l pentru valoarea maximă.

în cursul lunii februarie '99, 
unitățile teritoriale ale RA 
Apele Române au verificat 44 
de puncte de evacuare a ape
lor uzate provenite de la uni
tățile economice din județ, pen
tru modul cum se respectă 
valorile limită stabilite la indica
torii de calitate. Pe baza anali
zelor a rezultat că la 24 puncte 
se evacuează ape corespun
zător epurate și la 20 puncte 
se evacuează ape necores
punzător epurate, prin depă
șirea valorilor limită pentru unul 
sau mai mulți indicatori.

Agenția de Protecție a 
Mediului Deva

Aspectul general al satului 
Teiu (comuna Lăpugiu de Jos) 
este deosebit de îngrijit, do
vadă că locuitorii acestuia sunt 
oameni vrednici. Există parcă 
o întrecere tacită în a-și face 
fiecare ordine în propria curte 
și ogradă, a-și primeni fațadele. 
Chiar și zonele în care funcțio
nează școala, biserica sau 
magazinul cooperației sunt cu
rate. Verdele crud al ierbii care 
abia a răsărit pe alocuri, pomii 
văruiți și corectați sunt primele 
semne ale primăverii ce a în
ceput de curând.

Cum am văzut în gospodă
ria dlui Simion Tămaș, florile pri
măverii au și apărut, aducând 
lumină și culoare în priviri. Dacă 
bărbații din familie se ocupau de 
“meșteritul" automobilelor, fe
meile își găsiseră timp și pentru 
îngrijirea rondourilor cu flori.

Lăsăul nu ne-a făcut ace
eași frumoasă impresie. 
Aceasta nu pentru că ogrăzile, 
casele și acareturile oamenilor 
n-ar fi la fel de frumoase. As
pectul micului pârâu ce traver
sează așezarea este însă mai 
puțin atrăgător, având marginile 
văii pline de vegetație crescută 
la întâmplare, necurățate.

“în ceea ce privește gos
podărirea satelor - afirma dl

r
■ Nicolae Moț, Zdrapți. Ne 
I bucurăm că sunteți un vechi 
| cititor al ziarului nostru. Regre- 
. tăm că citind mereu "Cuvântul 
I liber" nu ați reținut și preci- 
I zarea că redacția nu restituie 
J manuscrisele, publicate sau 
I nu. Este bine în schimb că ați 
L 

consilier loan Câmpurean - 
unele lucrări lasă de dorit, așe
zările fiind răzlețe. în prezent, 
în Lăsau, fiecare familie curăță 
șanțurile ce corespund fața
delor, se ocupă de Curățarea 
pomilor și văruirea lor. Până la 
Sărbătorile de Paști vom face o 
mobilizare a sătenilor pentru 
efectuarea curățeniei și în zo
nele unde nu sunt case sau

Gospodărirea 
satelor

unde sunt amplasate căminul 
cultural sau magazinul coo
perației." Același interlocutor 
spunea că în prezent se pre
gătește fertilizarea pășunii în 
suprafață de 150 ha. "Ca de 
obicei, îngrășămintele au fost 
aduse la primărie, de unde ca 
și altă dată le voi transporta 
aici în sat cu tractorul și le vom 
împrăștia."

Imaginea mai puțin capti
vantă a micii văi ce trece prin 
fața unor case este pusă pe 
seama lipsei de fonduri. “Piatră 
au mai dus oamenii pe maluri, 
încercând să le consolideze, 
dar fără rezultatele așteptate. 
Nici OGA (Apele Române RA - 
n.n.) nu are fonduri".

Poșta 
rubricii

înțeles că aprecierile personale
nu coincid cu cele ale

Grindul are numai 28 de 
gospodării. Cele mai multe fa
milii au case frumoase, cu pe
reții văruiți și gardurile vopsite, 
ceea ce spune ceva despre 
hărnicia localnicilor. Elocvent în 
acest sens este și faptul că în 
urmă cu doi ani a început con
strucția unui lăcaș de cult, în 
prezent fiind ridicat și acoperit. 
"Anul acesta vom face ten-, 
cuitul - afirma Gheorghe 
Stretean. Dar este greu... Am 
mai avut ajutoare și de la Deva, 
că numai cu contribuția celor 
28 de familii era aproape impo
sibil.”

Cum am văzut, primăva
ra este și la sate anotimpul 
unei primeniri generale. De 
la ogoare și pășuni la încă
peri și mici grădini cu flori. 
Păcat că pe alocuri apelor - 
acestor bogății ce ne-au fost 
lăsate cu dărnicie - nu li se 
dă mai multă atenție. Ați trăit 
vreodată sentimentul de bu
curie oglindindu-vă chipul în 
apa limpede, cristalină a 
unui rău, ascultând șopotul 
valurilor trecând peste pie
trele albe, uniforme? Creati
vă imaginea aceasta, înainte 
de a-i polua albia cu un rezi
duu căt de mic.

Estera SÎNA

"I 
redactorilor care alcătuiesc . 
pagina culturală. Acesta n-ar ■ 
trebui să fie însă un motiv de | 
amărăciune. Dacă nu ați avut , 
succes în domeniul poeziei nu ■ 
înseamnă că nu ne puteți scrie I 
despre alte lucruri din viața ‘ 
satului în care trăiți.

J

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara cu sediul în Deva, str. 
22 Decembrie nr. 37 A, 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 55/1998, 
modificată și completată 69,821% din acțiunile

Societății Comerciale ROTRANS ISCRONI SA 
cu sediul în Aninoasa, str. Vana Neagră, nr. 123, jud. Hunedoara, cod fiscal R 2138523, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/1526/1992, având:

Obiectul principal de activitate: transport mărfuri și persoane.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului 

Comerțului): 2.840.175 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/sem. I): 4.794.184 mii lei.
Pierderea ultimului an încheiat: 715.019 mii lei.
Structura acționariatului la data de 19.10.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 79.322 69,821
SIF 12.212 10,749
FFM 21.870 19,250
Alții 203 0,180
TOTAL 113,607 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 1.983.050.000 lei.

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

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 59.491.500 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale 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 participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 21.04.1999, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale a FPS 

Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 28.04.1999, 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 j|e 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 în H.G. 55/1998 
modificată și completată, art. 51, 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 sus.

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 valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - doamna 
Rozalia Secașiu, 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.

■ ANUNȚ PUBLICITAR
i*^l pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara cu sediul în Deva. Str. 
22 Decembrie nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITĂȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/1998, 
modificată și completată 100% din acțiunile

Societății Comerciale TRANSURBAN SA ORĂȘTIE 
cil sediul în Orăștie, str. Pricazului, nr. 7, jud. Hunedoara, cod fiscal R 7838757, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/854/1995, având:

Obiectul principal de activitate: transport urban și interurban de călători: transport mărfuri și 
produse alimentare

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului 
Comerțului): 644.925 mii lei.

Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/sem. I): 478.979 mii lei.
Pierderea în semestrul 1 an 1998: 100.910 mii lei.
Structura acționariatului la data de 21.09.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 25.797 100
SIF - -
FFM - -
Manager - -
Total 25.797 100.00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 644.925.000 lei.

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

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.000.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 500.000 lei și garanția de participare în valoare de 19.347.750 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara sau in 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 participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE
Licitația va avea loc la data de 22.04.1999, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale a FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 29.04.1999, 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 pof 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 în H.G. 55/1998 
modificată și completată, art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSÂRULUI DE PREZENTARE, în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

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 valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - doamna 
Rozalia Secașiu, 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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