
VENITI DE LUAT! LUMINĂ! EU SUNT ÎNVIEREA Șl VIAȚA!"
(DE LA CRUCE LA BUCURIA 

ÎNVIERII)
Au trecut aproape 2000 de ani de când 

soarele învierii lui Hristos strălucește peste 
fața pământului și totuși cuvintele “Aceasta 
este ziua care a făcut-o Domnul ca să ne 
bucurăm și să ne veselim într-însa” tot cu 
aceeași trăire și înălțare a sufletului le rostim.

Astăzi, fața întregii creații se reînnoiește în 
chip tainic, minunat, pentru că Mântuitorul 
Lumii, Domnul nostru Isus, după Sfintele Sale 
Patimi, după moartea și îngroparea Sa, a înviat 
din morți “cu moartea pe moarte călcând”.

De aceea, mare lumină și negrăita bucurie 
a învierii Mântuitorului “au umplut cerul și 
pământul și cele dedesubt”. învierea lui Isus 
Hristos este cea mai strălucită minune care 
însumează opera mântuirii. Mântuitorul a înviat 
cu trupul ca om, deoarece ca Dumnezeu El nu 
putea să moară și nici sufletul Său omenesc 
nu putea să moară, pentru că sufletele rămân 
în veșnicie vii.

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

/sus a trebuit să pătimească, să fie chinuit, 
batjocorit și umilit până ia moartea Sa violentă 
pe cruce pentru ca doar acum Tatăl Său ceresc 
să-L înalțe dându-i numele “Isus Cristos intru 
mărirea iui Dumnezeu Tatăl" (FU 2, 8-11).

Dar îngerii purtători de lumină au coborât să 
vestească lumii minunea minunilor: CEL răstignit 
între tâlhari și înmormântat S-a ridicat din mormânt 
ca să nu mai moară. CEL care temporar părea 
îngenunchiat de răutatea omenească, cu puterea 
Sa dumnezeiască s-a ridicat și a înviat biruind 
puterile întunericului. CEL închis în mormântul 
rece și întunecos a răsărit plin de căldură și lumină, 
dovedind lumii că este Cel care a afirmat: “Eu 
sunt învierea și Viața!” (loan 11,25).

învierea iui Isus este adevărul culminant ai 
credinței noastre trăit ca adevăr centrai de căte 
cea dintâi comunitate creștină, transmis ca 
adevăr fundamental de Tradiție, stabilit de 
documentele Noului Testamant, predicat ca 
parte esențială a Misterului Pascal împreună 
cu Crucea:

Cristos a înviat din morți
Cu moartea pre moarte călcând 
Și celor din morminte viată dăruindu-ie.

ina JURCONE
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Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paștemi 
Casa Județeană a Cooperativelor de 

Credit "CONCORDIA ROMÂNĂ" HUNEDOARA
Având susținerea 
BĂNCII INTERNAȚIONALE A RELIGIILOR

Streiul Căian 
după privatizare

• Curaj, inițiativă, optimism;
• Locația de gestiune lasă pete negre;
• Reorganizare din mers, cu sughițuri;
• Nu se caută vinovați, se caută soluții;
• Dacă ar avea oamenii bani...
în 4 noiembrie 1998, S.C. “Streiul” SA Căian, având în 

obiectul de activitate comerț cu amănuntul, s-a privatizat. 
Scoasă la licitație de către FPS, firma a fost adjudecată de 
dna Delia Stanciu, care deține pachetul majoritar de 
acțiuni, de 70 la sută, 17 la sută rămânând în portofoliul 
SIF, iar 13 la sută reprezentând acțiuni cumpărate pe 
cupoane. Deși cunoștea bine situația societății, în care a 
lucrat mulți ani, situație deosebit de dificilă în ultima 
perioadă, cu ceva pierderi la activ, dna Delia Stanciu a dat 
dovadă de curaj, •încumetându-se s-o cumpere. Iar acum 
își pune în valoare profesionalismul și spiritul de inițiativă, 
reașezând lucrurile pe temeiurile economiei de piață, fiind 
convinsă că va reuși.

- Societatea numără 24 de magazine, spune 
administratorul unic al “Streiului” Căian, dna Delia Stanciu, 
dar sunt în activitate numai 18. Câteva, care fuseseră date 
în locație de gestiune, ne-au fost predate, însă au rămas 
ca după cutremur. Gestionarii lor au smuls din temelii tot 
ceea ce puseseră în ele. Cred că pe unele nu le vom mai 
reactiva. Am vrea să le vindem. Dar cine mai cumpără 
ceva astăzi în Căian? Lumea este atât de săracă, iar 
întreprinzătorii nu prea vin aici. Și e păcat. Orașul are condiții 
de redresare, de dezvoltare, de progres.

într-o nouă structură și sub o nouă comandă, privată, 
SC “Streiul” SA Căian și-a început, practic, activitatea la 1 
martie a.c., după perioada de grație de 90 de zile. Un timp 
scurt pentru a-i putea evalua rezultatele, a-i anticipa 
evoluția. Unitatea are datorii. Câțiva dintre foștii gestionari 
ai magazinelor nu și-au plătit și de doi ani obligațiile către

Dumitru GHEONEA
(Continuare /rt pag. 2)

ROMTEIECOM
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști 

transmitem tuturor clienților, colabora
torilor, angajaților firmei și familiilor acestora, cele 

mai bune gânduri de bine, sănătate și împliniri 
alături de creștineasca urare 

Hristos a înviat!
Director coordonator 
loan Ovidiu Muntean

Dorim din tot sufletul ca 
luminoasa Sărbătoare a învierii 
Domnului Iisus Hristos, praznic al 

bucuriei înălțării spirituale, să aducă în 
casele cititorilor noștri pace și înțelegere, 
iar celor care ne citesc, celor care ne scriu 
cu încredere dorind să se facă utili prin 
informațiile oferite, poștașilor și 
difuzorilor de presă, colegilor tipografi 
le urăm multă sănătate, fericire și puterea 
de a învinge greutățile, să răzbească spre 
zile mai bune.

Hristos a înviat!
Redacția ziarului „ Cuvântul liber”

Următorul număr al ziarului nostru 
va apărea miercuri, 14 aprilie a.c.

lansează o EMISIUNE SPECIALĂ DE
"CERTIFICATE DE DEPOZIT" 

CU DOBÂNDĂ FIXĂ ANUALĂ DE 85%
PE TERMEN DE 1OO DE ZILE

Vânzarea acestora se va face în zilele de 13, 14- și 
15 aprilie 1999. între orele 08-18.

Valoarea nominală a unui Certificat de Depozit 
este de 1.000.000 lei.
3 DEVA, Piața Victoriei, nr.2, parter (clădirea IPlt), 

telefoane 234561; 234562.
O HUNEDOARA, str. Republicii, bloc 8, ap.3, parter, 

telefon 712211.
2 ORĂȘTIE, str. Republicii, bloc C2, parter, 

telefoane: 240931, 240932.
3 BRAD, str. Republicii, bloc 6, parter, telefoane: 

234563, 234564.
C HAȚEG, str. T. Vladimirescu, bloc SI. parter, 

telefoane: 771090, 771091.
Z) DOBRA, sir. 1 Decembrie, nr.9, telefon 283270.V _______. . _ —- -------------- d

ACR - 95 de ani 
de existența

Luni, la sediul Automobil Club 
Român din Deva a avut loc o 
întâlnire de suflet care a marcat 
împlinirea a 95 de ani de existență 
a instituției. La jubileu au participat 
domnii loanStaier-directorACR, 
Ion Constantinescu - arhitect șef 
al județului, Dorin Redaru - di
rector D.J.T.S. Hunedoara, 
Grigore Cozma - director 
ASIROM, Mihail Rudeanu - direc
tor OJPC Hunedoara, membri 
ACR, precum și reprezentanți ai 
presei locale.

Automobil Club Român a luat 
ființă în 5 aprilie 1904, fiind 
membru al Alianței Internaționale 
de Turism și al Federației 
Internaționale a Automobilului, 
organizații mondiale cu statut 
consultativ pe lângă Organizația 
Națiunilor Unite, iar de patru 
legislaturi reprezentantul ACR 
este membru titular al 
conducerilor celor două 
organizații internaționale. La nivel 
național, la ora actuală există 40 
de filiale județene și tot atâtea 
sedii reprezentative, 150 de 
agenții orășenești și stații de 
asistentă tehnică, patru hoteluri 
pensiune, o flotă nautică de 
turism în Delta Dunării formată 
din trei hoteluri plutitoare și trei 
ambarcațiuni pentru 20 de turiști 
fiecare, aproape 500 automobile 
de patrulare rutieră și patru școli 
de șoferi, platforme auto de 
transport autovehicule avariate, 
o întreprindere de turism 
automobilistic și o revistă proprie.

Filiala județeană Hunedoara 
își menține o poziție fruntașă în 
atragerea de noi membri. în 
primele trei luni ale acestui an, 
numărul celor înscriși în 
asociație a crescut cu 136 la 
sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut. La acest moment, 
în județul Hunedoara există 
peste 4000 de membri ACR.

Acum, Automobil Club 
Român se află în proces de 
reorganizare. “Ca noutate, aș 
aminti faptul că de la 1 aprilie 
a.c., comitetul a hotărât ca ACR 
să nu se mai ocupe de 
inspecțiile tehnice, care trec sub 
competența Registrului Auto. 
Chiar și în aceste condiții, în 
ceea ce privește inspecția 
tehnică, vom ajuta persoanele 
care și-au achitat cotizația pe 
1998; în caz contrar, cotizanții 
vor primi înapoi 30.000 lei. Din 
fondurile strânse pentru aceste 
lucrări, o parte se vor investi 
pentru modernizarea parcului 
auto. La ora actuală există 13 
centre zonale, însă filialele 
județene vor păstra în 
continuare școala de șoferi 
(categoriile B, C, D, E), 
departamentul tehnic
(remorcare, depanare), 
activități specifice asociației: 
încasări, competiții sportive, 
excursii, colaborări cu turiștii 
străini etc”, menționa dl loan 
Staier, director ACR.

Cristina CÎNDA

Conducerea Direcției de Sănătate Publică a 
Județului Hunedoara are deosebita onoare de 

a ura întregii populații din județul Hunedoara și, 
îndeosebi medicilor și tuturor celorlalte 

categorii de angajați din sectorul sanitar, 
un PAȘTE FERICIT!

„HRISTOS A ÎNVIAT!” 
Dr. loan Rău - medic primar director
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Viața noastră atâta prețuiește cât am 
înțeles și împlinit din Sfânta Evanghelie. 
Răstignirea și învierea lui Isus sau cât am 
înțeles fiecare dintre noi din activitatea lui 
de învățător, Stăpân atotputernic și de Preot 
al sufletelor noastre.

“Preot în veac după rânduiala lui 
Melhisedec’’, adică fără început și fără de 
sfârșit, fără înaintași și fără urmași. Preot și 
Arhiereu care însuși s-a jertfit pentru 
mântuirea și bucuria neamului omenesc.

Jertfa aceasta din Săptămâna Patimilor 
o primim în Cina cea de Taină instituită de 
Mântuitorul Isus Hristos în Joia Mare, sau 
cum o numesc adevărații creștini ai zilelor 
noastre “Sfânta împărtășanie’’ sau “Sfânta 
Cuminecătură" așa cum a grăit Domnul 
“Amin, amin". Adevărat, adevărat zic vouă, 
dacă nu veți mânca Trupul Fiului Orțiului și 
nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în 
voi. Cel ce mâncă trupul Meu și bea sângele 
Meu are Viață veșnică și Eu îl voi învia în 
ziua cea de apoi. Trupul Meu este adevărată 
mâncare și sângele Meu, adevărată 
băutură. Cel ce mâncă trupul Meu și bea 
sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru 
el.

Precum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu 
și Eu viez pentru Tatăl și cel ce mănâncă pe 
Mine va trăi prin Mine (loan - 6.53.57).

în trei rânduri și-a vestit Isus suferințele 
ca să ne facă să înțelegem eă prin această 
întreită vestire patimile Sale prețuiesc tot atât 
cât și învierea din a treia zi pentru mântuirea

♦ 
noastră.

Lumea creștină ar fi mai săracă și nu s- 
ar putea bucura de luminoasa zi a învierii, 
dacă n-ar plânge și suspina în săptămâna 
jertfei.

înaintașii noștri și chiar cei de astăzi nu 
avem și nu vom avea pace în sufletele 
noastre în ziua de Paști dacă scăpăm sau 
nu scăpăm mâncând ceva de dulce, în 
timpul săptămânilor de post.

Oare ce ar fi de n-ar fi această 
săptămână a durerii și a tânguirii?

în aceste zile parcă suntem mai 
îndatorați să cerem lui Dumnezeu iertare 
pentru păcatele noastre.

în această săptămână învinovățim pe 
luda, pe Caiafa și Ana, pe Pilat și pe Petru 
care l-au uitat pe Isus, la fel ca și cei nouă 
leproși vindecați.

Tot acum îl facem fericit pe tâlharul care 
a văzut pe Isus Pătimitorul nu numai pe Cel 
care potolise furtuna, vindecase atâtea boli 
și suferințe și care zice “Doamne Tu însă n- 
ai făcut nici un rău și locul Tău nu-i aici între 
noi”.

Săptămâna aceasta este pentru noi o 
săptămână dragă pentru că fiecare dintre 
noi într-o măsură mai mare sau mai mică 
pătimim și noi.

în această Săptămână a Patimilor venim 
Isuse la Tine și Te rugăm și îți spunem 
“Doamne Dumnezeul nostru de 2000 de 
ani Te tot lovim. Te rugăm IARTĂ-NE!”

Dr.Pr. 1.0. RUDEANU

Performanța presupune, ca o premisă, condiții asemănătoare 
în producția avicolă

Dincolo de rezultate, există 
și unele îngrijorări

în preajma Sfintelor 
Sărbători de Paști ne-a făcut 
plăcere, să difuzăm anunțul 
SC Avicola Deva-Mintia 
privind oferta gratuită, din 
produsele sale specifice, în 
sprijinul căminelor și 
instituțiilor de asistență 
socială din județul nostru. 
Contabilizând solicitările, am 
fost informați de la 
conducerea firmei că s-au 
livrat pentru aceste instituții 
de ocrotire socială nu mai 
puțin de 12.000 ouă și 200 kg 
produse diferite din carne de 
pasăre.

Discutând cu dl director 
ing. loan Simion, am desprins 
faptul că SC Avicola este 
dispusă să susțină prin 
eforturi proprii și cu produse 
specifice, pe baza unor 
situații exacte ale organelor 
județene abilitate, întreținerea 
persoanelor refugiate din 
regiunea Kosovo sau din 
Iugoslavia, fie ele de 
naționalitate sârbă sau 
albaneză, găzduite în județul 
nostru. Este un gest deosebit 
ce merită să fie apreciat ca 
având o semnificație aparte în 
contextul conjuncturii actuale,

STAREA MEDIULUI
Poluanții gazoși analizați 

(dioxidul de azot, dioxidul de 
sulf, amoniac și fenoli) au avut 
valori medii și maxime care s- 
au încadrat în perioada 29 - 
4.04.1999 în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului 12574/ 1987. 
Valorile maxime au fost 
înreaistrate pe zona Călan la 
aâta de 29.03.1999 pentru 
dioxidul de azot, pe zona 
Hunedoara la data de 
30.03.1999 pentru fenol, la data 
de 1.04.1999 pentru dioxidul de 
sulf și în 3.04.1999 pentru 
amoniac.

Pulberile în suspensie au 
prezentat valori medii care se 
încadrează în limita admisă de 
0,15 mg/ mc aer/ 24 h cu 
excepția zonei Teliuc. Valoarea 
maximă la acest indicator s-a 
înregistrat pe zona Călan la data 

când exodul populației din 
Kosovo atinge deja 
dimensiunile unei adevărate 
catastrofe umanitare, ca 
urmare a ostilităților 
nemiloase și abuzive ale 
forțelor NATO-.

Este într-adevăr o bucurie 
să constați că pentru Sfintele 
Sărbători de Paști, prin 
magazinele proprii, în special 
unitatea cu profil avicol din 
județ a asigurat o bună 
aprovizionare a populației cu 
ouă și carne de pasăre, în 
același timp având ofertă și 
pentru alte județe. Cum 
remarca însă dna Mariana 
Tulea, șefa abatorului, se 
resimte oarecum apariția unor 
importuri pentru boicotarea și 
destabilizarea producției 
autohtone. îmbucurător este 
însă faptul că, în ciuda acestor 
aranjamente benefice pentru 
unii, comercianții, dar mai 
ales consumatorii păcăliți de 
calitatea dubioasă a 
produselor importate au optat, 
în cele din urmă, pentru 
promovarea și încurajarea pe 
piață a produselor românești.

Din discuția cu dl director 
și cu alți specialiști, chiar

de 29-30.03.1999.
Pulberile sedimentabile 

prezintă depășiri ale limitei 
admise de 17,0 gr/ mp/ lună pe 
zonele Teliuc de 9,5 ori și pe zona 
Chișcădaga de 3,0 ori. Raportat 
la perioada anterioară pe zona 
Chișcădaga, valoarea medie la 
acest indicator s-a redus cu 51,0 
gr/ mp/ lună.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absorbită 
se mențin în limitele Je variație 
ale fondului natural de 
radioactivitate pentru toți factorii 
de mediu analizați. Valorile medii 
obținute pentru apa brută și apa 
potabilă au fost de 0,36 și 0,12 
Bq/1 în comparație cu valoarea 
de atenție stabilită pentru acest 
factor de mediu și care este 2,0 
Bq/I.

Materiile în suspensie pe râul 
Jiu provenite în principal de la 

privatizați în domeniul 
aviculturii, am avut însă 
neplăcuta surpriză să 
consemnez îngrijorarea 
acestora pentru soarta 
aviculturii românești în anul 
1999, când se estimează o 
recoltă sub orice așteptări a 
producției de cereale, care 
poate determina falimen- 
tarea aviculturii. Datele 
comparative arată că nu 
managementul, în cazul de 
față, ci lipsa măsurilor de 
protecție și de încurajare a 
producției autohtone 
constituie motivul esențial al 
căderii la nivel național a 
firmelor avicole, dar nu 
numai a acestora.

Nu este nevoie să intrăm 
în detalii, deoarece bunul 
simț ne îndeamnă la reflecții 
serioase privind opțiunea 
puterii și guvernanților față 
de stimularea producției 
autohtone, față de asigurarea 
securității alimentare a 
populației. Dacă nici acum 
nu ne trezim la realitate, în 
anul viitor vom fi mai săraci 
și mai înfometați.

Nicoiae TÎRCOB

jnitățile de extracție și preparare 
a cărbunelui au avut o valoare 
medie de 1235,2 mg/1 și o valoare 
maximă de 2147,00 mg/ I 
înregistrate la data de 
30.03.1999.

Raportându-le la perioada 
anterioară, se constată o 
reducere a cantității de materii în 
suspensie pe râul Jiu cu 177,0 
mg/ I pentru valoarea medie și 
cu 907,0 mg/ I pentru valoarea 
maximă.

în cursul lunii februarie 1999 
pentru poluanții gazoși s-au 
constatat reduceri la dioxidul de 
azot în toate zonele din județ, 
pentru dioxidul de sulf valorile 
s-au redus pe zona Hunedoara 
și V. Jiului, au crescut în zona 
Mintia Deva și s-au menținut 
constante pe zona Călan și 
Chișcădaga, iar pentru amoniac 
și fenoli, indicatori care se 
determină numai pe zona 
Hunedoara, s-au constatat 
reduceri ale valorilor medii.

| 0 posibilă [

i

înfrățire
Localitatea Vata de I 

Jos se află în curs de | 
înfrățire cu localitatea i 
franceză Vai d’ Ajoi. Cu ! 
această intervenție, o • 
delegație de tineri din I 
Vața de Jos se va | 
deplasa ia vară in Franța ■ 
unde va a vea ioc un! 
schimb de experiență. > 
Temele schimbului de |

| experiență se regăsesc | 
■ în domeniile cultural, ■ 
• I
’ sportiv, școlar, turism, ■ 
I administrație publică, I 
| protecția mediului, for-1 
| mare profesională ș.a. | 
. "Pentru noi inseamnă.
1 foarte mult ca tinerii să' 
I cunoască adevărataX
| democrație, să fie pre-1
■ gătiți pentru ziua de i 
. mâine. Nu trebuie să ne !
1 fie rușine să recu-1 
I noaștem făptui că avem I 
| ce învăța de ia poporul |
■ francez”, a menționat di. ■ 
! Gheorghe Rusu, prima-!
I rui comunei. (Cr. C.) 1

Streiul Călan 
după privatizare

(Urmare din pag. 1)

societate. Iar puterea de 
cumpărare tot mai'redusă 
a locuitorilor orașului, ca 
urmare a diminuării 
drastice a activității 
combinatului siderurgic, a 
altor unități, ca și prețurile 
în continuă creștere, nu au 
darul să rentabilizeze prea 
repede și prea mult 
domeniul comercial, în 
speță viața "Streiului" -din 
localitate.

- Știam că nu va fi ușor, 
constatăm că este foarte 
greu, însă trebuie să 
mergem înainte, relevă dna 
Dqlia Stanciu. Noi nu 
căutăm acum vinovați 
pentru ceea ce a fost, ci 
căutăm soluții pentru viitor. 
Am mai restrâns din spații, 
am mai redus din personal; 
vom reorganiza și

Farmacii de serviciu
La sfârșitul acestei săptămâni 

(10-11 aprilie) în Deva va fi de 
gardă farmacia ,,Diana" din strada 
22 Decembrie, bloc 41, telefon 
624794.

în Hunedoara va onora rețetele 
unitatea farmaceutică „Energo- 
farm”, strada G. Enescu, nr. 14, tel. 
717659. (E.S.)

Pulberile în suspensie s-au 
redus pe zonele Mintia Deva, 
Hunedoara, V. Jiului și Călan și 
au crescut doar pe zona 
Chișcădaga. în cursul lunii s- 
au identificat 4 depășiri ale 
limitei admise pe zona 
Hunedoara, 4 pe zona Zlaști și 
o depășire pe zona Mintia 
Deva. Pe zona Baru Mare, 
valoarea medie a fost de 0,035 
mg/ mc aer și nu s-a înregistrat 
nici o depășire a limitei admise. 
Pentru pulberile sedimenabile 
s-a evidențiat reducerea 
valorilor medii pe zonele 
Hunedoara, V. Jiului, Călan, 
Chișcădaga și Baru Mare și s- 
au menținut constante pe zona 
Mintia Deva. în județ s-au 
înregistrat 11 puncte cu 
depășiri ale limitei admise din 
care 3 în municipiul Hunedoara, 
4 în zona Teliuc, 1 pe zona 
Zlaști și 3 pe zona Chișcădaga.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva .

VENITI DE LUATI 
LUMINĂ!

(Urmare din pag. 1)

în această zi și în cele 
următoare ne împărtășim 
unii altora bucuria 
sufletească a marelui 
Praznic al Paștilor, prin 
salutul strămoșesc
românesc și creștinesc 
“HRISTOS A ÎNVIAT” și 
întărim mărturisirea
credinței noastre în inima Sa 
prin răspunsul “ADEVĂRAT A 
ÎNVIAT”. Acesta este și un 
salut îngeresc, căci a fost 
rostit mai întâi de primul 
vestitor al învierii Domnului, 
care a fost îngerul ce stătea 
la ușa mormântului.

Sărbătoare a sărbătorilor 
și praznic al praznicelor, Ziua 
învierii Domnului aduce 
bucurie în toate casele și în 
toate inimile credincioșilor. 
Pretutindeni unde este 
închinat Domnul nostru Isus 
Hristos, ziua învierii Lui 
revarsă mai multă lumină în 
cugetele noastre, mai multă 
bunătate în noi și prietenie 

moderniza unele maga
zine, vom diversifica oferta 
de mărfuri și sper să 
reușim. N-o să fie mereu 
așa de greu în Călan și nici 
în țară. Punem accent pe 
hărnicia personalului 
nostru, pe calitatea 
mărfurilor, pe cooperarea 
cu furnizorii de produse și 
prestatorii de servicii. Poate 
vor veni vremuri mai bune 
și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii, cum este și 
a noastră. Și mă refer la 
credite avantajoase, 
reducerea taxelor și a 
impozitelor, dobânzi mai 
mici la bănci. Altfel nu vom 
putea exista. Acum noi 
lucrăm doar pentru stat. Ce 
mai investim? Cu ce ne 
mai dezvoltăm activitatea?

Să vă ajute Cel de Sus! Cei 
de jos...cu mila.

DIVI2IA 82
REZULTATELE ETAPEI A 23-A: ARO C-lung - FC Baia Mare 1- 

0; Corvinul Hunedoara - Chimica Târnăveni 1-0; Minerul Motru - 
ASA TG. Mureș 2-0; FC Drobeta Tr. Severin - Dacia Pitești 2-1; Gaz 
Metan -Vega Deva 3-2; FC Apullum - FC Interi-0; FC Bihor - Unirea 
Dej 3-2.

CLASAMEIXITUL

Etapa viitoare (sâmbătă, 10 aprilie): Un. Dej - FC Drobeta, 
Dacia - Jiul, FC Extensiv - Apullum, Min. Motru - Corvinul, Chimica - 
“Poli" Tim., UTA - FC Bihor, FC Baia M. - Gaz Metan, FC Inter Sibiu - 
ARO C-lung, ASA Tg. M - Vega Deva.

1. FC EXTENSIV 23 16 3 4 62-20 51
2. ARO C-LUNG 23 15 2 6 44-27 47
3. UTA 23 12 5 6 43-28 41
4. FC BIHOR 23 12 4 7 28-23 40
5. GAZ METAN 23 11 4 8 37-30 37
6. "POLI” TIMIȘOARA 23 11 3 9 42-29 36
7. FC INTER SIBIU 23 11 2 10 36-31 35
8.ASATG. MUREȘ 23 11 1 11 28-30 34
9. CORVINUL HD. 23 10 3 10 36-40 33
10. MINERUL MOTRU 23 8 4 . 11 30-36 28
11. FC APULUM 23 8 4 11 27-35 28
12. VEGA DEVA 23 8 4 11 24-39 28
13. FC BAIAM. 23 7 6 10 28-32 27
14. FC DROBETA 23 8 3 12 28-38 27
15. JIUL PETROȘANI 23 8 2 13 23-40 26
16. DACIA PITEȘTI 23 7 4 j2 30-37 25
17. UNIREA DEJ 23 7 3 ‘ 13 28-42 24
18. CHIMICA T. 23 7 3 13 24-41 24

între oameni și ar trebui o 
mai mare apropiere între 
popoare. In concepția 
creștină despre viață 
pacea este bunul cel mai 
de preț al omenirii din 
toate timpurile.

Creștinismul este 
religia iubirii și a păcii, solia 
creștinismului a fost și 
este totdeauna solia păcii. 
Să rostim cu fermitate un 
NU împotriva războiului 
dus de unele țări creștine 
împotriva fraților noștri de 
credință ortodoxă din 
Iugoslavia și un DA energic 
și categoric pentru viață, 
pentru afirmarea
valențelor ei creatoare, 
spre desăvârșirea lumii.

“Ziua învierii”. Să ne 
luminăm popoare cu 
prăznuirea și unul pe altul 
să ne îmbrățișăm. Să 
zicem: “Fraților și celor ce 
ne urăsc pe noi, să iertăm 
toate pentru înviere”.

“HRISTOS A ÎNVIAT”

„Curtea de 
Conturi 

respecta 
legea"

Așa după cum declara 
dl loan Boantă, directorul 
Direcției de Control Financiar 
Hunedoara din cadrul Curții 
de Conturi a României, banii 
din subvențiile de la Bugetul 
de Stat pentru sectorul 
minier nu pot fi livrați în 
conturile companiilor miniere 
cu pierderi. Legea Bugetului 
de Stat nr. 36/1999, prevede 
foarte clar la articolul 65 că în 
situația în care companiile au 
datorii la buget, subvențiile se 
virează direct în contul 
acestor datorii: „Curtea de 
Conturi trebuie să respecte 
legea care, în acest caz, 
este foarte clară". Refuzul de 
viză pentru ordinele de plată 
ale companiei Minvest Deva 
este perfect motivat, Curtea 
de Conturi a României 
respectând legile în vigoare. 
Conform Legii nr. 94/1992, în 
astfel de cazuri ordonatorul 
de credit se poate adresa 
direct Guvernului. (A.N.)
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SC GOMAR 
Lux SA 
Bistrița

Adresează tuturor 
clienților, colabora
torilor și beneficia
rilor săi din județul 
Hunedoara, cele mai 
sincere felicitări și 
urări de bine cu pri
lejul Sfintelor Săr
bători de Paști, îm
preună cu crești
neasca urare de Săr- 

b ă t o ri 
Fericite!

West Bank 
SA Arad

Folosim prilejul 
Sfintelor Sărbători de 
Paște pentru a trans
mite urări de bine și 
multă sănătate tuturor 
colaboratorilor și cli
enților noștri.

însoțim gândurile 
de bucurie și împliniri 
de tradiționalele
urări

HRISTOS A
ÎNVIAT!

SĂRBĂTORI
FERICITE!

i SC "Decebal" I
SA Deva j

(fosta Industria : 
Cărnii)

Cu prilejul Sfinte- ' 
1 lor Sărbători ale Paș- 1 
1 telui, Consiliul de ad- 1 
1 ministrație transmite I 
| urări de bine, sănă- | 
| tate și împliniri pen- | 
| tru colaboratorii și cli- | 
| enții firmei, precum și | 
| pentru salariații uni- | 
■ tații și familiile aces- ■ 
! tora. însoțim gându- . 
J rile noastre de crești- ! 
• neasca urare
! Hristos
| a înviat! |
L J

SC “Avram
Iancu” SA Brad 
urează tuturor 
salariaților, 
clienților și
partenerilor de 
afaceri cele mai 
curate gânduri, 
sănătate, fericire 
și împliniri alături 
de cei dragi.

HRISTOS A
ÎNVIAT!

Director 
generat, 
Hărăguș

Sucursala 
Minieră Brad

Sfintele Sărbători 
ale învierii Mântui
torului Isus Hristos ne 
oferă plăcutul prilej să 
adresăm salariaților 
noștri și familiilor lor, 
colaboratorilor și tutu
ror minerilor din ju
dețul Hunedoara, 
multă sănătate, pace 
sufletească, bucurii și 

fericire.
Hristos a 

înviat!
k Z Director,

Ing. Oprean 
i Vasile Dore!

Consiliul județean 
Hunedoara 
Direcția 

Județeană pentru 
Protecția Copilului

Cu ocazia Sfintelor 
Sărbători de Paști 
transmitem membrilor 
Comisiei pentru Pro
tecția Copilului, tutu
ror angajaților și co
piilor din centrele de 
plasament, precum și 
tuturor colaboratori
lor noștri, cele mai cal
de urări de bine, sănă
tate și fericire. 
Hristos a înviat!

ANUNȚ PUBLICITAR
r

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

22 Decembrie, nr. 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 H.G. 55/98, 
modificată și completată, 97,0817% din acțiunile

Societății Comerciale “AGRO FLORI SA CĂLAN” SA
cu sediul în CĂLAN, str. Furnalistului, nr.17E, județul Hunedoara, cod fiscal R 10381018, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/198/1998, având:

Obiectul principal de activitate: cantină, comerț cu ridicata și amănuntul, agricultură.
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 

782.125.000 lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/sem I): 749.358.000 lei.
Pierdere la data de 31.12.1998: 218.643 mii lei.
Structura acționariatului la data de 15.03.1999 este:

Acționar Nr: acțiuni %
F.P.S. 30.372 97,0817
S.I.F - -
PP.M. 913 2,9183
Manager - -
Total 31.285 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 759.300.000 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 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 22.779.000 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS, 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 30.04.1999, ora 13, 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 07.05.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

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

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute 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 sediul Direcției Teritoriale FPS 
Hunedoara-Deva - d-na 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.

ANUNȚ PUBLICITAR
/f^7 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 LICITÂȚIE 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 40% din acțiunile

Societății Comerciale AGROMEC S.A.*
cu sediul în Călan, str. Tabăra Militară, nr. 3, jud. Hunedoara, cod fiscal R 2141715, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/258/1991, având:

Obiectul principal de activitate: servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii și protecției 
fitosanitare, lucrări de întreținere și reparare a mașinilor și utilajelor agricole.

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

Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din semestrul 1 an 1998): 143.919 mii lei. 
Pierderea ultimului an încheiat: 243035 mii lei.
Structura acționariatului la data de 30.06.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 369.240 40
SIF - -
FFM 553.860 60
Alții - -
Total 923.100 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 1000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 369.240.000 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 1.000.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 11.077.200 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 27.04.1999, ora 12, 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 04.05.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

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

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute 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
f

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 H.G. 55/98, 
modificată și completată, 68,65% din acțiunile

Societății Comerciale “BOBINATORUL” SA
cu sediul în CĂLAN, str. Furnalistului, nr.17E, județul Hunedoara, cod fiscal R 10381077, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/200/1998, având:

Obiectul principal de activitate: Lucrări de instalații electrice.
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 

305.000 mii lei.
Cifra de afaceri (la 31.12.1998): 795.864 mii lei.
Pierdere în 1998:46.869 mii lei.
Structura acționariatului la data de 14.12.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 8.375 ’ 68,65
S.I.F - -
PPM. 3.825 31,35
Manager - -
Total 12.200 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 209.375.000 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 al DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 6.281.250 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS, 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 27.04.1999, 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 04.05.1999, 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 doda 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 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 sediul Direcției Teritoriale FPS 
Hunedoara-Deva - d-na 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


I Cuvântul liber 10 - 11 APRILIE 1999

< X
f lniunea Europeană va 
V acorda României, în 

cursul acestui an, un ajutor 
financiar în valoare de 40 de 
milioane de euro pentru mă
suri active de combatere a 
șomajului, bani care'Vor fi 
folosiți în principal pentru 
crearea de noi locuri de 
muncă, a declarat pentru 
MEDIAFAX ministrul Muncii 
și Protecției Sociale, 
Alexandru Athanasiu.

Uniunea
Europeană - 

ajutor pentru 
combaterea 
șomajului

Athanasiu a precizat că 
vor fi avute în vedere toate 
zonele din țară, însă se va 
pune un accent deosebit pe 
zonele monoindustriale, 
unde rata șomajului este mai 
mare decât media pe țară. 
Printre altele, banii vor fi folo
siți și pentru subvenționarea 
integrală a salariilor persoa
nelor care vor fi încadrate.pe 
durată determinată în acti
vități de prestări servicii și 
pentru infrastructură inițiate 
de administrațiile locale.

Ministrul Muncii a mai 
spus că banii vor putea fi 
folosiți, modificându-se Le
gea finanțelor publice, chiar 
pentru acordarea de micro- 
credite pentru persoanele 
disponibilizate care doresc 
să înceapă, ca liber-profe- 
sioniști, activități pe cont 
propriu. I

r

Televiziunea
Șî 

obezitatea 
la copii

Copiii care își petrec 
cât mai mult din timpul lor 
în fața televizorului riscă 
mai mult să devină obezi 
decât ceilalți, a arătat unul 
dintre responsabilii Cen
trului de control și preve
nire a bolilor din Atlanta, 
citat de France Presse.

“Cu cât copiii privesc 
mai mult la televizor, cu 
atât ei au tendința să con
sume ceea ce este prezen
tat la publicitate și au ten
dința să mănânce în timp 
ce privesc la televizor”, a 
arătat medicul William 
Dietz, cu ocazia unei con
ferințe de presă organizate 
de Asociația medicală 
americană (AMA).

“Cunoaștem, de ase
menea, că există o legă
tură la copii, ca și la adulți, 
între timpul petrecut în 
fața televizorului și forma 
fizică. Cu cât oamenii pri
vesc mai mult la televizor, 
cu atât sunt mai puțin în 
formă”, a adăugat Dietz.

Potrivit specialiștilor, 
părinții subestimează in
fluența nefastă a privitului 
îndelungat la televizor. Ei 
recomandă părinților să 
controleze în mod serios 
“doza” cotidiană de tele
viziune pentru copii.

V-. . __ >>

Cuiim să dlclfcciii e 
ifiiirmâ iriivaillai

O carte recent apărută în 
Statele Unite îi învață pe “cei 
care au rivali în afaceri metode 
de doborâre a dușmanului".

Volumul este intitulat “Out 
of Business: Force A 
Company, Business Or Store 
To Close Its Door...For Good” 
(“Gata cu afacerile: Cum să 
forțezi pe cineva să renunțe la 
compania, afacerea sau maga
zinul său pentru totdeauna").

Lucrarea oferă sfaturi des
pre cum poți provoca atâtea 
necazuri rivalului, încât să nu-și 
mai poată susține activitatea. 
Și toate acestea, fără a apela 
la poliția economică.

Cam ce se poate face: 
anunță la oficiul poștal schim

'-----------------------------------------------x
Secretul 

parfumurilor este 
urât mir®sitor

în spatele mirosurilor plăcute ale parfumurilor 
se ascunde un secret mai puțin "aromat".

Un specialist american în aromoterapie a 
explicat că mirosurile florale, cum ar fi cele de 
iasomie, trandafir și violete conțin o componentă 
care are exact nuanța olfactivă a fecalelor. De 
asemenea, mirosul afrodisiac de lemn de santal 
ascunde o componentă stranie: un parfum ca de 
urină, ceea ce îl face, de fapt, atât de atractiv.

Aceste nuanțe ciudate sunt receptate numai 
la nivelul subconștientului, așa că ansamblul 
rămâne la fel de plăcut.

Specialistul american subliniază că cele mai 
multe dintre parfumurile bune, cele mai 
apreciate, conțin substanțe care, dacă ar fi 
mirosite singure, ar stârni cu siguranță dezgustul.>___________ ______________ '________ /

\ Mașina
| viitorului j

Concernul Daimler' 
I Chrysler a prezentat auto- I 
| mobilul NECAR 4, conside- |
■ rat de specialiști mașina vii- ■ 
1 torului. Mașina, care are o * 
I capacitate de cinci locuri, I 
| folosește bateriile electrice și |
■ poate parcurge aproximativ ■ 
j 450 km, la o viteză normală ! 
• pe autostradă, înainte de a fi > 
| reîncărcată.

Serialele siropoase sunt 
echivalentul TV al cocainei

Pentru mulți adolescenți americani, serialele 
siropoase au devenit echivalentul TV al cocainei, 
avertizează specialiștii americani.

Un profesor de la Universitatea de Stat din 
New York a elaborat un studiu care evaluează 
acesată situație.

în această lucrare sunt precizate simptomele 
după care se poate diagnostica "dependența de 
serial". Printre acestea se numără faptul că cei 
dependenți își programează treburile în funcție 
de ora de difuzare a serialului preferat, că 
vorbesodespre personajele filmului ca și cum ar 
fi oameni reali, că iau decizii în privința 
problemelor personale bazându-se pe modelele 
create de serial și gândindu-se ce ar fi făcut într- 
o situație asemănătoare un anumit personaj.

Deși această dependență poate afecta rezul
tatele școlare și viața socială a elevului dependent, 
ea are și o parte bună: cel "prins" de serial nu va 
folosi droguri sau alcool, pentru că filmul acțio

nează ca un substitut al acestor substanțe._____ y

Anemonă sau 
scorpion, 
aceeași 
otravă

La prima vedere, ane
mona de mare și scorpionul 
n-au nici un punct comun. 
Dar pentru o echipă a Depar
tamentului de inginerie și 
studii a proteinelor din cadrul 
Comisariatului pentru ener
gie atomică (CEA) aceste 
vietăți care fac parte din cate
goria cnidarelor și, respectiv, 
a artropodelor produc veni
nuri cu o funcționare similară. 
Cercetătorii au descoperit că 
toxinele lor acționează blo
când canalele cu potasiu ale 
sistemului nervos periferic. 
Or, secventând structura mo
leculară a acestor toxine, 
biologii au descoperit că vi
novatul era o pereche unică 
de aminoacizi, plasată în lo
curi asemănătoare la cele 
două specii. Aceste studii, 
extinse și la alte specii, vor 
putea servi, susțin specia
liștii, la sinteza unor noi neu
ropeptide.» 4 

• • -dt
în 1983, săptămânalul "Paris 

| Match" a organizat un sondaj cu 

i întrebarea "Care este idealul 
" feminin contemporan?" și cele 
I mai multe sufragii le-a obținut 
| actrița ANNIE GIRARDOT.

S-a născut la 25 octombrie 
I 1931 la Paris. Urmează 
| cursurile Conservatorului din 
. Paris și este remarcată de spe- 
I cialiști, fiind angajată la ”co- 
| media franceză”.
I Debutează în film cu 
• "Treize â table” (Treiprezece la

barea adresei companiei riva
lului, în așa fel încât toată co
respondența să ajungă în cu 
totul altă parte; lipește slo
ganuri ofensatoare pe gea
murile magazinului rival, pe 
marfă sau pe mașinile anga- 
jaților; dă un anunț în ziar, din 
care să se înțeleagă clar că 
afacerea care te deranjează 
este condusă din umbră de o 
sectă.-

Autorul folositoarei lucrări, 
Dennis Fery, recunoaște că 
aceasta pare "distructivă, rău
tăcioasă și furioasă’’, dar pre
zintă avantajul că îi determină 
pe toți afaceriștii să aibă grijă 
să-și îmbunătățească serviciul 
de servire a clienților.

0 TALENTATĂ ACTRITĂ FRANCEZĂ
masă) - 1955, în regia lui Andre 
Hunebelle, cu Fernand Gravey. 
începe o carieră cinematografică 
întinsă pe aproape 30 de ani. 
"L’amour est un jeu" (Dragostea 
este un joc) - 1958, regia Marc 
Allegret, "Le Rendez-vous" (în
tâlnirea) 1961, regia Jean 
Delannoy, cu Philippe Noiret, 
sunt etape în "cucerirea" unui loc 
în filmul francez - și așa destul 
de bogat în personalități.

La mijlocul anilor '60, inter
pretează roluri de femei mature,

O AMERICANCA DE 81 DE 
ANI A CREAT PRIMA CARTE 

DE COLORAT VIRTUALĂ
Cine crede că bătrânii 

se tem de calculatoare se 
înșeală: o americancă de 
81 de ani a creat prima 
carte de colorat virtuală.

Intitulată "My Dear Mrs. 
Claus", cartea este deja 
disponibilă pe Internet. Cei 
care accesează site-ul http:/ 
/www. 1stbooks.com o pot 
tipări la imprimantă, după 
ce plătesc patru dolari.

în carte este înfățișată 
viața secretă a nevestei lui 
Moș Crăciun, care are pe 
cap grija îndrăgitului moș și 
a renilor lui.

r
dar și de eroine romantice cum a 
fost "Vivre pour vivre” (A trăi 
pentru a trăi) - 1967, regia 
Claude Lelouche, cu Yves Mon
tand. Seria filmelor de succes 
continuă cu "La vieille fille" (Fata 
bătrână) - 1971, în regia lui 
Jean-Pierre Blanc, unde, cu 
Philippe Noiret, face un cuplu 
ideal. O cotitură în evoluția sa 
artistică a reprezentat "întâlnirea” 
cu regizorul Andre Gayette în 
"lln’y a pas de fumee sans feu" 
(Nu iese fum fără foc) - 1973,

Autoarea cărții a mărtu
risit că personajul este inspi
rat din propria sa viață și că 
ideea lucrării i-a venit după 
moartea soțului ei, alături de 
care fusese timp de 41 de 
ani. Cartea a ajutat-o să 
depășească necazurile.

Curajoasa autoare știe 
că cei mai mulți oameni își 
închipuie că numai copiii 
sunt interesați de cărțile de 
colorat, dar este convinsă 
că de data aceasta, poate 
pentru că este vorba de o 
lucrare virtuală, și cei mari 
vor fi cuceriți.

■ Pesticide 
periculoase

• Pesticidele potențial pe- 
I riculoase pentru oameni de-
• tectate în apele unor lacuri
• canadiene provin din Asia,
• de unde au fost aduse de
• apa de ploaie! Specialiștii
• de la Environment Canada 
I au efectuat teste pe pești 
; care trăiesc în patru lacuri
• din Columbia Britanică (pro-
• vincie din vestul Canadei),
• demonstrând prezența pes-
• ticidului toxaphene și a
• DDT-ului periculoase pen- 
•tru animalele ce consumă
• pești, cum este vidra. DDT-
• ui și toxaphenul, produse
• interzise în Canada, des- 
. coperite în această zonă,
• sunt încă utilizate în unele
• țări industrializate din Asia.
• Ancheta guvernului cana-
• dian asupra originii acestor
• produse poluante a durat 
. șapte ani și a costat 50 de
• milioane de dolari

I 
I

precum și psihologicul "Dr. 1 
Francoise Gaillard” - 1975, | 

regia Jean-Louis Bertucelli. i
S-a "prezentat" bine și în 1 

comedie, cu "La zizanie" I 
(Zâzania)-1978, regia Claude | 
Zidi, cu Louis de Funes sau . 
"Ou a vole cuisse de Jupiter" I 
(în căutarea lui Jupiter)-1979, | 
regia Philippe de Broca cu . 
Philippe Noiret. în 1981 re- I 
nunță temporar la film. |

Adrian CRUPENSCHi |
___________________ y 

na Blandiana este 
-/l primul scriitor român 

ales membru al Academiei Eu
ropene de Poezie, din care mai 
fac parte 29 de poeți de mare 
prestigiu, unii dintre ei fiind 
laureați ai Premiului Nobel.

Ana Blandiana 
este primul 

scriitor 
român ales 
membru în 
Academia 

Europeană de 
Poezie

Blandiana a fost aleasă la 
sfârșitul lunii martie, la Lisa
bona, membru al acestei in
stituții care funcționează pe 
principii academice strict eli
gibile. După modelul Acade
miei Franceze, o personalitate 
este primită în acest organism 
numai atunci când unul dintre 
membri decedează. La Lisa
bona au fost organizate și re
citaluri de poezie, prilej cu care 
Blandiana a citit câteva poeme 
proprii, în română și franceză.

"Un punct important pe 
agenda Academiei este gă
sirea unei soluții, în colaborare 
cu UNESCO și Organizația 
Mondială a Scriitorilor, pentru 
înființarea Zilei Mondiale a 
Poeziei", a declarat Ana 
Blandiana pentru MEDIAFAX.

“în fiecare an Academia de 
Poezie acordă un premiu pen
tru unul dintre cei mai buni 
traducători din țara în care se 
desfășoară reuniunea anuală. 
Din anul 2000, această insti
tuție va acorda și un premiu 
mondial, a cărui valoare nu va 
consta într-o sumă de bani ci 
în traducerea și editarea cărții 
în țările reprezentate în Aca
demie”, a adăugat ea.

Dintre cele 30 de perso
nalități literare de marcă ce fac 
parte din Academia Europeană 
de Poezie îi amintim pe 
Czeslaw Milosz și Seamus 
Heaney, laureați ai Nobelului, 
Maria-Luisa Spaziani, Andrei 
Voznesenski, Ismail Kadare.

Atică
enciclopedie

o picătură de ploaie 
cu dimensiuni mijlocii conține 6 
urmat de 21 de zerouri de 
atomi.

4 tunci când strănu
tăm, microbii țâșnesc din nas 
cu o viteză de 45,5, metri pe 
secundă.

Lokin, o specie de bo
vine, care trăiește în Așia, poa
te fi considerat drept un animal 
care întrunește caracteristicile 
fizice ale mai multor animale. 
De exemplu, se aseamănă cu 
capra, cu vaca, cu porcul mistrț 
și cu antilopa.

In Africa există un trib 
| tuareg, care nu poate distinge 
I culoarea albastră de cea 
| verde. în urma examenelor 
I făcute cu o aparatură specială, 
I de un grup de oameni de știință 
I francezi, s-a tras Concluzia că 

peste 36 la sută dintre membrii 
tribului suferă de această 
orbire cromatică.

In Antarctica, în unele 

zone, grosimea gheții depă
șește 5000 de metri.

.Alea, un porumbel de 

mare care seamănă cu un pin
guin, poate executa scufundări 
până la o adâncime de 20 de 
nwtn%

1stbooks.com
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Reflecția săptămânii
"Cine ar putea despărți credința de faptele sale, ori credința de 

ocupațiile-i zilnice?
Și cine ar putea să-și așeze în față orele vieții și să spună: „Acestea-s 

pentru Creatorul, iar acestea pentru mine însumi; acestea pentru sufletu- 
mi, iar acestea pentru trupul meu?"

Viața de fiecare zi este templul și religia voastră,
Și când intrați înlăuntrul ei luați cu voi întreaga-vă fire,
Luați cu voi plugul și forja și ciocanul și lăuta,
Toate lucrurile pe care le-ați modelat pentru nevoile ori pentru plăcerile 

voastre,
Fiindcă în vis nu vă puteți înălța mai sus decât speranțele lor, nici să vă 

coborâți mai jos decât deznădejdile-acestora.
Și, dacă doriți a-L cunoaște pe Creator, nu vă preocupați de dezlegarea 

enigmelor;
Priviți mai degrabă împrejurul vostru și-L veți vedea jucându-se cu copii,
Priviți marile spații și-L veți vedea mișcându-se cu norii, în fulgere 

brațele întinzându-se peste pământ, căzând cu ploaia,
Priviți, și îl veți vedea în flori surâzând, apoi sculându-se și semne făcând 

cu mâinile în arbori mari".
Kahlil Gibran (1883-1931)

- cei mai celebru scriitor și pictor a! lumii arabe contemporane. I

aduce 7
ei mici își doresc multe ouă 

roșii, jucării, dulciuri, haine 
frumos colorate și cât mai multe 
surprize plăcute.

Cei mai mari își doresc bani în 
buzunar, o masă îmbelșugată cu tra
diționalul miel, bere și prăjituri, dacă 
se poate timp frumos și suficiente 
fonduri pentru cadourile copiilor.

Bătrânii își doresc sănătate, vre
me bună și să le ajungă pensia până 
după Paști.

Toată lumea își dorește pace și 
bucurie pe aceste plaiuri.

Cât și ce ne aduce Iepurașul în 
acest an vom vedea fiecare. Ne ru
găm să fie pace și belșug, ne rugăm 
pentru cei care în loc de miel pri

mesc bombe, în loc de bucurie doar 
plâns și tristețe... Poate că vor fi mese 
pe care în ziua de Paști nu va fi 
mâncare îmbelșugată și miel, poate 
nu va fi bere și poate nici chiar ouă 
roșii...

însă ce ne aduce Iepurașul cu 
siguranță este Speranța.

Să trăim în credință cu Speranța 
că ziua de mâine va fi mai bună, că 
vom avea și mese îmbelșugate și 
bani în buzunar, că va fi pace pe 
pământ... Marea Speranță pe care 
ne-o aduce Isus Cristos este Speranța 
că vom învia „cu moartea pe moarte 
călcând” pentru viața cea veșnică.

Spunând: ,,Cristos a înviat” 
spunem Speranță.

INA DELEANU

SCOTOCELI ETNO-
S0CI0-MIT0- 
FILOLOGICE

”a face capul calendar” - 
trimite la „calendarele anilor 
1800, care erau pline de infor
mații, de toate pentru toți, cum ar 
fi azi almanahurile.

"a da șfoară în țară - 
este, de fapt ,,a da șfară în țară”, 
„șfară" însemnând „fum îne- 
căcios, negru, rezultat din ar
derea grăsimilor”, cu sute de ani 
în urmă, acest fum era un mijloc 
de comunicare la distanță, 
pentru că se ridica și era vizibil.

Grupaj de Hie Leahu 
(după „ Expresii 

românești” de Steiian 
Dumistrăcei)

tia-ți că &
£ >

If începând cu vârsta de 20 de ani, corpul 
omului pierde între 50.000-100.000 celule pe zi.

2 La 60 de ani, creierul uman cântărește cu 
200 de grame mai puțin ca la 20 de ani.

P Lungimea totală a vaselor de sânge din 
corpul omenesc atinge aproximativ 100.000 
kilometri.

? în lume au fost inventariate nu mai puțin 
de 7.000 de specii de furnici.

? Francezii consumă în fiecare an 6 miliar
de de metri cubi de apă.

? 50% dintre femei susțin că nu au primit 
educație sexuală de la mamele lor.

în SUA există nu mai puțin de 100.000 de 
astrologi.

P O treime din accidentele casnice au loc 
în bucătărie.

? Francezii consumă de 4 ori mai multe 
medicamente decât englezii.

P Ouăle de găină comercializate anual în 
lume reprezintă nu mai puțin de 30 de milioane 
de tone.

P Primele mașini de spălat erau simple 
cutii de lemn dotate cu spițe giratorii.

P în timpuri preistorice, perforarea cutiei 
craniene constituia unul dintre tratamentele 
nebuniei.

Z ©Cugeta, cu glas tare, domnul Gogu Snop:

\\ - Slavă Domnului!" Am reușit să-mi mărit toate
/ cele trei fete. Rămâne să scap și de nevastă-mea și 

fericirea familiei mele este asigurată!

©Noul șef, avertizat asupra lâncezelii celor din 
a compartimentul pe care l-a preluat, îl întreabă pe 
' unul din subalternii săi:

- E adevărat că în acest birou lucrează doar 
jf doamna Afrodela?

V - Păi, e normal, noi bărbații nu știm să 
j croșetăm...

©Se povestește că un scoțian nu s-a dus la o 
Z petrecere. Primise invitația, pe aceasta scria 

"Gratuit" și el nu știa ce înseamnă.
A doua zi l-au găsit mort, cu dicționarul în mână.

*

/
/

©La restaurant:
- Chelner, e proaspăt creierul?
- Sigur, domnule. Aseară încă mai gândea...

©Un polițist la gară:
- Un bilet dus-întors, vă rog.
- Unde?
- Cum unde? Aici, înapoi!

Când oaCâtoktți în staâinâtate...
Având in vedere câ fiecare nație își are propriul 

model de comportament, evitați:
f Să le îmbrățișați furtunos pe gazde în Anglia.
t Să vorbiți cu sicilienii despre Mafie.
f Să-i retezați cuvintele unui norvegian pentru că vă 

tutuiește.
f Să apăreți foarte punctual la masă în Brazilia.
f Să intrați într-o moschee în fustă mini.
f Să-i salutați pe japonezi strângându-le mâna.
f Să vă sărutați pe stradă în Orient.
t Să întărziați fie și numai un minut în China.
f Să întindeți mâna stângă spre castron în India.
f Să-i dați bacșiș unui basc.
f Să criticați expresiile colorate ale gazdei în America.
t Să strănutați la masă în Turcia.
f Să faceți sâmbăta petreceri în Israel.
t Să vă dezgoliți picioarele în Pakistan.
f Să discutați despre absurditatea coridelor cu prietenii 

spanioli...
Hie LEAHU

I 
s

© Unul, îmbogățit peste noapte, îi prezintă _ 
logodnicei sale noua lui vilă. El deschide ușa unui salon 
și spune:

- Aici pot - doamne ferește! - să mănânce pe puțin \. 
50 de persoane.

©-Trebuie să mulțumiți, propriului organism, că v- 
ați vindecat așa repede. _

-Ce bine, doctore, tocmai voiam să vă plătesc... V

©- Mămico, ce-i acela un litru?
- E ceva ca și metrul, dar în stare lichidă.

y.
'V

tăi!

©~ Eu cred că prostia este ereditară...
- Nu-i frumos tinere, să vorbești urât despre părinții _

©Directorul îi spune unui salariat care tocmai își V 
dăduse demisia:

, - îmi pare rău că pleci de la firma noastră. Ai fost 
la fel ca fiul meu.

- într-adevăr?!
- Da. La fel de obraznic și nerecunoscător... V

. ©Doi cerșetori stau de vorbă în parc:
- Amice, ce-ai face dacă ai câștiga un milion?
- Pe fiecare bancă aș pune o pernă...

z"
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ORIZONTAL: 1) Folclorist român 
(Simeon E, 1847 - 1907), autorul volumului 
"Păresimile” (Postul Paștilor) - Țăranul pro
cesoman din romanul "Paștile blajinilor” de 
M. Sadoveanu; 2) Clasic al liricii românești 
(1821 - 1890) căruia îi aparține poezia 
“Cristos a înviat"; 3) Delimitările smogului la 
cote periferice! - Copilul sărman din po
vestirea “De Paști” de I. Agârbiceanu - Flo
retă în duel mereu cu timpul; 4) Cadrul larg 
al unor expuneri obișnuite (pl.) - Tradiție 
desfășurată la noi a doua zi de Paști; 5) 
Hotarul nestatornic al actualității - Laitmotivul 
obsedant al simfoniei lacustre (var.); 6) 
Obiect de cult al bisericii creștine folosit la 
ceremonii - Argumentul manifest al încă
pățânării tipice; 7) Probă minoră într-o culpă 
disimulată - Cunoscută actriță (Myriam), 
protagonistă a filmului “învierea" în regia lui 
Rolf Hansen; 8) Poet contemporan (Eugen) 
semnatarul versurilor intitulate “Paște româ
nesc" - Scriitor austriac (Wilhelm), autorul 
poeziei "Noaptea învierii" din volumul 
"Noapte rurală”; 9) Ouă de piatră vopsite pe 
verticala coloanelor - Locul de înălțare a 
Domnului Isus, după înviere - Se trage, într- 
un fel, de la Isus!; 10) Liric român (Adrian) 
căruia îi aparține poezia “Iepuraș de Paște" - 
Se sacrifică, după datină, pentru festinul 
Paștilor (reg.)

VERTICAL: 1) Actriță italiană (Lea) pe genericul 
filmului lui R. Hansen "învierea" - Pigmeu infatuat în 
catedralele naturii; 2) Compozitor român (Leon) 
semnatarul partiturii “Cantată de Paști” - Vedetă de 
coastă învăluită în mituri; 3) Solistă de frunte la slujba 
de înviere! - A compus pentru cor mixt "Stihirile Paștilor” 
(Atanasie, 1874 - 1947' 4) A face un acompaniament 
vocal la simfonia efortului - Picur mai aparte strecurat în 
suflet!; 5) Pete sui-generis rămase de la Paști! - 
Apoteoză lirică a prinosului de recunoștință - Roșu vopsit 
numai la coajă!; 6) Revenită la viață în preajma 
Sărbătorilor Paștilor - Tribună populară pentru 
expunerile închipuirii; 7) Imaginea clară de dincolo de 
tabu-uri - Dialect al limbii abhaze; 8) Pildă de laconism 
moștenită de la strămoși - Infinitiv agrest al speranțelor 
de mai bine; 9) Act distinct într-o piesă didactică - 
Compozitor român (Francisc) care a scris pentru cor 
“Prohodul din Vinerea Patimilor”; 10) Oraș bizantin din 
Asia Mică unde, în anul 325, s-a hotărât în ce duminică 
să se serbeze Sfintele Paști - Gătite tradițional, special 
de Sărbătorile Paștilor.

DICȚIONAR: BZIB 
Dezlegarea careului “IDIOSTIL " apărut în ziarul 
nostru de sâmbăta trecută:
1) RĂSĂRITURI; 2) ACAPARATOR: 3) 
SOLIDITATE; 4) UTI -ATĂ- AM; 5) NINS - ARACI; 
6) ALICI - IRIS; 7) TETINĂ - AZI; 8) ODĂ - IȚĂ - AB; 
9) ROTOCOLITI; 10) INEVITABIL

Vasiie MOLODET
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PANAITISTRATI DESPRE:
■ Băutură
“Bea fără frică! Dacă ești 

prost, te vei face și mai prost, și 
nu va fi nici un păcat; dacă ai însă 
o inimă de foc, picătura aceasta 
de viață o va aprinde...”

■ Credință
“Omul fără credință e mai pri

mejdios decât animalele".
■ Dușmănie
“Cel mai trist dintre păcate 

cred că e dușmănia, orice 
dușmănie între oameni, și cu atât 
mai amarnic între doi frați".

■ Libertate
“Un singur an trăit în libertate 

prețuiește mai mult decât o viață 
de robie. Nu numărul anilor face 
viața, ci ceasul trăit fără silnicie".

■ Bun-simț
“O femeie frumoasă și lipsită 

de bun-simț e ca un belciug de 
aur în nasul unui purcel".

■ Fericire
“Orice fericire își are latura ei 

tristă; viața chiar o plătim cu 
moartea”.

1. Bacă ceva rău se poate întâmpla, se va întâmpla.
2. Nimic nu-i niciodată atât de simplu cum pare.
3. Totul îți ia mai mult timp decât te aștepți.
4. Dacă există posibilitatea ca mai multe lucruri să 

meargă rău, primul care va merge rău va fi cel care va 
produce cele mai multe daune.

5. Lăsate în voia lor, toate lucrurile merg din rău în mai 
râu

6. Dacă te joci de-ajuns de mult cu un obiect, 
preocupat fiind să nu-l strici, cu siguranță îl vei strica.

7. Dacă totul pare să meargă bine, cu siguranță ai 
omis ceva.

8. Dacă sesizezi patru posibilități prin care o acțiune 
poate eșua și le eviți pe toate patru, atunci o a cincea 
posibilitate, neprevăzută, va apărea cu promptitudine.

9. Natura este întotdeauna de partea defectelor 
ascunse.

10. Dacă s-a cheltuit foarte mult timp, de către oameni 
calificați, căutând răspunsul la o anumită problemă, singurul 
rezultat fiind eșecul, răspunsul corect va apărea imediat și 
absolut evident pentru prima persoană necalificată.

Grupaj de Hie LEAHU
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Sâmbătă 
IO aprilie 

TVR 1
7.00 Bună dimineața de 

la... Timișoara! 8.30 
Animaniacs 9.05 Micuța 
Memol 9.30 Tip-Top, Mini- 
Top! 11.00 Huck îl găsește pe 
Jim (f) 12.40 Ecranul 13.30 
Scena politică 14.10 Turnul 
Babei 15.50 Fotbal: Astra 
Ploiești- Dinamo 18.00 
Sarabanda 19.00
Teleenciclopedia 19.50
Săptămâna sportivă 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 Biblia: 
Moise (f) 22.10 Prada (ep. 11) 
23.05 Nocturne 23.20 Lumină 
din lumină

TVR 2
8.00 Sailor Moon (d.a) 8.30 

Palete (ultimul episod) 9.00 
Pas cu pas 10.00 Documente 
culturale 11.00 Handbal 
feminin 12.30 TVR Timișoara
13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Trei familii (ep. 3) 14.50 
Bijuterii muzicale 15.35 Sailor 
Moon (d.a) 16.00 Grecia (s, 
ep. 2) 16.50 Santa Barbara 
(ep. 822) 17.35 Tradiții 18.00 
Serial de călătorii 19.00 
Istorie, memorie, recu
perare 19.50 Sir Paul 
McArtney și muzica<________

Duminică 
II aprilie 

TVR 1
8.10 Personaje celebre 

9.05 Kiki Riki Miki 10.30 
Lumină din lumină 13.00 
Tezaur folcloric 14.30 
Darurile iepurașului 17.30 
Super Gol Show 18.00 
Sarabanda 19.00 Aproape 
perfect 19.25Casa plină (s, 
ep. 44) 19.50 Duminica 
sportivă 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.30 Fidelitate (f, 
SUA, 1996) 22.00 Invitație la 
concert

rVR 2
8.05 Sailor Moon (r) 8.30 

Documentar 8.55 Filmele 
săptămânii 9.00 Cronica 
Africii Sălbatice 9.30 Arca 
lui Noe 10.30 Integrale 
11.25 TVR lași 13.30 
Creanga de aur 14.00 Trei 
familii (ep. 4) 14.45 Poem 
bizantin 15.10 Flori de 
cântec, flori de primăvară
15.35 Sailor Moon (d.a) 
16.00 Grecia (ep. 3) 16.50 
Santa Barbara (ep. 823)

luni
12 aprilie

TVR I
7.00 Cafeaua de

dimineață 9.05 Lumină din 
lumină 10.00 Desene ani
mate 10.30 Kiki Riki Miki 12.00
Stan și Bran iluzioniști 
(comedie, SUA, 1942) 13.05 
Concert extraordinar pentru 
tineret 14.40 Stan și Bran 
dansatori 16.00 Oul cu 
surprize 17.30 Desene ani
mate 18.10 Sunset Beach 
(ep. 435) 19.00 Jumătatea ta 
20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport.Ediție specială 20.30 
Rock la ...Cina 22.00 Primul 
val 22.30 Spice Girls și 
invitații lor

TVR 2
8.00 Desene animate 8.50 

Primăvară, primăvară 9.40 
Arlechino 10.30 Bună ziua, 
oameni buni 11.30 Comisarul 
Wycliffe (r) 12.20 Portret în 
oglindă 13.05 Rebelul (ep. 25) 
14.00 Conviețuiri 15.10 
Viziuni geografice 15.35 
Desene animate 16.00 
Grecia (ep. 4) 16.50 Santa 

^Barbara (s, ep. 822) 18.00 

simfonică 21.00 Minutul 91 
22.00 Fotbal

ANTENA I
7.05 Febra Paștelui (f, Is

rael) 7.45 Frumoasa din 
pădurea adormită (d.a., 
SUA, 1995) 10.00 X-pat Pro
file 11.00 Century-Un pas 
spre necunoscut (do.) 12.00 
Buletinu’ de știri 13.00 Pe 
cont propriu (ep. 27) 17.50 
Fashion Club 18.00 Camila 
(ep.13) 19.00 Observator
19.30 Sâmbete și zâmbete 
20.00 Merlin (f, istoric, SUA) 
22.00 Pretender (SUA, 1998, 
ep.45)

PRO TV
8.00 Călătorie în timp (ep. 

6) 8.30 Noile aventuri ale lui 
Superman (ep. 32) 9.00
Șoricelul Maisy (ep. 2) 9.30 
Legenda lui Wilhelm Tell (ep. 
12) 10.30 Lois și Clark (ep. 
19) 11.15 Accapulco Heat (ep. 
19) 12.00 Promotor 12.30 
Reforma la români 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 Soțul și 
soția (ep.43) 13.30 Bebe (ep. 
15) 15.00 Knight Rider,
supercomando (ep. 18) 15.45 
Buffy, spaima vampirilor (ep. 
26) 16.30 Lumea filmului 
17.00 Profashion 18.00 
Dreptul la iubire (ep. 102)
19.30 Știrile PRO TV 20.00

17.35 Tradiții 17.55 Rugby: 
Țara Galilor-Anglia 19.40 
Reîntâlnire cu Placido 
Domingo 20.40 Sportmania 
24.00 La învierea Domnului

ANTENA 1
8.00 Spirit și credință

8.15 Happy, cel mai mic 
iepuraș (d.a) 9.00 Teo și 
Mircea Șou 12.15 
Necazurile lui Alfred 
(comedie, Franța, 1972) 
14.00 Magazin duminical 
18.00 Camila (ep. 14) 19.00 
Observator 19.50 Reporter 
TV Vouă 20.05 Cocoșatul 
de la Notre Dame (dramă, 
SUA, 1982) 22.45 Agenția 
de presă 22.50 Fotbal Club 
Antena 1

PRO TV
8.00 Noile aventuri ale 

lui Superman (ep. 33) 8.30 
Șoricelul Maisy (ep. 3) 
9.00 Super Abracadabra
9.30 Fiica Oceanuluil (ep. 
17) 11.00 Salvați-I pe Willy 
(aventuri, SUA, 1993) 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 
Ministerul comediei 17.15 
Cei mai frumoși ani (ep. 7) 
18.00Dreptul la iubire (ep. 
103) 19.30 Știrile PRO TV

Care pe care 20.10 Căsuța 
din prerie (ep. 3) 22.00 Doar 
la asta se gândesc 
(comedie, Franța, 1993)

ANTENA 1
8.00 Poveste de Paști 

(d.a) 8.40 Asterix în Anglia 
(d.a) 10.00 Teo și Mircea Șou
12.15 Măscăriciul (comedie, 
Franța, 1979) 14.00
Divertisment 16.10 Trei des
tine (ep.123) 17.00 Știri 17.25 
Camila (ep. 15 și 16) 19.00 
Observator 20.00 Emisiune 
de publicistică 21.20 Raven 
(ep. 2) 22.15 Observator
22.45 Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău 9.00 Salvați-I pe 
Willy (II, acțiune, SUA, 1995)
10.35 Pinochio 12.00 
Concertul Colegiului Pro 
13.00 Știrile PRO 13.05 Soțul 
și soția (s) 13.30 Bebe (ep. 
17) 14.00 Benny Hill 14.30 
Domnului profesor, cu 
dragoste (dramă, Anglia, 
1967) 16.00 Al șaptelea cer 
(s, ep.60) 17.00 Concert

Rețeaua (ep. 6) 21.00
Expertul (ep. 6) 21.55 Știrile 
PRO TV 22.00 O iubire 
nemuritoare (dramă
istorică, Marea Britanie, 
1994) 23.45 Slujba de înviere

ACASĂ
7.00 - 12.30 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 
Marimar (ep. 64) 15.15
Acasă la Constantin 
Bălăceanu Stolnici 16.00 
Guadalupe (ep. 167) 17.00 
Viața noastră (ep. 30) 17.50 
Dragoste și putere (ep. 350) 
18.40 Asta-i casa ta 18.45 
înger sălbatic (ep.18) 19.30 
Căsuța poveștilor 20.15 
Celeste se întoarce (ep. 56) 
21.10 Minciuna (ep.16) 22.00 
Fotbal Spania(d) 23.50 Slujba 
de înviere

PRIMA TV
10.00 Tia & Tamera 10.30 

Malcolm & Eddie 11.00 Gre
gory Hines Show 11.30 
Lumea lui Dave 12.00 
Legături de familie 12.30 
Sport magazin 14.00 Apel de 
urgență 14.30 Călătorii în 
lumi paralele (ep. 10) 15.30 
Pământul. Bătălia finală (ep. 
20) 16.30 Motor 17.00 Super 
Jerry Springer T8.00 Știri
18.30 Camera ascunsă 19.00 
Detectivi de elită 20.00

20.00 Ally McBeal (ep. 32) 
21.00 Naked Gun 2 (1/2 
comedie/parodie, SUA, 
1991) 23.15 Procesul etapei 

ACASĂ
7.0P - 10.45 Filme și 

ser.ial*e (reluări) 13.00 
Muzică populară 15.00 
Hochei profesionist 16.00 
Afară di’n joc 16.30 NBA 
Action ț7.00 Fotbal II 
Calclo (d) 1.7.45 Gillette - 
lumea sportului 18.00 
Fotbal II Calcio (d) 19.00 
înger sălbatic (ep. 19)
19.45 Căsuța poveștilor
20.15 Fotbal: rezumat 
Bundesliga 20.30 Fotbal 
Spania (d) 22.30 Contele 
de Monte Cristo (f, Anglia, 
1975)

PRIMA TV
10.00 Tia & Tamera

10.30 Malcolm & Eddie 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie
12.30 Povești de iubire 
14.00 Cinemagia 14.30 
Duminica la Cinema 18.00 
Știri 18.30 Camera

Pavarotti 1998 18.00 Dreptul 
la iubire (s, ep. 104) 18.45 
Știrile PRO TV 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Armă mortală 
III (acțiune, SUA, 1992) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Dharma 
și Greg (s, ep. 5) 23.00 Știrile 
PRO TV

ACASĂ
7.45 - 12.15 Seriale și 

filme (reluări) 14.15 Marimar 
(ep. 65) 15.00 Surorile (r) 
16.00 Guadalupe (ep. 168) 
17.00 Viața noastră (pe. 31) 
17.50 Dragoste și putere (ep. 
351) 18.40 Extragere carte 
poștală 18.45 înger sălbatic 
(ep. 20) 19.30 Căsuța
poveștilor (d.a) 20.15
Celeste se întoarce (ep. 57) 
21.00 Minciuna (ep. 17) 21.45 
Surorile (ep. 81) 22.45
Cinemateca de acasă 
Sunetul muzicii (f)

PRIMA TV
8.00 Motor (r) 9.00 Prima 

oră 12.00 în căutarea 
dreptății (ep. 21) 13.00
Atingerea îngerilor (ep. 97) 
14.00 Celebri și bogați (ep. 
97) 15.00 Maria și Mercedes

Ultimele zile la Casa Alba'' 
(dramă, SUA, 1989) 22.00 
Real TV 22.30 Știri 23.00 
întoarcere de pe tărâmul 
morții (thriller, SUA, 1989)

10.00 Franklin:
Grăbește-te, Franklin! 
(animație, SUA 1998) 10.30 
Războiul fiarelor: Puteri 
sporite (animație, SUA 
1997) 11.00 Dragă, am 
micșorat copiii!: Cowboyul 
Spațial 11.45 Zeus și 
Roxanne (comedie, SUA 
1996) 13.30 Lexx: Planeta 
deșeurilor (sf., SUA 1998)
14.30 Morocănoșii
(comedie, SUA 1993) 16.15 
Freejck (sf., SUA 1992)
18.15 Rămășițele zilei
(dramă, SUA 1993) 20.30 
Misiune imposibilă
(acțiune, thriller, SUA
1996) 22.30 Totul despre 
sex: Manechine șl muritori 
de rând 23.00 Robin Hood, 
prințul hoților (acțiune, 
dragoste, SUA 1991)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

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

\ 
ascunsă 19.00 Detectivi 
de elită 20.00 Viață de 
erou (dramă, SUA, 1988- 
1989) 22.00 Frasier (ep. 
36) 22.30 Știri 23.00
întoarcere de pe 
tărâmul morții (thriller, 
SUA, 1989)

HBG>
10.00 Unde-s doi... 

(comedie romantică 
SUA 1995) 11.45
Braconierul (thriller, 
SUA 1996) 13.30 Doamna 
Winterbourne (comedie 
romantică, SUA 1996)
15.15 Cauză dreaptă 
(suspans, SUA 1995) 
17.00 Cum ți-e scris 
(comedie romantică 
SUA 1994) 18.45 Crimă la 
Nr. 1600 (acțiune, SUA
1997) 20.30 Nouă luni 
(comedie, SUA 1995)
22.15 Fără apărare 
(dramă, suspans, SUA 
1996)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 Talk show

(ep. 15) 16.00 Tia și Tamera 
(ep. 95) 16.30 Malcolm și 
Eddie (ep. 95) 17.00 Jerry 
Springer Talk-Show 18.00 
Știri 18.50 Real TV 19.00 
Detectivi de elită (ep. 81) 
20.00 Camera ascunsă
20.30 Furtuna din L.A. 
(suspans, SUA, 1992) 22.00 
Poză la minut (ep. 20)

10.00 Călătoria (dramă, 
SUA, 1993) 11.30 Valul 
ucigaș (dramă, SUA, 1995)
13.30 Concert Robbie Willi- 
-ams 14.30 Trauma (dramă, 
SUA, 1997) 16.30 Subiect de 
conversație (dramă, SUA, 
1995) 18.15 Legendele
toamnei (dramă, SUA, 
1994) 20.30 Păzind-o pe 
Tess (comedie, SUA, 
1994)22.15 Eraser (acțiune, 
SUA, 1994)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

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

netescep
Perioada 10-12 aprilie

3 BERBEC
.Puteți mulțumi

prietenilor pentru situația 
financiară care se rezolvă 
astăzi. Nu trebuie să cereți 
ajutor în mod special, 
pentru că acesta vine de la 
sine. Nu bârfiți și nu 
aruncați acuzații doar pe 
baza unor zvonuri. Luni, la 
locul de muncă vă 
întâmpină o atmosferă 
rece, încordată iar 
financiar aveți de trecut 
cele mai grele obstacole.

3 TAUR
Atenție! Curajul nu 

trebuie să fie orb, nu săriți 
peste cal. Dorința 
puternică de a fi respectați 
vă poate determina să vă 
asumați sarcini cărora mai 
târziu să nu le mai dați de 
capăt. Vă puteți aștepta la 
bucurii în familie. Dacă 
sunteți singur, în aceste 
zile veți lua o decizie bună 
pentru viitor.

O GEMENI
Dacă vă pregătiți pentru 

o călătorie mai lungă, 
contați pe faptul că unele 
informații ar putea să vă 
determine să vă răzgândiți. 
Duminică - o zi capricioasă 
pentru doamnele Gemeni. 
Norocul lor este că nu 
renunță așa ușor la visuri 
și la aspirații. Afacerile vă 
vor da mult de lucru luni, 
când veți cere ajutorul 
partenerului.

3 RAC
începutul perioadei va fi 

marcat de succese 
financiare și griji. 
Săptămâna care urmează 
va fi capricioasă; sunteți 
tensionați și obosiți, orice 
activitate vă solicită mari 
eforturi. Luni veți avea o zi 
minunată; posibilitățile 
care vă așteaptă sunt: 
succese profesionale și 
bucurii în viața personală.

O LEU
Vă așteaptă întâlniri 

palpitante, dar seara pot 
apărea dificultăți
neprevăzute. Duminică 
aveți toate șansele pentru 
a obține câștiguri 
suplimentare iar anturajul 
dv. vă susține. Luni aveți 
idei grozave, care se nasc 
pe neașteptate, și care vă 
vor fi utile în viitorul 
apropiat. Reușiți să legați 
noi prietenii.

O FECIOARĂ
Vremea capricioasă din 

aprilie vă influențează și pe 
dv. Când plouă, când iese 
soarele, și invers. Aveți 
grijă să nu vă prindă 
ploaia. Acum dați mai mare 
importanță domeniului 
sexual. Nu de iubit aveți 
nevoie, ci de un partener 
de care să vă lege 
erotismul și vraja câtorva 
clipe petrecute împreună, 
lăsând deoparte sen
timentele.

3 BALANȚĂ
Treceți cu bine peste 

obstacole, dar după un 
timp simțiți că vă pierdeți 
răbdarea. Săptămâna 
începe cu mici neplăceri, 
care vă vor scoate din 
sărite.

3 SCORPION
De obicei, singura 

problemă pe care o aveți 
este că niciodată nu știți 
când este locul și 
momentul potrivit pentru 
a vă spune părerile. 
Există o speranță în ceea 
ce privește situația 
financiară, dacă puteți, 
profitați din plin. Dacă 
aveți nevoie de odihnă, 
atunci evitați subiectele 
fierbinți în familie.

3 SĂGETĂTOR
Sub influența pozitivă 

a lui Mercur, încercați să 
vă rezolvați problemele 
financiare, întrucât vin 
zile grele. Viața 
particulară a femeilor 
Săgetător va fi deosebit 
de “colorată”. Sub 
efectul evenimentelor, 
starea sufletească poate 
suferi modificări
frecvente. Din punctul de 
vedere al stării de 
sănătate, astrele vă 
surâd.

O CAPRICORN
Sunteți foarte sensibil 

și, în familie, contrar 
obiceiurilor dv., nu 
sunteți mulțumit de 
nimic, căutați nod în 
papură și s-ar putea să 
iasă cu scandal. Vă 
preocupă legăturile 
dintre instinct și 
raționament, trup și 
suflet. Veți fi distrați în 
această perioadă și veți 
avea de rezolvat mai 
multe probleme
neprevăzute în jurul 
casei.

3 VĂRSĂTOR
Nu vă aventurați în 

rezolvarea problemelor 
profesionale fără a vă 
consulta mai întâi cu 
colegii dv. Ar fi bine să fiți 
ceva mai prudenți și să 
nu vorbiți fără rost, doar 
pentru a vă afla în treabă. 
Altfel, vă veți jigni, mai 
mult ca sigur, prietenii. 
Veți ieși de sub influența 
nefastă a planetei 
Neptun, iar starea dv. de 
spirit va fi luni cu mult 
mai bună.

3 PEȘTI
Nu aveți curajul să vă 

confruntați cu realitatea. 
Stilul de viață gen “fie ce- 
o fi” se poate transforma 
într-o capcană în care, 
odată prinși, nu mai 
puteți scăpa cu una, cu 
două. Dintre toate 
astrele, ale dv. se pot 
mândri cu cea mai 
bogată fantezie. Vă 
așteaptă un frumos 
sfârșit de săptămână.



• • - • Vând casă în Călan. tre

ANIVERSARI

- Vând casă în Călan, trei 
camere, gaz, apă, grădină, 
str. Toamnei, nr.2. Tel. 
731279.(4045)

• Vând mașină erbicidat
• Azi Ana Maria Puiți 

împlinește 14 ani. “La multi 
ani!”. Tata George. (3479)

1200 I, MIG 04, cultivator 
CPU 6. Tel. 715026, Hune
doara. (4145)

•Vând TIR 201, IFAL60.
VÂNZĂRI 

CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan

Tel. 092281324. (4028)
• Vând camionetă Mer

cedes, 3 t, înmatriculată și 
rulotă. Tel. 222398, 213201.

Băcia. Tel. 672357 sau 092 (4046)
888571.(2499)

• Vând grădină, cabană, 
pivniță, Dealul Coziei, 5500 
DM, negociabil. Tel. 225243, 
233646(4040)

• Vând teren intravilan 2500 
mp, str. Zarandului, lângă 
PECO, preț 5 DM/mp. Tel. 094 
619830,059152039. (4039/40)

• Vând apartament 3 ca
mere, parter, central Pe
troșani, ideal privatizare 
(pregătit), sediu firmă, va
riante, sau închiriez. Tel. 
544508,625442. (4023)

• Cumpăr casă sau loc de 
casă 6-7 camere, central în 
Deva. Tel. 0049893085789, 
după ora 20. (4042)

• Vând apartament. Deva, 
Minerului, bl.36, sc.3,ap.6O 
(8878)

• Vând Cielo GLE, fabri
cație 1995, 112.000 km, 8900 
DM și VW Golf III Turbo Die
sel, 4 uși, 118.000 km, 13.900 
DM, tel. 094/583135. (4216)

• Vând remorcă RM 5, 
chioșc metalic. Informații sat 
Densuș, nr. 82. (9577)

• Vând calculatoare se
cond hand și imprimante la
ser. Tel. 226644, 092 
724435. (2480)

• Cumpăr celulare de
fecte, repar, decodez rapid 
și ieftin. Tel. 094 859958. 
(4025)

• HAINE SECOND 
HAND - DEPOZIT EN 
GROS. Deva, str. Bra- 
niștei, nr.7 (lângă stadion), 
orar 9-17. (4032)

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

• Termosanitara SRL 
Hunedoara, str. Dorobanților 
nr. 12 comercializează 
centrale termice pe gaz, 
țeavă multistrat și fitinguri 
Henco, radiatoare, boilere, 
tel. 092/701072 (9014)

• Vând, închiriez spațiu 
comercial, ultracentral, în 
Deva, suprafața 127 mp, 
dotat cu toate utilitățile. 
Tel. 094/602419(4079)

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

• Vând Laptop 386, im
primantă Epson, tastatură, 
mouse, TV color sport, video
recorder, compact disc, 
telefon portabil, combină 
muzicală. Tel. 711063 (9028)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere apar
tament 2 camere, zona gării, 
preferfirme, elevi, studenți sau 
angajați. Tel. 219334. (4019)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Lucaciu ComexSRL 
Deva angajează agenți co
merciali și economiste. Tel. 
234283.(4001)

PIERDERI

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Sărmășan Alin. îl 
declar nul. (9039)

DECESE

• Fiica Simona și soțul 
Pavel, copleșiți de durere, 
anunță trecerea prematură 
la cele veșnice a dragei lor

SILVIA POPOVICI
înmormântarea va avea 

loc azi, 10 aprilie, ora 13, 
de la Casa Mortuară. Te 
vom păstra mereu în sufle
tele noastre. Dumnezeu să 
te odihnească în pace!

• Colegii de serviciu de 
la R.A. Româniafilm - Fili
ala Deva și Cinematograful 
Patria sunt alături de Si
mona și Pavel în aceste 
clipe grele, ale despărțirii de 
cea care a fost

SILVIA POPOVICI
îi vom păstra o veșnică 

amintire!

jjowcBociai,
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k^o>'x SC CONDOR SA
Consiliul de Administrație al SC CONDOR SA 
cu sediul in Deva, str. Aleea Crinilor, bl. TC1, 

județul Hunedoara
< < \ M A< Â

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR la data de 22.04.1999, ora 15,00, la Deva, 
str. Mărăști, nr. 28 (Cantina TCH).

ORDINEA DE ZI este următoarea:
1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de 

Administrație pe anul 1998.
2. Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierdere 

pentru anul 1998.
3. Prezentarea raportului cenzorilor pentru anul 1998.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 1999.
5. Raport evaluare terenuri ■ majorare capital social.
Acționarii, persoane fizice, îndreptățiți să participe, sunt cei 

înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16 aprilie 
1999, legitimându-$e cu Buletinul de identitate și Procură 
specială pentru cei pe care îi reprezintă. Procura specială se va 
ridica de la sediul societății începând cu data de 19.04.1999 și se 
va depune până în data de 21.04.1999.

în cazul în care, urmare acestei convocări, nu se întrunește 
cvorumul necesar prevăzut de lege, Adunarea Generală se va 
întruni la data de 23.04.1999, în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi.

•Informații suplimentare la telefon 054/ 212060, ini. 131.

Județul Hunedoara 
are buget

Pe ordinea de zi a ședinței 
Consiliului județean Hunedoara 
din data de 8 aprilie a.c. s-au 
aflat nu mai puțin de 13 puncte, 
însă cele mai aprinse discuții s- 
au iscat în jurul punctului nu
mărul 3, adică a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea 
bugetului propriu al județului 
Hunedoara pentru acest an.

Bugetul județului a fost sta
bilit, atât la venituri cât și la 
cheltuieli, la 107,89 miliarde de 
lei, din aceștia 14,416 miliarde 
reprezentând bugetul Consi
liului județean. în articolul 10 al 
hotărârii se stabilește la 24,4 
miliarde valoarea cheltuielilor 
social-culturale ce se finan
țează din bugetul județean. 
Cheltuielile pentru servicii și 
dezvoltare publică și locuințe, 
ce se finanțează din bugetul 
propriu al județului, se stabilesc 
în sumă de 56,94 miliarde de 
lei, iar cheltuielile pentru 
transporturi și comunicații au 
fost stabilite la 11,32 miliarde.

în ceea ce privește repar
tizarea sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii pe bugetele 
locale, în valoare de 15,73 mili
arde, au fost repartizate în 
exclusivitate comunelor, con- 
siderăndu-se că orașele și 
municipiile își pot asigura sur
sele de finanțare. Cu câteva 
excepții, cele 55 de comune au 
primit fiecare între 100 și 400 
de milioane de lei.

în ședință a fost adoptat 
și un proiect de hotărâre ca
re elimină taxa pentru acor
darea dispensei de vârstă în 
vederea căsătoriei, precum și 
taxa pentru eliberarea de 
adeverințe. Au fost luate în 
discuție problemele Teatrului 
de Estradă din Deva și ale 
Teatrului Dramatic I.D. Sârbu 
din Petroșani, însă nu s-a 
putut face transmiterea aces
tora către consiliile locale în 
absența unor hotărâri de re
cepție ale respectivelor 
consilii. (A.N.)

SC STILMES SRL DEVA
| B-dul Decebal, nr.6, tel/fax: 054/211128; 219045 |
| Confecționează |

• PRELATE CAMIOANE (10,5 DM/mp);
• ACOPERIRI TERASE ■ COPERTINE;

• «ANNERE - PANOURI PUBLICITARE.
I_______________________________________________ I

Anunț pentru selecție de oferte 
Primăria municipiului Deva organi
zează o selecție de oferte în vede

rea achiziționării de 
TEHNICĂ DE CALCUL.

Caietul de sarcini se găsește la 
Compartimentul de informatică și banca de 
date din cadrul Primăriei, camera 14, zilnic, de 
luni până vineri, între orele 7.50-15.30.

Data limită de predare a ofertelor este 
16.04.1999.

Tragerea Super Loto _Tragerea 'Trpreg'’ din 
0*04.1999

33-7-34-2-30-13 22-53-15-41-39 12

z
I 
I
I

DIRECȚIA GENERALĂ DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
HUNEDOARA - DEVA

I 
I
I

DGMPS a jud. Hunedoara, cu sediul în Deva, P-ța Unirii nr. 2, organizează concurs în data de |
28.04.1999, ora 9,00, în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

| | CAMERA DE MUNCA DEVA |
■ 1 post referent I
* Condiții de ocupare: - studii medii;
| - vechime de 5 ani în activitatea de operator
■ calculator;
* 1 post conducător auto
I Condiții de ocupare: - carnet de conducător categoria
I B' C' E; . .(■ vechime în profesie de minimun 5 ani;

| CAMERA DE MUNCA HAȚEG |
1 post inspector de specialitate gr. I 
Condiții de ocupare: - studii superioare;
- vechime în activități specifice de minimun 5 ani;
2 posturi referent I

| Condiții de ocupare: - studii medii;
- vechime în activități specifice de minimum 5 ani;

- domiciliul stabil în Hațeg.________ |
| CAMERA DE MUNCA HUNEDOARA] .

1 post de inspector de specialitate gr. I
Condiții de ocupare: - studii superioare;
- vechime în activități specifice de minimum 5 ani. ■
1 post referent I
Condiții de ocupare: - studii medii;
- vechime în activități specifice de minimum 5 ani. I
[corp CONTROL CAMERADE MUNCAj
2 posturi inspector de specialitate gr. I
Condiții de ocupare - studii superioare;
- vechime în activități specifice de minimum 5 ani; ■
- domiciliul stabil în Valea Jiului.
Informații se pot primi la sediul instituției din Deva, P- | 

ta Unirii nr. 2, et.l, camera 2 sau la telefoane: 215521, ■ 
216157. '

ba BĂNC POST Să\jâS
Sucursala județeană Hunedoara

SC Banc Post SA Deva anunță vânzarea prin
licitație publică a următoarelor imobile:

- apartament cu două camere situat în
Hunedoara, str. Cerbului, nr. 5A, bl. B2, ap. 18

Preț de pornire - 25.000.000 lei.
- ’apartament cu două camere situat în

Hunedoara, b-dul Dacia, nr. 24, bl. 38, ap. 70.
Preț de pornire - 35.000.000 lei.
Licitația va avea ioc în data de 16.04.1999, ora 10,00, la

Judecătoria Hunedoara, Biroul executor judecătoresc.
Informații suplimentare ta telefon 233548 sau

219591.

BANCA ROMÂNĂ DE COMERȚ EXTERIOR 
SUCURSALA DEVA

SCOATE LA LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN DATA 
DE 14.04.1999, ORA 10,00, PRIN BIROUL 
EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE LA 
JUDECĂTORIA DEVA, URMĂTOARELE:

- teren intravilan situat în Deva, DN 7, în 
suprafață de 2200 mp;

- teren intravilan situat în Deva, în 
suprafață de 255 mp;

- imobil (casă, garaje și curte) situat în 
Deva, str. Viilor, nr. 3/ 34;

- imobil (casă, anexe gospodărești, curte, 
grădină) situat în Deva, str. Horea, nr. 202.

Informații se pot obține la sediul Sucursalei 
BANCOREX Deva, telefon 054/ 230185 și la 
Biroul executorilor judecătorești din Deva.

NET GROUP DISTRIBUTION
UNITED INTERNATIONAL SYSTEM (U.I.S)

Angajează pentru punctul de lucru Deva
Agenți comerciali

CONDIȚII:
3 experiență în distribuție;
3 permis de conducere;
3 vârsta maximă 35 de ani;
SE OFERĂ:
2 salarii, bonusuri, prime foarte atractive;
2 mașină de firmă;
2 oportunitatea de a lucra într-o echipă 

foarte tânără;
3 posibilități de promovare.
CV - ul se transmite la adresa: str. 

Strungului, nr. 9, Sibiu.
Fax - 069/ 230606; tel. 069/ 230794.



BAHICA WTRAMS1LÎANIAW
SUCURSALA DEVA

Str. 22 Decembrie, nr.42, telefon, fax: 232280, 232258, 
Voice Teller, Tax Teller: 232850.

Comunicat.
Adunarea Generală a Acționarilor Băncii Transilvania, întrunită în data de 27 martie a.c., cu o 

reprezentare a capitalului de 79,323%, a aprobat următoarele situații financiare:
1. Bilanțul băncii:

cu sediul în Hunedoara , str. Piața lancu de Hunedoara nr. 1 , organizează licitație publică 
cu strigare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88 / 1997 , aprobată prin 
Legea nr. 44 / 1998 și Normele metodologice privind privatizarea societăților comerciale și vânzarea 
de active aprobate prin Hotărârea guvernului nr. 55 / 1998 , modificată și completată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 361 / 1998, pentru vânzarea următoarelor active :

Elemente patrimoniale
/. Total active
1. Operațiuni de trezorerie și 
interbancare

2. Operațiuni cu clientela
3. Operațiuni cu titluri și 
operațiuni diverse

4. Valori Imobilizate
//. Total pasiv
1. Operațiuni de trezorerie și 
interbancare

2. Operațiuni cu clientela
3. Operațiuni cu titluri șl 
operațiuni diverse
4. Capitaluri proprii și asimilate

31 dec. 1997
448,279.5

31 dec. 1998
872,526.3

milioane lei 
creștere 
1.95

Nr. Denumirea
crt activului____________________________________
1 Bloc de nefamiliști birouri, depozite sat Crăciunești 

nr. inventar 100223 corn. Băița
jud. Hunedoara

Obiectul 
de activitate

Adresa 
activului

Prețul de pornire

2. Contul de profit și pierderi:

220,180.0
194,227.0

326,696.3
441,872.7

1.48
2.28

14,928.7
18,943.9
448,279.5

1,244.6
362,463.2

26,482.0
58,089.6

50.253.6
53.703.7
872,526.3

41,195.3
657,719.4

12,491.3
161,120.4

3.37
2.83
1.95

33.10
1.81

0.47
2.77

2. Hală expoziție nr. 1 expoziție 
nr. inventar 100837 și prezentare 

produse finite 
și semifabricate

Hunedoara 
str. Piața lancu 
de Hunedoara nr.1

28.630 USD ' 
din care: 
valoare clădire : 26.650 USD'
valoare teren
aferent :
80.500 USD '
din care :
valoare clădire : 57.430 USD'
valoare teren
aferent: 23.070 USD'

1.980 USD'

• Prețul de adjudecare se calculează în lei, la cursul oficial al B.N.R. din data semnării contractului 
de vânzare - cumpărare .

La prețul de adjudecare se adaugă T.V.A. suportată de către cumpărător.
Licitația va avea loc la sediul societății , sala D.M.E. , în data de 29.04.1999 , pentru 

primul activ ora 1000, pentru al doilea activ ora 1100.
în caz de neadjudecare la prima ședință se va organiza cea de-a doua ședință a 

licitației la data de 06.05.1999 , în același loc și la aceleași ore .
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate contra cost, zilnic , de la sediul 

societății , între orele 8°°- 1400.
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se pot obține la ing. Oprița Matei, 

telefon 054/71.85.49 .
Pentru participarea la licitație, ofertantul va depune la sediul societății, până în ziua 

licitației, ora 800, documentele prevăzute de legislația în vigoare .
Participant» la licitație vor depune la casieria societății sau în contul nr. 301538001, 

deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Hunedoara, contravaloarea 
dosarului de prezentare de 150.000 lei , taxa de participare de 200.000 lei și vor face 
dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 
participare :

• pentru primul activ : 12.600.000 lei ( echivalent 850 USD )
• pentru al doilea activ : 35.550.000 lei (echivalent 2.400 USD )
Terenul aferent fiecărui activ urmează să fie vândut cumpărătorului activului, conform 

prevederilor legale în vigoare, după obținerea titlului de proprietate.

milioane lei 
CreșteriIndicatori

Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut
Impozit pe profit 
Profit net
în structura veniturilor 56% reprezintă ponderea veniturilor în operațiuni cu clientela, 14,2% 

reprezintă venituri din operațiuni de trezorerie și interbancare, 5,05% reprezintă venituri din operațiuni 
cu titluri, 8,6% reprezintă venituri din operațiuni de schimb iar 13,9% venituri din prestări servicii prin 
conturi.

31 dec. 199831 dec. 1997
165,700.6 294,893.2 1.78
129,789.2 204,427.4 1.58
35,911.4 90,465.7 2.52
9,682.66 25,163.55 2.60
26,228.7 65,302.2 2.49

3. Repartizarea profitului:
milioane lei

Explicații Suma %
1. Profit brut 90465.74 ‘ 100%
din care pentru:
2. Fond de rezervă 18093.15 20%
3. Rezeva generală pentru risc de credit 5069.98 6%
4. Profit brut înainte de impozitare (rd. 1-2-3) 67302.61 74%
5. Impozitul pe profit 25163.55 28%
6. Profit net de distribuit (rd. 4-5) 42139.06 47%
din care pentru:
a. fond de dezvoltare •2657.67
b. participare la profit 4542.63
c. fondatori 217.04
d. Rezerve brute din profitul net 34721.72 38%
e. Impozit aferent rezerve 3472.17
f. Rezerva netă (rd. 6d-6e) 31249.55 35%
Profitul net constituie un suport financiar consistent pentru creșterea fondurilor proprii ale băncii și implicit a

puterii acționariatului sau pentru înregistrarea unor performanțe financiare și de piață notabile.
Indicatorii selectivi de prudență și performanță au înregistrat un nivel favorabil la sfârșitul anului 1998, așa 

cum rezultă și din cele ce urmează:
- Expunerea la credite (credite/fonduri proprii) se situează la nivelul de 2,66%;
- Gradul de acoperire a riscului de credit și de dobândă (provizioane de risc + risc general de credit/ 

credite în litigiu + dobânzi neîncasate) se situează la nivelul de 76,38%;
- Ponderea plasamentelor în credite în total active (credite brute/total active) se situează ta nivel de 

52,78%;
- Lichiditatea curentă (active curente/pasive curente) se situează la nivelul de 109,32%;
- Rata rentabilității (profit brut/cheltuieli totale) se situează la nivelul de 44,25%;
- Rentabilitatea capitalului social (prefit net/capital social) se situează la nivelul de 130,6%; 
-Veniturile pe salariat se situează la nivelul de 300,72 mii.lei.
Se remarcă o bună situație a băncii sub aspectul expunerii la credite, gradului de lichiditate, randamentului 

activelor, productivității muncii precum și a capitalului social.
Valoarea contabilă a unei acțiuni Banca Transilvania se situează conform standardelor românești de 

contabilitate la nivelul de 3.222,4 lei/acțiune iar conform standardelor internaționale (firma de audit Arthur 
Andersen) 3.261,48 lei/acțiune.

Totodată a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli și politica de investiții pentru anul 1999 și s-a hotărât 
majorarea capitalului social al băncii de la 50 miliarde lei la 100 miliarde lei prin utilizarea următoarelor surse: 

prime de emisiune 432.774.000 lei;
rezerve constituite din profitul net 31.249.556.747 lei.;
diferențe favorabile din reevaluarea patrimoniului, incluse în rezerve 18.317.669.253 lei.
Profitul net aferent anului 1998 a fost repartizat în întregime la capitolul “rezerve din profitul net", AGA 

adoptând hotărârea de a nu se distribui dividende. Acțiunile din noua emisiune se vor aloca acționarilor înregistrați

SC
"ELECTRICA"

SA-BUCUREȘTIp

SUCURSALA DEVA
Str. George Cnescu, nr.39 

în ziua de 22 aprilie 1999, 
ora 9, va avea loc la sediul 
SUCURSALEI DE DISTRIBUȚIA 
ENERGIEI ELECTRICE DEVA

EXAMEN PENTRU AUTORI
ZAREA ELECTRICIENILOR

Taxele pentru examen sunt: 
•AUTORIZAȚIE PROVIZORIE 

155900 lei;
• DEFINITIVARE - MĂRIRE 

GRAD 102300 lei.
Detalii privind examenul 

de autorizare se primesc de 
la SD Deva - SERVICIUL 
MARKETING PROGNOZE - 
telefon 215750, interior 126 și 
227, între orele 7-15.

S.

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 Z

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

- maximum 5 zile.
Informații la telefon

054/232946. I!
o

tS bliJtlGJL ££i “ LLLT u
Anunță ultima reducere de preț pentru 

apartamentele cu confort sporit din blocul 
situat în zona gării (str. Zarandului).

Prețul este de 350 USD/mp suprafață 
construită, sub prețul actual al locuințelor noi 
din materiale ușoare și confort scăzut.

Fiecare apartament are repartizat o boxă și 
spațiu de parcare pentru o mașină.

Prețurile sunt diferențiate funcție de etaj.
Pentru spațiile comerciale ultima ofertă de 

preț este de 650 USD/mp și 250 USD/mp 
pentru anexele la spațiile comerciale.

Oferta este valabilă până la data de 
30.04.1999.

Relații suplimentare la telefoane 054/ 
213140-1-2, dna Bălută Mirela

SC CAMASTAR COMPANY SRL Deva 
cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 2 
[în clădirea Fundației pentru tineret], 

oferă persoanelor disponibilizate in baza Ordonanțelor 9 sau 22 
Consultantă Gratuită 

pentru pornirea și dezvoltarea unei afaceri pe cont propriu 
Program: 10.00 -16.00 zilnic [luni-vineri]

Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate a județului Hunedoara
în atenția tuturor angajaților economici din 

județul Hunedoara
Casa Județeană de Asigurări Sociale de 

Sănătate Hunedoara anunță că, începând 
cu data de 1 aprilie J999, contribuția 
pentru asigurări sociale de sănătate se 
virează în contul 301511319740, deschis 
la Trezoreria Deva, pe seama Casei 
Județene de Asigurări Sociale de Sănătate 
Hunedoara.

,z

S.C. WPROMIN 20M S.R.L.
VI PR OM IN )*•*•*• Str. Sos. Aradului Km 7Sf 3Wm 

2000 Salonta, Juditul Bihor
Producător de

M.

ANIMIX
CONCENTRATE FURAJERE

sub licența. |‘ ,
ZICWYU/FA1U - UNG4>fA

PRINCIPALELE MAGAZINE DISTRIBUITOARE 
ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA 

ni0Tnin, llT„ ni S. C. MCM SANITFARM VET S R L.
OSTRBUTOREN GROS: Deva, Str.Horla, Nr.57 

T e I : 0 5 4 / 2 3 4.5 5 2
DISTRIBUITORI ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA
FARMACIA VETERINARĂ

Deva
Str. Libertății, Bl. I, Ap. 11

Tel: 054/234.552

FARMACIA VETERINARĂ 
Căkm 

Complexul Stei 
Șos. Națională

FARMACIA VETERINARĂ 
Orăsfie 

S.C. FANCO S.R.L 
Tel: 094/636430

S.C. ELECTRO UNIVERS S.RL 
Simeilo

Sit. I Decembrie, Nr. 150 
Tel: 054/261.099 

Mobil: 094/507.642

FARMACIA VETERINARĂ 
Hațeg

S.C, MUJĂr VET FAM 
Tel:054/ 770.155

FARMACIA VETERINARĂ 
Bârfa ..
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