
Faza națională a olimpiadelor școlare

Cei mai buni...

biologi
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DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480

Fax 234483

FREMEA
Stațiunea Geoagiu-Băi

La faza națională a 
olimpiadei școlare de biologie, 
desfășurată la Constanța, 
liceenii hunedoreni au obținut 
patru locuri fruntașe. 
Olimpicii noștri la biologie se 
numesc:

• Gheorghe Lucian 
Marina, elev în clasa a X-a a 
Liceului de Informatică Petro
șani, coordonat de prof. Ana 
Șerban - premiul I.

• Cristina Maria 
Luca, a X-a, Liceul Teoretic

“Aurel Vlaicu" Orăștie, prof. 
Mariana Tegla - premiul II.

• Daniel Iulian Popa, a 
Xll-a, Liceul Teoretic Lupeni, 
prof. Aurora Domșa - premiul III,

• Oana Simona
Purdescu, a IX-a, Liceul Teo
retic “lancu de Hunedoara" din 
Hunedoara, prof. Monica Cla
udia Pop - mențiune.

Felicitări primilor olimpici 
naționali și succes celor care 
urmează să se prezinte la 
aceste întreceri. (V.R.)

Acordă dobânzi atractive 
la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 60% 
Xla 60 de zile - 62% 
X la 90 de zile - 64%

De toate pentru toți
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[caleidoscop duminicalj

Vremea va fi 
instabilă, cu cer mai 
mult noros. Local vor 
cădea și ploi care vor 
avea și caracter de 
aversă. Vântul va su
fla moderat cu inten
sificări temporare. 
Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse 
între 7 și 12 grade, iar 
cele maxime între 14 
și 19 grade Celsiu. 
(Andrei lursicsin)

Ofertă pentru eventualii

refugiați din Iugoslavia

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Județul 
Hunedoara

CUVÂNTUL
LIBER

Potrivit informației pe 
care ne-a transmis-o con
silierul Prefectului - pur
tător de cuvânt, dra 
Claudia Bedea, în ziua de 
14 aprilie a.c. în comuna 
Geoagiu s-au aflat repre
zentantul Comisariatului 
ONU pentru refugiați, dl 
Andrei Albu, și reprezen
tantul Ministerului de In
terne, dl col. loan Popa, în 
scopul de a constata la 
fața locului posibilitățile de 
cazare și de asigurare a 
mesei pentru eventualii 
refugiați din Iugoslavia, 
care sunt oferite la SC 
Germisara SA.

La discuții au partici
pat reprezentanți ai Pre
fecturii județului Hune
doara, Inspectoratului de 
Poliție și Primăriei comu
nei Geoagiu, precum și

directorul SC Germisara 
SA.

în urma acestei întâl
niri, au fost identificate 60 
locuri de cazare la Hotel 
Diana (etajele lll-IV, în ca
mere de două persoane 
cu posibilitatea ocupării 
imediate), precum și 200 
de locuri de cazare la 
Hotel Germisara, spații de 
cazare care necesită anu
mite reparații.

Asigurarea asistenței 
medicale va fi posibilă prin 
intermediul Dispensarului 
uman și al Spitalului Muni
cipiului Orăștie, iar servi
rea mesei la Cantina nr. 1 
din stațiunea Geoagiu-Băi.

Precizăm că nu a fost 
avansat nici un termen 
privind sosirea refugiaților 
în stațiunea Geoagiu Băi. 
(N.T.) '

La Tîmpa,

^rin renovare. biserica
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Adio domnule “AGA” de la Pariamem și FPS!
unei bijuterii<sucre

Presa scrie de ani buni 
despre o problemă cu implicații 
nu chiar fără efect (negativ, 
din păcate) în procesul pri
vatizării. Este vorba despre 
nominalizarea parlamentarilor 
și a reprezentanților Fondului 
Proprietății de Stat în adunările 
generale ale acționarilor și în 
consiliile de administrație ale 
întreprinderilor cu capital inte
gral sau majoritar de stat. întru
cât acești reprezentanți în 
AGA și CA sunt recompensați 
cu sume de până la 20 la sută 
din salariile directorilor generali 
ai societăților comerciale, ei 
sunt interesați să le aprobe 
acestora salarii cât mai mari, 
pentru că și spre buzunarele 
lor se revarsă mai mulți bani, 
chiar dacă întreprinderile res
pective nu-și achită datoriile 
către stat, înregistrând lună de 

lună pierderi în producție. Și în 
pofida faptului că nici parla
mentarii, nici cei din FPS nu 
sunt oameni nevoiași, cu toate

Puncte de vedere

că “trudesc” din greu, de dimi- 
. neață până noaptea, la legile 

țării și la privatizarea socie
tăților comerciale, vreo 4000 
aflate încă în portofoliul FPS, ei 
se înghesuie în cât mai multe 
AGA și CA, spunându-și răs
picat punctele de vedere.

Din păcate, opțiunile lor, 
încărcate cu destulă greutate 
prin funcțiile de bază pe care le 
au, sunt de temporizare a pro
cesului privatizării și de pre
lungire cât mai mult posibil a 

' termenelor de acumulare a 

unor venituri substanțiale, fără 
prea mult efort. Presa centrală 
a publicat și liste întregi cu ase
menea “agamani" și “camani".

Și ce dacă?! Totuși, zilele tre
cute, președintele FPS, Radu 
Sârbu, a anunțat, la solicitarea 
insistentă a sindicatelor și în 
urma semnalelor din presă, in
terzicerea participării salaria- 
ților instituției în AGA și CA, din 
august-septembrie a.c.

Cât privește participarea 
parlamentarilor în asemenea 
organisme, încă în urmă cu 
vreo trei ani s-a propus în pro
iectul de lege privind statutul 
deputaților și senatorilor princi
piul ca aceștia să renunțe de a 

mai face parte din AGA și CA. 
Cum legea nu a văzut încă lu
mina zilei, aleșii neamului își 
văd nestingheriți de treburile 
lor în AGA și CA. Nu de mult, 
liderii ApR au conceput și ei un 
proiect legislativ în acest sens, 
însă el a fost respins în cadrul 
Comisiei economice a Camerei 
Deputaților atât de reprezen
tanții majorității (PNȚCD, PD), 
cât și ai opoziției (PDSR). Cum 
se vede, când este vorba de 
interese personale, parlamen
tarii noștri, nu mai puțin de 
vreo 500 la număr, ajung foarte 
repede la consens.

Chestiunea a revenit în 
atenție la recenta întâlnire de la 
Cotroceni. Președintele țării a

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

Biserica din satul Tîmpa 
(Băcia), construită în anul 
1912, a cunoscut de cu
rând o seamă de transfor
mări care i-au sporit frumu
sețea și confortul. Din ini
țiativa preotului paroh loan 
Dragoman, prin eforturi fi
nanciare deosebite venite 
din partea locuitorilor satu
lui, care au contribuit și prin 
muncă, biserica de aici a 
fost renovată în totalitate, 
lăcașul de cult dobândind 
caratele unei adevărate 
bijuterii sacre.

Biserica a fost în între
gime repictată în interior de 
către artiștii Camelia 
Cibian și Antonie Susan în 
culori calde în care predo
mină albastrul și auriul, ce 
creează o atmosferă de li
niște cu totul aparte.

La intrare au fost con
struite noi spații în care se 
pot aprinde lumânări pen
tru cei care nu mai sunt; s- 
a instalat o nouă clopotniță, 
cea veche fiind puternic de
preciată.

Biserica din Tîmpa a 
fost dotată cu mobilier nou 
și covoare asortate cu an
samblul pictural. Lăcașul a 
“întinerit" prin refacerea to
tală a exteriorului, amena
jarea de spații verzi încon
jurătoare.

în fiecare duminică sau 
mare sărbătoare, la servi
ciul divin participă un mare 
număr de credincioși într-o 
atmosferă de reculegere și 
pietate ce încălzește sufle
tele prin perceptele sale re
ligioase de profund uma
nism. (Z.V.)

TERMOCENTRALA MINTIA
PRIMEȘTE TROFEUL 
"ARCH OF EUROPE”

Pentru contribuții deo
sebite aduse mediului eco
nomic internațional, pentru 
rezultate economice și ma
nagement deosebite, 
Termoelectrica S.A.- S.E. 
Deva a primit, în 13 aprilie 
a.c., trofeul “ARCH of 
Europe". Acordat de socie

tatea internațională B.I.D. 
(Bussiness Initiative Di
rections), trofeul, în opinia 
dlui ing. Victor Vaida, direc
tor general la S.E. Deva 
Mintia, vine ca o recunoaș
tere a importanței pe care 
Termocentrala Mintia o are, 
de peste 30 de ani, în spec

trul energetic românesc 
asigurând peste 10 la sută 
din consumul intern de 
energie electrică. Domnia 
sa apreciază că recunoaș
terea internațională adusă 
de trofeu va cântări mult în 
relațiile de afaceri pe care 
S.E. Deva Mintia le va avea 
pe viitor cu diverși investi
tori interni și externi în ve
derea modernizării centra
lei, a desfacerii producției la 
intern și în perspectivă la 
extern și nu în ultimul rând 
ca reper în evaluare în ca
drul procesului de restrifc- 
turare-privatizare care bate 
la ușă în energetică. De 
adăugat că cele o sută de 
firme care au primit în acest 
an trofeul au fost alese de 
un comitet de selecție dintr- 
un total de 1500 de ope
ratori economici monitori
zați din toată lumea. (A.S.)

CRIMA în imagini
țiilor bilaterale pe plan economic, 
cultural, artistic și tehnico-știin- 
țific”. Din inițiativa aceleiași aso
ciații de prietenie, s-a propus 
construirea în R.P.Chineză a unui 
monument de cultură care să 
reprezinte spiritualitatea româ
nească; astfel, în Parcul lumii din 
Beijing va fi construită o machetă 
(scara 1:1) a Mănăstirii Prislop din 
Țara Hațegului, “un simbol care 
va dăinui peste veacuri și va 
marca prietenia dintre țările și 
popoarele român și chinez".

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

Timp de 10 zile (14-24 aprilie), 
Galeriile de artă "Forma” din De
va găzduiesc o inedită expoziție 
de artă fotografică, în imaginile 
căreia se regăsesc aspecte re
prezentative din viața celei mai 
populate țări de pe glob - China.

Organizată de Asociația 
de prietenie româno-chineză - 
Filiala Hunedoara, de Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane 
Deva, Uniunea Artiștilor Plastici 
- Filiala Deva-Petroșani și 
Inspectoratul pentru Cultură, 
cu sprijinul Ambasadei R.P. Chi
neze la București, expoziția se 
dorește a fi un binevenit prilej 
(după alte trei expoziții itine
rante de artă chineză desfă
șurate în ultimii ani) de a îmbo
găți cunoștințele despre țara cu 
una dintre cele mai vechi și mai 
dezvoltate civilizații din lume, 
după cum arăta președintele 
filialei locale a Asociației ro- 
mâno-chineze, Mihail Rudeanu, 
la vernisajul ce a avut loc 
zilele trecute.

Sunt expuse la galeriile de 
artă în jur de o sută de lucrări ale 
artiștilor fotografi chinezi, cele 
mai multe înfățișând scene din 

realitatea cotidiană și din acti
vitatea atât de diversificată a 
poporului chinez. Alături de aces
te incontestabile mărturii nu doar 
ale artei, ci și ale istoriei chineze, 
sunt semnificative și fotodocu-

La Galeriile de arta 
"Forma" din Deva

mentele referitoare la vizita de 
anul trecut a delegației hune- 
dorene în China, în ideea “relan
sării pe un front mai larg a rela-
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Până nu de mult, Casa de 
cultură din Călan era gazda 
numeroaselor spectacole ar
tistice, piese de teatru, balet și a 
tot ceea ce ține de domeniul 
cultural. Astăzi însă lucrurile nu 
mai stau la fel. Dorind să aflăm 
ce fel de activități se desfă
șoară în momentul de față aici, 
am stat de vorbă cu dl director 
Constantin Vasilescu.

- Instituția face parte din 
Asociația Caselor de Cultură, 
care cuprinde 52 de așezăminte, 
dintre care, de la noi din județ, 
fac parte doar casele de cultură 
din Călan și cea din Petroșani. 
Instituția este administrată de 
Sindicatul „Victoria” Călan. Atât 
Asociația Caselor de Cultură, 
cât și Sindicatul „VICTORIA" 
Călan contribuie financiar, alături 
de alte societăți, la buna între
ținere a clădirii.

- Cum sunt valorificate 
spațiile pe care le are în dotare 
clădirea?

- Majoritatea sunt ocupate 
de Școala sanitară „Carol Davila” 
din București. în celelalte spații 
funcționează biblioteca, la care 
au acces doar angajații „Sider- 
metului”. Noi am făcut o adresă 
la Primăria Călan, prin care am 
solicitat transformarea acesteia

^intr-o bibliotecă orășenească. Dar

f----------------------------
| Pe micul ecran

în programul meciuri-
* lor de la acest sfârșit de j săptămână sunt prevăzute
• să se transmită întâlnirile I Petrolul - Rapid (sâmbătă, 
| Antena I) și Dinamo - Univ. 
■ Craiova (duminică, TVR1). j (S.C.)

Farmacii de 
serviciu

Farmacia “Galenica” 

deocamdată nu am primit nici un 
răspuns.

Mai avem închiriate sala de 
gimnastică, care este dotată cu 
aparatură modernă și unde doi 
instructori le stau la dispoziție 
celor interesați de sport. Sala de 
spectacole, unde altădată se 
desfășura o activitate intensă,

CASA 1)E 
CULTURĂ 
CĂLAN - 

TRECUT SI

după revoluție, n-a mai fost 
frecventată de cetățenii Călanului 
din lipsa banilor. Activităților 
artistice le-au luat locul activitățile 
comerciale, deoarece o mare 
parte din spații le avem închiriate 
la 4 societăți comerciale.

- Cum vă descurcați cu 
partea financiară?

- Am preluat conducerea 
Casei de Cultură cu 30 milioane 
datorie. Momentan, mai avem de 
achitat 9 milioane din suma

^UABFÂRȘIT DB

va funcționa în Deva la fi
nele acestei săptămâni. 
Este situată în zona Gării, 
nr.43, telefon 214934.

La Hunedoara, în ace
lași interval de timp, va fi 
de gardă unitatea farma
ceutică Lu-Ka, amplasată 
în zona Pieței “Obor”, 
telefon 717194. (E.S.)

inițială. Dar am întâmpinat alte 
greutăți. Datorăm 48 milioane 
societății Hidro-Term Trans 
Călan pentru agentul termic, 
însă, din acest an am făcut 
eforturi, am pus toți mână de la 
mână (Sindicatul ,,Sider- 
metului", Asociația Caselor de 
Cultură și societățile comer
ciale, care funcționează cu 
chirie pe spațiile noastre) și 
prin donații am contribuit cu toții 
și am făcut o investiție impor
tantă, cumpărând o centrală 
termică pe gaz. Astfel, dacă 
înainte de investiția menționată 
plăteam 17 milioane pe lună 
pentru agentul termic, datorită 
centralei proprii, folosim doar 
3 milioane pe lună. în vară mi- 
am propus să mă ocup de 
acoperișul clădirii. Până acum, 
am făcut doar mici reparații, 
însă insuficient de folositoare. 
Avem promisiuni și din partea 
conducerii „Sidermetului” că 
vom fi ajutați pentru a reface 
acoperișul clădirii.

O altă dorință ar fi, așa cum 
mai spuneam, să primim acor
dul primăriei pentru înființarea 
bibliotecii orășenești. Acest 
lucru îi va avantaja atât pe 
locuitorii din Călan, cât și pe noi, 
financiar.
_________ Adriana VLADj
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Fotbal divizionar B 
și C

Sâmbătă este o zi plină 
pentru suporterii echipelor 
divizionare B și C din Hune
doara, Deva, Certej și Brad. | 
Corvinul primește replica ■ 
formației ASA Tg. Mureș, iar ’ 

Vega Deva întâlnește pe FC I 
Baia Mare. în Divizia C, Mine- |
rul Certej joacă cu Construe- | 
torul Craiova și ASA Aurul cu ■ 
Forestierul Stâlpeni. (S.C.)

Dreptul !a replică

Proprietarii au reușit doar 
recuperarea nu și refacerea clădirii

In pagina dedicată comunei Densuș, din 
numărul 2354, apărut în 23 martie 1999, era 
inserată nota ,,Grija față de monumente’’ care 
prezenta starea contrastantă în care se află 
vechea biserică (protejată) și o altă clădire 
degradată din apropierea primăriei. Se pare că 
această notă a suscitat discuții și interpretări 
care nu au nimic comun cu intenția sa - de a 
sensibiliza pe cei care pot să-i schimbe 
înfățișarea.

Dl Mircea Bojin, fiul proprietarei imobilului, 
a venit la redacție supărat - nu pe ceea ce s-a 
scris, căci reflectă adevărul - ci pentru că a 
ajuns clădirea în această stare din cauza altora 
și familia sa nu dispune de mijloacele financiare 
refacerii sale.

Clădirea are o istorie marcată de evenimentele 
ultimelor decenii și mai ales ale ultimilor ani. A

Margareta și Petru Stoica - care au fost 
deposedați de ea abuziv în 1952. în 1990 familia 
a început demersurile pentru preluarea casei și 
pământului aferent. S-a făcut dezbaterea 
succesorală și acum titulară de Carte Funciară 
este dna Emilia Maria Bojin. Prima punere în 
posesie a avut loc în 1993, dar clădirea a continuat 
să fie parțial folosită de foștii ocupanți (cu arhiva 
fostului C.A.P. ce-și avusese aici sediul).

Mai există lucruri neclarificate în legătură 
cu unele anexe, s-au înregistrat spargeri de 
uși și sustrageri (2 sobe),- iar plângerii depuse 
în ianuarie la poliție nu i s-a dat nici un răspuns 
- susține dl Mircea Bojin, fiul proprietarei. 
Dumnealui mai preciza că a făcut organelor 
abilitate oferta ca această clădire să 
găzduiască proiectatul muzeu al Densusienilor, 
situație în care ea ar putea fi readusă la starea 
inițială. (V.ROMAN)

Pământul ori despăgubirea
• De curând, dl Stețiu Jean Dorinei 

I s-a prezentat la redacție cu o 
I petiție, pe care a adresat-o și altor 
! organisme județene îndreptățite să 
I i-o soluționeze, prin care ne aduce 
| la cunoștință o serie de neplăceri 
. ce spune că i le-a provocat Primăria 
I comunei Băcia, unde are 
| repartizată - potrivit procesului ver- 
. bal încheiat de comisia comunală 
I pentru aplicarea Legii 18/1991, o 
| suprafață de 3,7 ha teren arabil.
■ Având suprafața respectivă 
I repartizată în afara unei forme de 
| asociație, care acum a fost preluată 
\^e către un domn Borza, petentul 

SC SPICUL VALEA JIULUI SA PETROȘANI
Face selecție de oferte pentru încheierea unui contract de asociere în 

participațiune în vederea utilizării activului Secția 3 Livezeni, str. Livezeni, 
nr.102, tot spațiul negrevat de alt contract de asociere în participațiune.

Ofertele pot fi depuse la sediul societății din str. Oltului, nr.30 - Petroșani,

spune că a lucrat pământul și l-a 
îmbunătățit cu îngrășăminte natu
rale, folosindu-l fără perturbare timp 
de 4 ani, o suprafață de un ha 
cultivând-o cu lucernă, acțiune 
care l-a costat 1,8 milioane lei. S-a 
întâmplat însă în această primăvară 
ca să-i fie schimbat amplasamentul, 
în același timp diminuându-i-se 
proprietatea cu 0,35 ha, acțiune 
care este considerată de către 
petent ca fiind un abuz de putere, 
nerespectându-se nici un fel de 
hartă topografică.

Având în vedere situația în 
care a fost pus, dl Stețiu, din satul

Tâmpa, cere ori sări fie dat din 
nou terenul pe care l-a deținut I 
timp de 4 ani, ori să fie l 
despăgubit cu suma de 6 ! 
milioane lei, care consideră că I 
reprezintă cheltuielile făcute | 
pentru îmbunătățirea condițiilor . 
de producție. Important este ca I 
această cerință să-și | 
găsească grabnic ecoul . 
cuvenit, astfel încât cel în I 
cauză să-și recupereze | 
prejudiciul cauzat prin . 
schimbarea amplasamentului și • 
diminuarea proprietății ce i se | 
cuvine. (N.T.) y

ANUNȚ PUBLICITARt
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată cu HG nr. 361/ 98, 85,64 % din acțiunile

Societății Comerciale “SARMISMOB” - SA Deva
cu sediul în Deva, str. C A. Rosetti nr. 8, județ Hunedoara, cod fiscal R 2117278, număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/356/1991, având:

Obiectul principal de activitate:producție de mobilă și alte produse din lemn
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 4.161.000 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 2.180.289 mii lei
Pierdere al ultimului an încheiat: 2.127.554 mii lei
Structura acționariatului la data de 12.09.1997 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 142.527 85,64
SIF 16.013 10,82
FFM 5.900 3,54
Manager - -
TOTAL 166.440 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 94.661 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 13.491.760 mii lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 7.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 404.753.000 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 
251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 6.05.1999, ora 12, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 13.05.1999, 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 la art. 51 în HG 55/ 
1998, modificată și completată, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

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

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

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - dna 
Secașiu Rozalia, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic între orele 10-13.

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

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

22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată, 50,1 % din acțiunile

Societății Comerciale “ARDELEANA” - SA Deva
cu sediul în Deva, str. N. Grigorescu nr. 45, județ Hunedoara, cod fiscal R 2111689, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/326/ 1991, având:

Obiectul principal de activitate:comerțul cu amănuntul
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 496.725 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ sem. 1): 810.061 mii lei 
Pierdere la 31.12.1998: 160.086 mii lei
Structura acționariatului la data de 24.06.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 9.955 50,1
SIF 2.180 12,5
FFM 7.434 37,4
Manager - -
TOTAL 10.000 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 248.875.000 lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 7.466.250 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 5.05.1999, ora 13, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 12.05.1999, 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 la art. 51 în HG 55/ 
1998, modificată și completată, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

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

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

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - dna 
Secașiu Rozalia, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic între orele 10-13.

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

http://www.sof.ro
http://www.sof.roy
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întreg comerțul municipiului Brad este privat, ceea ce 
este un lucru foarte bun. Faptul acesta se reflectă în buna 
organizare a rețetei de desfacere, în strădania de a 
asigura un bogat și divers sortiment de marfă. Am văzut 
- în raidul efectuat prin câte va magazine - rafturi ce pur 
și simplu gemeau de marfă, am întâlnit peste tot politețe 
în servirea cumpărătorilor. Redăm, în continuare, 
principalele constatări.

VW

Nici o treabă 1111-i grea, dacă o faci cu 
plăcere

Dl Antoniu Miclea este 
patronul unui magazin alimentar 
și al unui bar. în magazin, un 
sortiment bogat de marfă.

- De unde vă aprovizionați?, I- 
am întrebat.

- Din Deva și din București. 
Tot de la privatizați.

Dl Antoniu M. și alți patroni s- 
au judecat vreme îndelungată cu 
administrația locală care n-a vrut 
să le vândă spațiul comercial

respectiv. A câștigat procesul și în 
curând va intra în posesia spațiului. 
Faptul acesta îl va determina să se 
ocupe mai mult de buna funcționare 
a celor două unități: SC Dălicia 
Comprest SRL are șapte angajați, 
societatea plătește la timp toate 
obligațiile financiare. Patronul nu 
este comerciant de meserie, dar 
susține - și îi dăm dreptate - că nici 
o treabă nu-i grea, dacă o faci cu 
plăcere.

VW

Marfă este, bani nu-s
Fosta societate “Avram lancu" 

a fost cumpărată în întregime de 
trei domni - Hărăguș, Băda și 
Gîrbea. Din rețeaua noii societăți 
face parte și unitatea dlui 
Alexandru Georgescu. Unitatea 
desface mărfuri alimentare, dar și 
industriale de utilitate casnică.

- Avem marfă foarte multă - 
ne-a spus interlocutorul. Lunar 
vând de 70-80 milioane de lei. Aș

realiza mai mult, dar oamenii n- 
au bani. Plata salariilor și a 
pensiilor se face cu întârziere și 
sunt mici.

- în Brad sunt numeroși 
disponibilizări care au luat multe 
milioane de lei.

- Banii ăia s-au cam terminat. 
Plus că unii dintre disponibilizări 
au plecat din Brad spre locurile 
lor de baștină.

S-a oprit apa caldă în sute 
de blocuri

Orăștia are circa 4000 de 
apartamente în blocuri, marea 
majoritate dintre acestea sunt 
cumpărate de locatari, dar 
sunt și din cele locuite cu 
chirie. Faptul că proprietarii și 
chiriașii sunt amestecați în 
blocuri creează mari necazuri 
în ce privește încasarea 
taxelor pentru serviciile oferite 
- apă caldă, apă rece, 
căldură, salubritate ș.a. Se

ajunge la situații că din cauza 
a unui sau doi rău-platnici - 
unii cu milioane - se oprește 
apa și căldura pe toată scara 
sau în tot blocul. în momentul 
de față apa caldă și căldura 
sunt oprite în sute de blocuri 
din pricină că R.A. 
“ACTIVITATEA” SA n-a plătit 
gazul metan. De căldură nu-i 
bai, dar de apă caldă oamenii 
au nevoie. (Tr.B.)

Credem că nu greșim 
dacă afirmăm că Orăștia are 
cea mai mare încărcătură 
de unități comerciale pri
vate la mia de locuitori din 
județ. Adevărul - trist - este 
că numărul acestora, în spe

losif Mariș din satul 
Lăsău, comuna Lăpugiu de 
Jos, a lucrat la calea ferată 
vreme de mai bine de 40 de 
ani unde a ocupat și funcția 
de impiegat de mișcare. în 
timpul cât a dat verde 
trenurilor nu s-a întâmplat 
nimic ieșit din ordinea foarte 
severă a căilor ferate — 
considerată multă vreme a 
doua armată a țării și pe care 
dl Traian Băsescu încearcă 
să o readucă la acest statut. 
Acum este în pensie și se . 
ocupă numai și numai de 
gospodărie și de cele circa 5 
ha de pământ ce le-a primit 
în conformitate cu Legea 
fondului funciar. Are multă 
treabă acasă deoarece 
crește 4 bovine, 10 oi, porci, 
păsări multe ș.a. Am discutat 
cu dl losif Mariș care este 
cea mai însemnată împlinire 
a vieții sale. Mi-a răspuns:

- Familia. Am două fete

cial al celor cu profil pur de 
comerț, scade continuu. 
Cineva aprecia că numai în 
perioada trecută din acest 
an au dat faliment sau și-au 
schimbat profilul circa 50 de 
societăți. (Tr.B.)

Im
ce locuiesc la Deva, una 
lucrează la o unitate CEC, 
cealaltă la fabrica de 
mătase. Sunt căsătorite și 
am doi gineri foarte buni. 
Am patru nepoți pe care-i 
iubim foarte mult.

- Și ei îi iubesc pe 
bunici?

- Sigur că da. Unul 
dintre nepoți - Ovidiu, elev 
în clasa a opta - urmează 
să se ducă (discuția 
noastră a avut loc înainte de 
sfintele Paști - n.n.) la faza 
pe țară a olimpiadei de 
chimie.

- Familia se întâlnește 
des?

- în fiecare duminică ne 
adunăm la Lăsău. Mi-e mai 
mare dragul să-mi văd 
fetele, ginerii și nepoții 
adunați în jurul mesei din

AAA

Vânzare bună
Dionisie Bulz, patron al SC 

"Imperial" SRL, de loc dintr-o 
localitate a Țării Zarandului, a 
deschis la Brad o unitate de 
desfacere a mobilei, covoarelor 
ș.a. Am întrebat-o pe,Rodica 
Jorza, vânzătoare în magazin, 
cum merge treaba.

- Bine. Au fost zile când am 
vândut de 10-11 milioane de lei.

- Mai cumpără lumea mobilă?

- Da, mai ales că vindem și 
în rate, iar formalitățile durează 
foarte puțin.

l-am întrebat pe toți cei cu 
care am stat de vorbă dacă nu 
vând și pe credit. Toți ne-au spus 
că nu. Părerea noastră este că 
ar putea încerca treaba asta. Le- 
ar putea, de pildă, oferi marfă 
pensionarilor și salariaților - 
oameni cu venituri sigure. Este 
o sugestie.

VW
Dobânzile ne omoară

SC TRICON SRL aparține dnei 
Ana Pop care este ajutată de 
Sînziana Pop, sora geamănă a 
dumneaei. Patroana unității ne-a 
spus că vinde în valoare de 10-15 
milioane de lei pe lună, dar sunt 
și zile când încasează 200-300 
mii lei. Vânzarea scăzută se 
explică prin aceea că oamenii n- 
au bani, că au apărut unități de tip 
second hand, ce vând 
îmbrăcăminte la prețuri mai mici.

A A A
Vai de oameni!

Dna Dorica Miclea, patroana 
SC MARA DORA SRL, lucrează 
de circa 23 de ani în unitatea unde 
este acum proprietar și desface 
produse alimentare. Ne-a spus:

- Trăim vremuri foarte grele! 
Niciodată n-am trăit mai greu

Ne spunea patroana:
- Au apărut și cei ce se duc 

pe la oameni acasă, prin instituții 
cu marfă adusă din Turcia, 
Ungaria ș.a. pe care o vând la 
prețuri mici, căci ei nu plătesc 
nici un fel de impozit. Cel mai 
mare necaz cu care ne 
confruntăm însă sunt băncile.

- in ce fel necaz?
- Ne omoară cu dobânzile 

foarte mari.

ca acum. Vin oamenii și cum
pără câte 100-200 grame de 
salam, carne ș.a. La bloc 
întreținerea este tot mai 
scumpă, dările către stat sunt 
tot mai mari.

Traian BONDOR

“Evelin” din Livadia. | 
Aici, victima l-a\ 
agresat cu pumnii pe | 
Muntean. La răndu-i, | 
acesta l-a pândit la\ 
ieșirea din local și, în | 
jurul orei 22, în timp ce | 
traversa o punte peste | 
rău, i-a lovit de mai\ 
multe ori cu un furtun I 
cu inserție mecanică, I 
provocându-i poii-\ 
traumatism toracic ab-1 
domina! cu tracturi\ 
costale și ruptură de I 
ficat. I

Victima a căzut în râu I 
și a fost găsită în ava/\ 

ia circa 5 km de ia locul I 
faptei. (V.N.) '

[cmmâ ia uva£maj
| O echipă operativă a
| Inspectoratului de Poliție
| ai județului a acționat
| pentru a stabili cauzele
| și împrejurările morții lui
| loan Dîija, 29 de ani, al
| cărui cadavru a fost
| găsit recent în albia
| râului Strei, pe raza
| comunei Baru Mare.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C

Din cercetările 
efectuate s-a stabilit că 
ei a fost victima unui 
omor comis de iancu 
Vasiie Muntean, 46 de 
ani, din Livadia, mun
citor ia SC “Umirom" 
Petroșani.

într-o seară, cei doi 
s-au certat ia barul

camera mare a casei, masă 
plină întotdeauna cu mâncare 
gătită de nevastă-mea - și 
băutură - cum este obiceiul 
la români.

Discuția cu fostul impiegat

de cale ferată ne-a adus 
aminte că - așa cum 
spunea și Liviu Rebreanu în 
al său roman Ion - pentru un 
om cea mai de seamă 
împlinire este familia. Toate 
celelalte realizări ale vieții 
pălesc în fața ei.

Traian BONDOR

Deva. Centrul vechi.
Foto: Traian MÂNU

Aflăm de la 
politie

Vătămare corporală gravă
Și pentru că am vorbit în această rubrică mai mult 

despre bătăuși, rămânem tot cu ei. Am ajuns și în satul 
Dăbâca, comuna Toplița. Aici, lucrătorii Postului de poliție 
îl cercetează pe Traian Bobora, un localnic de 34 de ani.

Victima acestuia a fost o bătrână de 77 de ani, 
pensionară, tot din sat - Anișca Preda.

Atât de aprig a lovit-o cu pumnii pe sărmana bătrână, 
încât aceasta și-a pierdut vederea ochiului drept.

Alin și ranga
Pentru a pătrunde în interiorul unui magazin aparținând SC 

Rapicon SRL Deva, Alin Cosmin Băldescu a trebuit să rupă 
lacătele ușii de la intrare. A reușit acest lucru cu o rangă 
metalică, după care a plecat cu băuturi alcoolice și bani.

Nu a ajuns departe. A fost prins de polițiști, iar prejudiciul 
recuperat.

Rubrică realizată cu sprijinul iPJ Hunedoara

Starea mediului
Valorile medii și maxime ale poluanțilorgazoși analizați (dioxidul 

de azot, dioxidul de sulf, amoniac și fenoli) s-au încadrat și pentru 
perioada 5-11 aprilie '99 în limitele admise prevăzute de STAS-ul de 
calitate al aerului 12574/1987. Valorile maxime au fost înregistrate 
pe zona Hunedoara la data de 6 aprilie a.c. pentru dioxidul de azot, 
amoniac și fenoli și la data de 8 aprilie '99 pe zona V. Jiului pentru 
dioxidul de sulf.

Pulberile în suspensie au prezentat valori medii care s-au încadrat 
în limita admisă de 0,15 mg/ mc aer/ 24 h cu excepția zonei Zlaști. 
Valoarea maximă s-a înregistrat pe zona Zlaști la data de 7.04.1999 
și depășește limita admisă menționată. Și pe zona Chișcădaga, 
valoarea maximă înregistrată la data de 5 aprilie a.c. depășește limita 
admisă.

Pulberile sedimentabile au înregistrat depășirea limitei admise 
de 17,0 gr/ mp/ lună - pe zona Chișcădaga de 7,9 ori și pe zona 
Teliucde4,47 ori.

Nivelul radioactivității beta globale și al dozei gama absorbite se 
mențin în limitele de variație ale fondului natural de radioactivitate 
pentru toți factorii de mediu aer (depuneri atmosferice și aerosoli 
atmosferici), apa brută din răul Strei, potabilă și pentru sol. Pentru 
această perioadă, valorile medii obținute au fost de 1,50 Bq/ mp/ zi 
pentru depuneri atmosferice și de 1,87 Bq/ mc aer în comparație cu 
valorile de atenție de 200 Bq/ mp/ zi și, respectiv, 10,0 Bq/ mc aer.

Materiile în suspensie pe râul Jiu, provenite în principal de la 
unitățile de extracție și preparare a cărbunelui, au avut o valoare medie 
de 765,0 mg/1 și o valoare maximă de 1553,0 mg/1, înregistrată la 
data de 8 aprilie a.c.

Dacă raportăm valorile obținute la perioada anterioară, se constată 
o reducere a cantității de materii în suspensie pe râul Jiu cu 470,0 
mg/1 pentru valoarea medie și cu 594,0 mg/1 pentru valoarea maximă.

Din datele primite de la unitățile teritoriale ale RA Apele Române 
a rezultat că în cursul lunii martie '99, din 437 de km ape de suprafață 
urmărite calitativ, 201 km se încadrează în categ. I de calitate, 128 
km se încadrează în categ. II de calitate și 108 km se încadrează în 
categoria a 11l-a de calitate, respectiv râul Mureș pe tronsonul Gelmar 
și până la ieșirea din județ.

De asemenea, s-a constatat reducerea concentrației la cianuri, 
mangan, crom și zinc pe râul Mureș, a plumbului, cuprului și zincului 
pe râul Crișul Alb și creșteri ale concentrațiilor de fenoli pe râul 
Crișul Alb și râul Mureș, a cuprului și plumbului pe râul Mureș.

Agenția de Protecție a Mediului Deva t
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r.p.s. a privatizat în primul trimestru al 
anului 585 de societăți comerciale

Fondul Proprietății de Stat 
a privatizat în primul trimestru 
al anului 585 de societăți co
merciale, din care 35 mari, 
peste solicitările din acordul 
PSAL convenit cu Banca Mon
dială, realizările fiind totuși sub 
cele din ultimul trimestru al 
anului trecut, când s-au priva
tizat 740 de societăți, a anunțat 
Radu Sîrbu, președintele FPS.

Consiliul de Administrație 
al FPS a fost informat de si
tuația privatizării în primele 
trei luni ale anului. Preșe

dintele FPS pune scăderea 
numărului de societăți priva
tizate pe seama reducerii ofer
tei de privatizare în a doua ju
mătate a lunii martie, în urma 
aplicării HG 983 privind reeva
luarea patrimoniului societăților 
comerciale. “Odată cu apariția 
noii legi a privatizării, care pre
vede și posibilitatea plății în 
rate, sperăm să revină cei ce 
nu au participat la licitații și să 
ajungem la o medie de 700 de 
societăți privatizate trimestrial’’, 
a adăugat Sîrbu. în luna aprilie, 

oferta FPS este de 447 de 
societăți, din care 68 mari.

De apariția noii legi a pri
vatizării depinde și finalizarea 
tranzacției cu Renault pentru 
Automobile Dacia, a adăugat 
Sîrbu. Președintele FPS a 
precizat că facilitățile care vor 
fi acordate firmei franceze și 
care au fost convenite într-un 
memorandum încheiat între 
Guvern și Renault anul trecut 
vor fi generalizate pentru in
vestitorii din aceeași 
categorie.

întâlnire la Nentun a unor reprezentanți ai 

literaturilor minoritare
Reprezentanți ai literatu

rilor minoritare din Europa 
Centrală și de Est se întâlnesc 
timp de trei zile la Neptun, în 
cadrul colocviului "La mine 
acasă", organizat de Uniunea 
Scriitorilor din România 
(USR). Cei 50 de scriitori 
străini, câte un reprezentant al 
literaturilor majoritare și 
scriitorilor minoritari din fiecare 
țară din această zonă, vor dis
cuta "cu cărțile pe față" și vor 

^încerca să soluționeze pro

bleme de conviețuire care dau 
de furcă politicienilor.

în această perioadă, la Neptun 
se va vorbi în limbile maghiară, 
bulgară, sârbă, slovacă, română și 
ucraineană despre modul în care 
artisticul se poate manifesta. “Va fi 
prima manifestare de acest gen 
organizată în Europa, unde scriitorii 
vor discuta despre situația litera
turilor minoritare în aceste țări și 
posibilitățile de colaborare. Ei vor 
încerca să identifice cele mai bune 
soluții pentru ca aceste texte lite

rare să existe în continuare", a 
declarat președintele USR, 
Laurențiu Ulici.

El a adăugat că din acest 
punct de vedere România se 
poate mândri cu situația ei, 
fiindcă în țara noastră există 
chiar o editură, Kriterion, care 
publică textele scriitorilor mi
noritari, iar în Urnunea Scrii
torilor toți membrii au aceleași 
drepturi, indiferent că sunt ro
mâni, maghiari, sârbi, slovaci, 
ucraineni tutei, tătari sau evrei

z ..........................

Periuțele de 
dinți -

1 

periculoase 
pentru 

sănătate...
Periuțele de dinți pot fi peri

culoase pentru sănătate, din 
cauza rănilor ce le provoacă, 
se susține într-o plângere co
lectivă depusă în Statele Unite 
împotriva fabricanților de pe
riuțe de dinți, transmite AFP. în 
această plângere, contra mai 
multor fabricanți, printre care 
Colgate-Palmolive, Johnson & 
Johnson, Smithkeline- 
Beecham, Procter & Gamble și 
contra Asociației Dentare Ame
ricane (ADA), se estimează că 
utilizatorii ar trebui avertizați în 
ceea ce privește riscurile de 
rănire care apar. De aseme
nea, grupul care a depus plân
gerea cere și despăgubiri, a 
căror valoare nu a fost dată 
publicității.

Potrivit plângerii, din 1948, 
literatura de specialitate este 
plină de articole privind rănile 
cauzate de periuțele de dinți. 
Cu toate acestea, acest instru
ment a rămas neschimbat. Ea 
ar trebui înlocuită cu aparate 
mai sigure, necunoscute de 
marele public, dar aflate de 
multă vreme la dispoziția me
dicilor stomatologi. Potrivit 
ADA, periuțele de dinți puse în 
vânzare în prezent sunt sigure, 
iar pacientul este responsabil 
de corecta lor utilizare.

Au fost descoperite opt 
nave romane în perfectă 

stare de conservare
Opt nave romane, în perfectă stare, datând din 

secolul V Î.H., au fost descoperite în apropiere de 
Pisa, transmite AFP.

Această descoperire este considerată de o 
importanță excepțională de către arheologi. Printre 
cele opt nave se află și una de 15 metri lungime, 
prima ambarcațiune militară din antichitate rămasă 
intactă. Potrivit specialiștilor, în locul respectiv ar 
mai putea exista încă multe alte nave, pentru că 
este vorba de o flotă conservată perfect. Terenul 
unde au fost găsite navele nu conține practic 
oxigen și este umed, ceea ce a permis păstrarea în 
perfectă stare a vaselor. Acestea vor fi acoperite cu 
o sticlă protectoare și vor fi tranferate în Pisa.

în acest “port al minunilor", cum l-au numit 
arheologii italieni, au mai fost găsite peste 300 de 
amfore în stil punic și italian din secolul 2, dar acestea 
nu au fost analizate încă, pentru a se vedea ce conțin.

✓-----------------------------------------------------------------------------------\
Suspectul bănuit de a fi 

creat virusul Melissa a fost 
adus în fața justiției

John Smith, un progamator în vârstă de 30 de ani 
acuzat de a fi creat și propagat virusul informatic Melissa, 
care a paralizat numeroase servicii de curierat electronic, 
a compărut în fața unui judecător din Freehold (New 
Jersey), a constatat AFP. Judecătorul John Ricciardi l-a 
informat în legătură cu capetele de acuzare formulate 
împotriva lui la 2 aprilie, a doua zi după arestarea sa, printre 
acestea figurând mai ales “împiedicarea comunicării 
publice” și “pagube provocate sistemelor informatice”. Smith 
a compărut liber, părinții săi plătind cauțiunea de 100.000 
de dolari la 2 aprilie.

■_____________________________________________________ •

Familia Clinton a 
câștigat în 1998 

peste jumătate de 
milion de dolari
Președintele american Bill Clinton și 

soția sa Hillary au declarat ca venituri în 
1998 suma de 504.109 dolari, dintre 
care 200.000 reprezintă salariul de 
președinte, a anunțat Casa Albă, citată 
de AFP. Familia Clinton a câștigat 
300.000 de dolari din diverse dividende 
și din drepturile de autor ale lui Hillary 
Clinton pentru cartea “It Takes a 
Village”. Cuplul prezidențial a donat 
161.938 de dolari unor organizații de 
binefacere și a plătit 89.951 dolari 

Jmpozit.

......................  ..........’ .. .... ..............................................s

Certificat care sa ateste câ au asistat la

eclipsa de soare din 11 august 1.99.9 pe

teritoriul României
Martorii oculari de pe teritoriul României ai 

eclipsei totale de soare din 11 august vor primi, 
la cerere, contra cost, o diplomă-certificat care 
să ateste că au observat acest fenomen unic al 
sfârșitului de mileniu, procedeu folosit și în cazul 
unor obiective turistice deosebite, cum ar fi 
Cascada Niagara sau Zidul Chinezesc. Diploma 
certifică observarea fenomenului astronomic, 
fiind adresată în primul rând cercetătorilor. Prețul 
de achiziție al diplomei este de 90 de cenți, iar 
pentru public producătorul - Flores Import-Export 
SRL - recomandă un preț maxim de 1 dolar 
american. Pentru a cumpăra dreptul de emitent 
firmele interesate pot depune oferte până la data 
de 30 aprilie 1999.

Asociația Internațională “Eclipsa ’99" a 
organizat de curând prima licitație pentru ce
sionarea dreptului patrimonial de autor pentru ca 
însemnele eclipsei și mascota Clipsy să poată fi 
aplicate pe diferite produse. La licitație însă nu s- 

Lau prezentat decât firmele Flores SRL și

FESTIVALUL CERBUL DE AUR A FOST 
ANULAT SI ANUL ACESTA

Festivalul Cerbul de Aur 
a fost anulat și în acest an, 
din motive financiare. Titus 
Munteanu, director al cana
lului 1 al Televiziunii Române 
și Dumitru Moroșanu, produ
cătorul festivalului, au hotărât 
într-o ședință fulger că TVR 
nu-și poate asuma respon
sabilitatea organizării unei 
manifestări de asemenea 
amploare, din motive finan
ciare.

“Cu părere de rău trebuie 
să recunosc că bugetul pos
tului public de televiziune nu 

poate garanta, cel puțin anul 
acesta, o organizare decentă, 
demnă de un festival interna
țional. Dacă în anii anteriori 
miracolul a fost posibil, s-a 
întâmplat în primul rând da
torită sponsorilor. Anul acesta 
nu am putut încheia nici un 
acord de sponsorizare cu o 
firmă solidă, care ar fi putut să 
vireze banii la timp. Se pare că 
slaba mediatizare și imaginea 
nu tocmai bună din presa au
tohtonă au determinat spon
sorii să «dea bir cu fugiții»”, a 
declarat pentru MEDIAFAX

Rotarexim & Rottarymond SRL, organizatorii 
presupunând că absența este cauzată de re
centele sărbători pascale. Membrii Asociației 
Internaționale "Eclipsa ’99" au afirmat că vor 
organiza o altă Licitație la care speră să participe 
mai multe firme, însă nu au putut preciza o dată 
exactă de desfășurare a acesteia.

Asociația Internațională "Eclipsa ’99", înființată 
sub patronajul Institutului Astronomic al Academiei 
Române, organizează în perioada 9-20 august 
școala de vară la nivel postdoctoral sub egida 
NATO “Advances in Solar Research at Eclipses, 
from Ground and from Space" la care sunt așteptați 
specialiști în domeniu din întreaga lume.

Magda Stavinschi, directorul Institutului 
Astronomic al Academiei Române și președinte 
al asociației, a declarat că la institutul din parcul 
Carol din București și-au anunțat prezența pentru 
observarea eclipsei cercetători din SUA, Marea 
Britanie, Franța, Japonia, Belgia, Cehia și Rusia, 
numărul acestora fiind estimat la circa 300.

Titus Munteanu, director al 
TVR 1.

Festivalul Cerbul de Aur a 
fost organizat pentru prima 
dată în 1968, în Piața Sfatului 
din Brașov. După numai patru 
ani, acesta a fost întrerupt, el 
fiind reluat în 1992 și organizat, 
în exclusivitate, de Televiziunea 
Română, până în 1997. în 
1998 Festivalul Cerbul de Aur 
nu a putut avea loc din cauza 
desfășurării Campionatului 
mondial de fotbal, care a nece
sitat cheltuieli mari și spațiu de 
transmisie extins.

r 
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I 
I 
I

---------------------------------------------------------------------------  
“Doctorul sinucidere” a fost condamnat !

I 
libertatea de a alege pe-| 
deapsa, iar procurorii au ce-1 
rut cel puțin 25 de ani de. 
închisoare pentru doctor.! 
Jack Kevorkian, un bărbați 
slab, cu părul alb și cu o| 
privire pătrunzătoare, a de-1 
clarat recent că va face gre-1 
va foamei dacă va fi con-J 
damnat la închisoare.
___________________ y

Militantul american pentru 
jeutanasie, Jack Kevorkian, 
I numit “doctorul sinucidere", a 
■fost condamnat, marți, la o 
• pedeapsă între 10 și 25 de ani 
| de închisoare, de un judecător 
| din Pontiac (Michigan), pentru
■ că a ucis, la cererea sa, un 
J bolnav incurabil, în septembrie
■ anul trecut, informează AFP.
k___________________

“Nu erați autorizat să prac
ticați medicina de opt ani. Ați 
avut îndrăzneala să mergeți la 
un post de televiziune național, 
să arătați lumii ceea ce ați 
făcut și să sfidați.sistemul 
judiciar. Domnule, considerați 
că ați fost oprit”, a declarat 
judecătorul Jessica Cooper, 
înainte de a anunța sentința.

Medicul, în vârstă de 70 
de ani, care a declarat că a 
ajutat în jur de 130 de per
soane să moară, a fost de
clarat vinovat, în 26 martie, 
de asasinarea lui Thomas 
Youk, în vârstă de 52 de ani, 
un bolnav care suferea de 
scleroză laterală amiotrofică 
(boala lui Lou Gehrig). Este

prima dată, după cinci pro
cese, când este găsit 
vinovat.

Jack Kevorkian a filmat 
voluntar moartea lui Thomas 
Youk, iar difuzarea acestui 
document pe postul de tele
viziune CBS, în noiembrie, a 
determinat inculparea docto
rului, pentru asasinare. El a

fost lăsat totuși în libertate, 
chiar după ce jurații l-a găsit 
vinovat de asasinare, pe 26 
martie.

Jurații nu au considerat 
că asasinarea lui Thomas 
Youk a fost premeditată, evi- 
tându-se astfel condamna
rea medicului la închisoare 
pe viață. Judecătorul are
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Reflecți** s**pt**FM**HÎi l
"Nu întrebați pe-un poet ce ocupație are. // jigniți, j 

întocmai cum ați jigni soarele și tuna întrebăndu-i ce ' . 
profesiune au.”

du. -Ludian ddLaya
> "Visurile împlinite ne îmbătrânesc."
x "La cei mai mulți oameni religia ține loc de poezie, la 

foarte puțini poezia ține loc de religie.”
"Nimic nu e așa de tare ca trecutul. Pe acela nimeni și 

nimic nu-l poate schimba.”
» "Poezia este un veșmânt în care ne îmbrăcăm iubirea și 

moartea."
» "Trupul e marginea sufletului."
x "Dacă natura ar fi intenționat să facă din noi zei, ne-ar fi 

făcut oase din marmură."
"Ce înseamnă a avea o religie? Ați pune toată nădejdea 

intr-uri semn al întrebării.”
"E din neamul mare al licuricilor - omul: un vierme ce se 

transformă în lumină când iubește."
x "întunericul absolut este singurul lucru pe care-l vedem 

deopotrivă de bine fie cu ochii deschiși, fie cu ochii închiși.’

z

,y

Maeștrii ecranului

(ONȘAfftqtfAN
înzestrat cu un talent deo

sebit, unul dintre pionierii cinema
tografiei naționale românești a 
fost Ion Șahighian, născut la 16 
noiembrie 1897 în București. A 
urmat cursurile Conservatorului 
de artă dramatică - clasa C. 
Nottara și, după o scurtă carieră 
regizorală în teatru, trece în 1925 
la regia de film, debutând cu 
comedia "Năbădăile Cleopatrei".

Cu toate că mijloacele mate
riale ale cinematografiei noastre 
erau modeste la acea vreme, în 
1928 vede "lumina ecranului" o 
nouă realizare a sa, intitulată 
"Simfonia dragostei". Mergând pe 
un curs ascendent, cu spumoasa 
comedie "State la București" - 
1934, cu Ion Sârbu, Tantzi Eco- 
nomu și N. Stroe, Ion Șahighian 
face ca spectatorii să "guste" din 
plin umorul debordant pe care îl 
produce renumitul comic al “Na
ționalului" bucureștean, Ion 
Sârbu. _______________

Acesta, în chip de 
provincial, sosit în Capitală cu 
treburi de serviciu, este 
copleșit de contrastul dintre 
urbea sa “unde nu se întâmplă 
nimic" și Bucureștiul trepidant, 
astfel încât are parte de un șir 
lung de peripeții și situații hazlii.

O altă comedie de succes 
în epocă a fost și “O noapte de 
pomină" - 1939, cu George 
Timică, Dina Cocea, Costache 
Antoniu și orchestra condusă 
de Grigoraș Dinicu, pe un 
scenariu de Tudor Mușatescu 
și muzica de Ion Vasilescu și 
Paul Constantinescu.

în fine, tot în anul 1939 apar 
pe ecrane alte două realizări ale 
sale, “Se aprind făcliile" și filmul 
muzical “Dansuri românești" cu 
Floria Capsali și Nutzi Dona.

S-a stins din viață la 11 
martie 1965, la București.

Adrian CRUPENSCH!

Din tainele numelor geografice
MUNȚII BUCEGI din Carpații 

Meridionali domină Valea Pra
hovei printr-un perete de peste 
1000 metri înălțime. Are o su
prafață de 300 mp și o altitudine 
maximă de 2507 metri în vârful 
Omu. Pe acest vârf sunt practic 
două anotimpuri: iama, care ține 
8 luni, și primăvara 4 luni. Gro
simea stratului de zăpadă ajunge 
aici la 6,75 metri. în apropierea 
cabanei Caraiman (2025 m) se 
află un monument (o cruce) cu 
înălțimea de 33 metri, care a fost 
ridicat în memoria eroilor căzuți în 
luptele de pe Valea Prahovei, în 
primul război mondial.

Denumirea acestui masiv 
derivă din cuvântul slav "buc" 
care înseamnă “fag", evocând 
vegetația terenului respectiv. Alte 
păreri consideră că numele ar fi 
varianta cuvântului “buceag", cu 
înțeles de “covor de mușchi" sau 
"pășune".

CALIFORNIA, peninsulă pe 
coasta de vest a Americii de 
Nord, are o lungime de 1300 km 
și o lățime de 50 - 250 km. în 
această peninsulă se află orașul 
La Paz, cel mai important centru

al pescuitului de perle de pe 
coasta americană a Pacificului.

Conchistadorul Herman Cor
tez, în anul 1533, pleacă din 
Mexic cu trei corăbii, pentru a 
găsi un drum spre China. Din 
cauza unei furtuni, o corabie a 
fost împinsă spre'nord-est. Ajun
gând pe un teritoriu necunoscut, 
bântuit de călduri excesive, Cor
tez a exclamat: "Caliente fornăie”, 
ceea ce în limba spaniolă în
seamnă “cuptorul fierbinte".

Grupaj de IIie LEAHU

© Afiș într-un restaurant: 
"Nu divorțați pe motiv că 

soția nu știe să gătească. 
Mâncați la noi și tratați-vă soția 
ca hobby.”

© - Alo, Haralambie e
acasă?

- Nu. De când a născut 
nevastă-sa gemeni, îl caută 
disperat pe celălalt bărbat...

© - Copii, povestiți ceva
din familie, cu cel puțin 100 de 
cuvinte:

Gigei scrie: "Mama și-a cum
părat paiărie nouă. Restul până la 
100 de cuvinte le-a spus tata”.

Corolarul lui Kohn la 
legea lui Murphy

Două rele sunt numai 
începutul.

Legea administrației 
formulată de Murphy

Dacă ceva poate să 
meargă rău, administrația o va 
face întreit.

Addenda la legea lui 
Murphy

în termeni matematici, 
1+1=2, formulă în care “=” este 
un semn care înseamnă “rar” 
sau "niciodată”.

Regula eșecului, a lui 
Fahnestock

Dacă nu ai reușit prima 
oară, distruge orice dovezi că 
ai încercat.

© Intre soți:
- Tu întotdeauna născocești 

ceva atunci cănd întârzii acasă! 
Sunt curioasă să aflu, de data 
asta, ce-ai mai născocit?

- Nimic.
- Și ai impresia că te voi 

crede?!

© Un polițist venea spre 
casă cu două lubenițe în brațe. 
Cineva îl oprește și-l întreabă:

- Nu știți cumva unde e 
strada Merilor?

Polițistul îl roagă să-i țină puțin 
lubenițele, după care ridică 
semnificativ din umeri și spune:

- Habar n-am.

din extemporalele lui Gigei
© “Când Ion o mințea pe 

Ana că o iubește, gândul lui nu 
era la fata de lângă el, ci la 
pământul ei mănos”.

© “Inima respiră prin 
ventricol și prin auricol, iar când 
stă, acestea se înfundă și omul 
moare".

© “La dirigenție ni s-a 
spus că prostia costă, dar nu ni 
s-a spus și cât costă.”

© "Cronicarul Grigore 
Ureche i-a făcut portretul lui 
Ștefan cel Mare privindu-l din 
toate părțile, văzând și părțile 
bune, din față, și părțile rele, 
din spate."

© “Aerul este un lichid 
solid. De aceea unde aerul 
este poluat oamenii trebuie să 
stea cu maște de gaze."

© “Un kilometru este 
mai lung sau mai scurt în 
funcție de cum îl parcurgi. Pe 
jos sau cu căruța."

© “Plantele subacvatice 
au plămânii la fel ca peștii, ba 
chiar și mai rău, pentru că ele 
nu ies afară din apă niciodată.”

© “Lui Caragiale până nu 
i-a umplut un copil obraznic ga
loșii cu dulceață nu i-a venit ideea 
să scrie hazlia schiță "Vizita”.

Culese de /. LEAHU -

© - John, oprește te rog
puțin jocul de golf până trece 
cortegiul acela funerar.

- Vai, sir, nu mă așteptam. 
Tocmai dumneavoastră, un 
împătimit al golfului...

- Măcar atâta lucru după ce 
mi-a fost soție 40 de ani...

© între logodnici:
- Iubitule, am o idee. Hai să 

facem nunta de ziua ta!
- Dar de ce trebuie să-mi 

stric eu aniversarea zilei mele de 
naștere care-i doar o dată pe an?

© - Vecino, am vrut s-o
trimit pe fiica noastră la mare 
pentru trei săptămâni.

- Și de ce n-ai trimis-o?
- Păi, soțul meu a spus ca 

mai întâi să-și încerce norocul 
printr-un anunț la ziar...

un neuron într-un 
creier:

- Cine a spus că prostia nu 
doare, de unde a știut?

© Directorul râmelor la 
ședința de producție:

- Cred că e timpul să pu
neți osul la treabă!

© - Mioaro, cât au pro
gresat relațiile cu soțul tău?

- Până la happy end. Toc
mai am divorțat.

© - Mioaro, cu cine te
sărutai în parc?

- în care parc?

Legile lui Lackland
1. Nu-fi niciodată primul.
2. Nu fi niciodată ultimul.
3. Nu te oferi niciodată 

voluntar.

Observația lui Mae 
West

A greși este uman, dar te 
face să te simți divin.

Legea lui Hane
Nu există o limită pentru 

cât de rău pot merge lucrurile.

© Un scoțian la cizmar:
- Vă rog să-mi reparați 

aceste ghete!
-Am să încerc, domnule. Văd 

că șireturile sunt încă în ordine...

Legea lui Ken
O particulă zburătoare (bob 

de nisip, așchie etc.) va căuta 
cel mai apropiat ochi.

BALADA
INDRAGO/TITULU1 /ARAC

E-Aprîht, iubită Corjxtixi, 
E laxa-xmaparîttlar răthîțî, 
Și xa irtdtrn maaxah'i îxfilarăți. 
Și xamai FtMtî-ul t prîeîxa.

St rîmtt clar irți'Mt dt arătară, 
Se^aadt uxdtva ax pitpalac...
0, dt^aț arta cu cc ră mă îmbrac, 
Aț îxvtstî îx tixt-o prăjituri.

Aazi ax e«c îx maryvxta îtraji'îF
Aazi ax marmar dt dtseațîî mari? 
îVt-araxcă Ftfltf-al tar bîțtart 
Săpttitim bayttal Șî ta blajît.

Dumitru HURUBĂ

4 “Sunt oameni atât de mărginiți, încât 
prostia lor pare... infinită!”

4 "Tinerețea poate mima bătrânețea, nu și 
invers".

4 "Cel mai urât bărbat din Olimp, 
Hefaistos, avea de nevastă pe cea mai frumoasă 
femeie, pe Afrodita. El nu călcase niciodată 
strâmb, dar era șchiop; ea nu era șchioapă, dar 
călcase strâmb de multe ori... Cum se întâmplă 
nu rareori și pe pământ".

4 "Computerele sunt proteze ale me
moriei. nu însă și ale inteligentei".

4 "Armele prostului? Nenumărate, aproa
pe toate, cu excepția uneia singure: umorul sub 
orice formă, dar mai ales cel nimicitor. E o armă 
pe care prostul nu o poate mânui".

4 “O nenorocire a noastră considerată în 
mod dureros ca atare, imediat, o privim ulterior 
ca pe o șansă unică, peste ani și ani. Și invers".

4
4 

aceasta scapără lumini ce-i drept stranii; când 
prostul încearcă vreo nebunie, se face și mai 
întuneric”.

“în țara nebunilor, psihiatrul este împărat”. 
“Când nebunul scapă câte o prostie,

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3 ■
4 ■
5 ■■6 ■
7 ■
8 1i
9 ■
10

ORIZONTAL: 1) Specia
liste în comunicări cifrate; 2) 
Termen ferm de garanție; 3) 
Formulează doar o idee - Tip 
cinstit de echilibru instabil; 4) 
Plecată în interes de serviciu - 
Previzibil în fața tuturor; 5) 
Apreciat cu oarecare larghețe
- Scrieri în curs de apariție! 6) 
Titlu de duzină pentru serialul 
de luni - Decade din timpul 
vieții; 7) Picturi murale ... con
temporane - Călător european 
spre Marea Nordului; 8) Re
plică la “Doi pe un balansoar"
- A vitamina cu foc ingurgitabil; 
9) Motiv cotidian de existență
- Unul din frații... Pițigoi; 10) 
Limbi de circulație universală.

VERTICAL: 1) Scriitură lipsită de importanță; | 
2) Dă naștere la stări de confuzie; 3) întreprindere ■ ■ 
împotriva destrămării - Veche culme în umbra * 
semilunei; 4) Echilibru stabilit prin marcare - ■ • 
Extrase dintr-un text!; 5) Solo într-un concert 11 
campestru - A acționa într-un anumit sens; 6) 11 
Lucrează mereu sub tensiune - Cam aerian de . » 
felul său; 7) Beneficiara unei moșteniri cu bucluc ’ ’ 
- înregistrat ca un număr... dublu; 8) Trecut fugar 11 
în evidență - Șiretul care avansează; 9) Rest 11 
rămas de la bilet - Concert - maestru la un solo j | 
de caval; 10) Respinse la un proces de judecată.

Vasile MOLODEȚ • ’
Dezlegarea careului “DE PAȘTI” apărut în I I 

ziarul nostru de sâmbăta trecută: < ;
1) MARIAN - ION: 2) ALECSANDRI; 3) SG - ■ . 

N/ȚU - AC; 4) SAU - UDARE-; 5) AZI - OREG - E; J 
6) RIPIDA - IHA; 7) I - OCA - BRU; 8) EVU - I I 
SZABO; 9) OVA - RUI - IU; 10) MANIU - BECA. | |

MA T ÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziției: 
Alb: Rn7, Ta4. Tb6, 
Na8. Ce2 
Negru: Rc4. Nb1

Soluția problemei 
din nr. trecut:
1. Refl' d5
2 e:d mat 

(en passant)

1. ... 15
2. e:f mat

(en passant)

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
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Sv-;--. Sâmbătă 
sS- 17 aprilie

TVR I
7.00 Bună dimineața de 

la... lași 8.30 Animaniacs 
(d.a) 9.05 Micuța Memol (d.a)
9.30 Ba da! Ba nul 11.00 Vrajba 
(dramă coprod. 1980/81) 
13.00 Ecranul 13.30 Scena 
politică 14.10 Turnul Babei 
16.10 Expres muzical 18.00 
Sarabanda 19.00 Teleenci- 
clopedia 19.50 Săptămâna 
sportivă 20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Surprize, surprize...
22.30 Prada (s, ep. 12)

TVR 2
8.30 Vorbește-mi de 

școala ta (do) 8.55 Filmele 
săptămânii 9.00 Cronica 
Africii sălbatice 10.30 
Documente culturale 11.30 
Ansambluri folclorice 11.45 
Baschet masculin 12.30 TVR 
Cluj-Napoca 13.30 Actua
litatea culturală 14.00 Trei 
familii (s, ep. 5) 15.35 Sailor 
Moon (d.a) 16.00 Grecia (s, 
ep. 9) 16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 829) 18.00 Deșertul 
Sonora (do) 19.00 Istorie. 
Memorie. Recuperare 20.30 
Teatrul TV prezintă: 
„Noaptea marilor speranțe” 

>21.50 Minutul ’91 (mag.

sportiv) 23.20 Panoramic 
Jazz

ANTENA I
8.15 Câinii de mare (d.a, 

ep. 1) 8.40 The Adventures 
of Pocahontas, the Indian 
Princes (d.a) 9.30 Poveștile 
prietenilor mei 11.00 Cen
tury - Politica violenței (do) 
12.00 Buletinul de știri 13.00 
Pe cont propriu (s, ep. 28) 
14.55 Fotbal Divizia A Ursus: 
Petrolul Ploiești-Rapid 
București 17.00 Burlacul (s, 
ep. 10) 17.25 Inspirația 
Carolinei (s, ep. 30) 17.50 
Fashion Club 18.00 Camila 
(s, ep.25) 19.00 Observator 
19.30 Sâmbete și zâmbete 
(div.) 20.00 Mărturii șocante 
(dramă SUA 1993) 21.45 
Observator 22.00 Pretender 
(s, ep. 46) 23.00 Black 
Narcisus (dramă Anglia 
1947)

PRO TV
7.00 Aventuri trăsnite 

(d.a.) 7.20 Corey marinarul 
(d.a.) 8.00 Călătorie în timp 
(d.a.) 8.20 Noile aventuri ale 
Iul Superman (d.a.) 8.40 
Șoricelul Maisy (d.a.) 9.00 
Legenda lui Wilhelm Tell (s, 
ep. 13) 9.45 Emisiunea 
religioasă 10.30 Lois și Clark 
(s, ep. 20) 11.00 ProMotor

11.30 Dosarele X 12.30 
Reforma la români 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 Soțul și 
soția (s) 13.30 Bebe (s) 14.00 
Alo, Generația PRO 15.00 
Knight Rider, Super- 
comando (s, ep. 19) 15.45 
Buffy, spaima vampirilor (s, 
ep. 27) 16.30 Lumea filmului 
(mag.) 17.00 Profashion
17.30 Star bucătar 18.00 
Dreptul la iubire (s) 18.45 Te 
uiți și câștigi (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 22 00 Vânătorul de 
cerbi (dramă SUA 1978) 1.15 
Cobb (dramă SUA ’94)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show 
(s) 11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie
12.30 Sport Magazin 14.00 
Apel de urgență 14.30 
Călătorii în lumi paralele (s, 
ep. 11) 15.30 Pământul: 
Bătălia finală (s, ep. 21) 16.30 
Motor (mag. auto) 17.00 
Jerry Springer Show 18.00 
Știri 18.30 Camera ascunsă 
(div.) 19.00 Detectivi de elită 
(s) 20.00 Cafeneaua (dramă 
SUA 1995) 22.00 Real TV
22.30 Știri

ACASĂ
7.45 - 14.15 Seriale și 

filme (reluări) 14.15 Marimar

(ep. 71) 15.15 Acasă la 
Dorina Lazăr 16.00 
Guadalupe (ep. 173) 17.00 
Viața noastră (ep. 36) 17.50 
Dragoste șl putere (ep. 
355) 18.40 Extragere carte 
poștală 18.45 înger sălbatic 
(ep. 25) 19.30 Căsuța po
veștilor (d.a) 20.15 Celeste 
se întoarce (ep. 62) 21.10 
Minciuna (ep. 22) 22.00 
Fotbal Campionatul Spaniei 
22.45 Oxigen 23.00 Fotbal 
0.00 Stella (f. SUA 1990)

10.00 Franklin merge la 
școală (d.a) 10.30 Războîul 
fiarelor (s) 11.00 Dragă, am 
micșorat copiii (s) 11.45 Fiul 
președintelui (co. SUA ’96) 
13.30 Beverly Hills Ninja (co. 
SUA 1997) 15.00 Când un 
bărbat iubește o femeie 
(dramă SUA 1994) 17.00 
Nevastă de om bogat (f. 
suspans 1996) 18.30
Trauma (f. suspans SUA 
1997) 20.30 Cei trei
mușchetari (f.SUA 1993) 
22.45 Inimi furate (co. SUA 
’96)

PRO TV - DEVA
08.20-09.30 “Ghici cine 

bate la ușă?” talk-show cu 
Alin Bena 14.00-15.00 
Generația PRO (copro
ducție)

S.C. FARES S.A.
ORĂȘTIE

Angajează

INGINER PROGRflMflTORPENTRU 
OFICIUL DE CALCUL

CONDIȚII: vârsta maximă 35 ani.
SE OPERĂ: salariu atractiv și mijloc de transport 

gratuit pentru naveta Deva-Orăștie.
RELAȚII: tel 241941 sau 247570 sau la sediul firmei 

din Orăștie, str. Plantelor, nr.5O.

Vinde /uă cal. I, la 

prețul de 575 lei/ bucata.

Informații la sediul firmei sau la 
telefon 215884.

\x / Duminică 
'VOT18 aprilie

TVR)
8.30 Personaje celebre 

(d.a) 9.05 Kiki Riki Miki (mag. 
copii) 11.00 Viața satului 
13.00 Tezaur folcloric 14.05 
E șansa ta! 15.50 Fotbal: 
Dinamo - Universitatea 
Craiova în etapa a 24-a a 
Diviziei A 18.00 Sarabanda 
19.00 Aproape perfect (s, 
ep. 6) 19.25 Casa plină (s, 
ep.45) 19.50 Duminica
sportivă 20.00 Jurnal. Meteo 
21.00 Camera lui Marvin 
(dramă SUA 1996) 22.35 
Comisarul Wycliffe (s, ep. 7) 
23.30 Telesport 23.40 
Studioul șlagărelor

TVR 2
7.50 La izvorul dorului 

(melodii populare) 8.00 
Sailor Moon (d.a/r) 8.30 
Vorbește-mi de școala ta 
(do/p.ll) 9.00 Cronica Africii 
sălbatice (do) 9.30 Arca lui 
Noe 11.15 TVR lași 14.00 Trei 
familii (s, ep. 6) 14.45 
Miniaturi muzicale 15.35 
Patru surori (d.a) 16.00 
Grecia (s, ep. 10) 16.45 Santa 

^Barbara (s, ep. 830) 17.35 Un

Luni
19 aprilie

TVR 1

secol de cinema 18.20 
Timpul trecut (do istoric) 
20.00 Cu cărțile pe față 21.00 
Sportmania (mag. sportiv)

ANTENA 1
7.00 Pe cont propriu (s/r) 

8.00 Un pontif la București 
(do) 8.15 The Adventures of 
Moby Dick (da. SUA 1997) 
9.00 Teo și Mircea Șou 12.15 
Sunt timid, dar mă tratez (co. 
Franța *78) 14.00 Duminica în 
familie (mag.) 18.00 Camila 
(s, ep. 26) 19.00 Observator
19.50 Reporter TV Vouă 20.05 
Plăceri de-o vară (dramă SUA 
1986) 22.45 Agenția de presă
22.50 Fotbal Club Antena 1

PRO TV
7.00 Aventuri trăsnite 

(d.a.) 7.20 Corey marinarul 
(d.a.) 7.40 Călătorie în timp 
(d.a.) 8.00 New World of 
Gnomes (d.a.) 8.30 Șoricelul 
Maisy (d.a.) 9.00 Super Abra
cadabra/ Fiica oceanului (s) 
11.00 Oamenii secolului (do) 
12.00 Profeții despre trecut 
13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Ministerul comediei 18.15 
Cei mai frumoși ani (s, ep.

8) 18.00 Dreptul la iubire (s) 
19.00 Prețul corect (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (s, ep. 32) 21.00 Ari
zona Dreams - Căutătorul de 
vise (dramă SUA ’93) 23.15 
Procesul etapei 1.00 Fantezii 
erotice (s, ep. 22)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show 
(s) 11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Povești de iubire 14.00
Cinemagia 14.30 Pirateria 
(f.a SUA 1992) 16.00 Ne-am 
căsătorit? (co. Franța/SUA 
1991) 18.00 Știri 18.30 Ca
mera ascunsă 19.00 Detectivi 
de elită (s) 20.00
Comandantul de pluton (f. 
răzb. SUA 1987) 22.00 Frasier 
(s, ep. 38) 23.00 Moartea lui 
Adolf Hitler (f. biogr. Anglia 
’84)

ACASĂ
7.00 500 de națruni 8.00 

Acasă la Dorina Lazăr 8.30 
Căsuța poveștilor (d.a./r) 
9.15 înger sălbatic (s/r) 10.00 
Arhiva neagră (s) 11.00

Marile povești de dragoste^
11.30 Stella (f/r) 13.30 
Marimar (s) 15.00 Hochei 
16.00 NBA Action 16.30 
Fotbal: Rezumat Bun
desliga 16.45 Afară din joc 
17.00 Fotbal II 19.00 înger 
sălbatic (s, ep. 25) 19.45 
Căsuța poveștilor: Flipper 
20.15 Baschet NBA 20.30 
Fotbal Camp. Spaniei 22.30 
Domnul și doamna Hart: 
Sezon de vânătoare (s. 
SUA 1996)

HBG>
10.00 Buddy (dramă 

SUA,1997) 11.30 Franklin 
(s) 12.00 Angie (dramă 
SUA ’94) 13.45 Anaconda 
(f.a. SUA ’97) 15.15
Batman și Robin (SF SUA 
1997) 17.15 Ace Ventura 
Detectivu’ Iu’ pește (co. 
SUA 1994) 18.45 Ultimul 
samaritean (f.a SUA 1991)
20.30 Ador încurcăturile 
(co. romantică SUA 1994)
22.30 Cetățeanul X 
(thriller SUA 1995)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!” 
realizator Alin Bena >

Grupul de tipogafii Gutenberg și Polidava din Deva 
angajează trei

AGENTI VÂNZĂRI »
(bărbați și femei în vârstă de până la 35 de ani). 

Cerințe: carnet de conducere categoria “B”; 
disponibilitate la program; aptitudini și cunoștințe în 

domeniu; dorință de afirmare. 
Salarizare: 300 DM/ lună, cu posibilitate de a crește.

Cererile de angajare însoțite de curriculum vitae se 
depun la sediul societății din Deva, str. 22 

Decembrie nr. 257, până la 23 aprilie. în 27 aprilie, 
ora 9,00, solicitanții sunt invitați la interviu.

Alte informații la telefoane 220712, 221750.

SC ELRO COM București 
ORGANIZEAZĂ SĂPTĂMÂNAL EXCURSII 

BUCUREȘTI-POLONIA.
r

Siguranță garantată. Tel. 01/ 2507633 și 092/ 448856.

22.00 Goupi, mâini roșii 
(dramă Franța 1993) 23.35 
Patrimoniul

ANTENA I
12.05 Căsuța din prerie 

(s/r) 13.00 TVR Craiova 
14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Tradiții 15.30 
Mapamond 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.30 Fa
milia Simpson (s.d.a, ep. 
41) 18.10 Sunset Beach (s, 
ep. 439) 19.00 Jumătatea ta 
(cs) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 21.00 Primul val (s, 
ep. 19) 21.50 Teatrul TV 
prezintă: Nimic despre 
Hamlet 23.25 Jurnalul de 
noapte. Sport 23.40 Sport

rVR 2
12.00 Comisarul Wycliffe 

(s/r) 12.50 Un cântec pentru 
fiecare 13.05 Rebelul (s, ep. 
30) 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.10 Limbi străine.
Engleză 15.35 Sailor Moon 
(d.a) 16.00 Grecia (s, ep. 11) 
16.50 Santa Barbara (s) 
17.35 De dor... 19.40
Sănătate, că-i mal bună 
decât toatei (mag.) 20.10 
Căsuța din prerie (s, ep. 8)

6.45 Dimineața devreme 
10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Un pontif la București (do) 
12.00 Un act de voință (s, 
ep. 1) 13.00 Știrile amiezii 
13.15 Esmeralda (s, ep.23) 
14.00 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.00 Trei des
tine (s, ep. 126) 16.10 Ape 
liniștite (s, ep. 27) 17.00 
Știri 17.25 Observator 
19.30 Marius Tucă Show 
20.00 Emisiune de 
publicistică 20.30 Pericol 
iminent (s, ep. 31) 21.20 
Raven (s, ep. 3) 22.15 
Observator 22.45 Tucă 
Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Arizona Dream - 
Căutătorul de vise (f/r) 
13.00 Știrile PRO TV 13.45 
Reforma la români (r) 14.05 
Urmărire generală (r) 14.30

Spirit de echipă (s) 15.00 
Galactica (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (d) 16.45 Cărările 
iubirii (s) 17.30 Știrile PRO 
TV/O propoziție pe zi 18.00 
Dreptul la iubire (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Desert 
Gambie (f. SUA) 22.15 
Știrile PRO TV/Profit

PRIMA TV
7.00 Sport Magazin (_r) 

9.00 Prima oră 12.00 în 
căutarea dreptății (s) 13.00 
Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s) 
15.00 Marla Mercedes (s) 
16.00 Tia și Tamera (s) 
16,30 Malcolm și Eddie (s) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.00 Detectivi de elită (s) 
20.00 Camera ascunsă 
(div.) 20.30 Cine ia copilu’? 
(dramă SUA 1993) 22.30 
Știri

ACASĂ
7.00-12.15 Seriale și 

filme (reluări) 14.15 
Marimar (s) 15.00 Surorile 
(s/r) 16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Viața noastră (s) 
17.50 Dragoste șl putere (s)

18.45 înger sălbatic (sp
19.30 Căsuța poveștilor:
Flipper (s) 20.15 Celeste 
se întoarce (s) 21.00
Minciuna (s) 21.45
Surorile (s) 22.45 He’s 
Not Your Son (dramă SUA 
1984)

HBG>
10.00 Robersonii și 

poliția (co. SUA ’94) 11.30 
Franklin: ,,Grăbește-te, 
Franklin!” (d.a) 12.00
Camioane ucigașe (hor
ror SUA 1993) 13.45 Zeus 
și Roxanne (co. SUA 1996)
15.30 Războiul fiarelor 
16.00 Robin Hood, prințul 
hoților (f.a SUA 1991)
18.30 Banii (dramă SUA
1995) 20.30 Echipa
specială (thriller SUA 
1998) 22.15 Nouă luni (co. 
SUA 1995)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-10.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tău!” 
10.00-10.45 Program comer
cial PRO TV Deva 17.”0-18.00 
Știrile PRO TV (coproducție) 
22,15-22.30 Știri locale J

Oficiul Județean de Reproducție 
și Selecție a Animalelor Deva 

str. 22 Decembrie nr. 222, telefon 221554,
ORGANIZEAZĂ SELECȚIE DE OFERTE pentru : 
studiu fezabilitate centrală termică în Deva 

și racord gaze la Centrul Orăștie.

SCDANEROMIMPEXSRLDEVA
Vinde din stoc arpagic pentru 

însămânțat la prețuri negociabile.
Informații la telefon: 094/605685; 

telefon/fax: 223950.

SC “GOMAR LUX" SA BISTRIȚA
1

Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

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

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT

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

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.



ților, 12, comercializează 
centrale termice pe gaz, 
țeava multistrat și fitinguri 
Henco, boileîe, radiatoare.

• Pierdut certificat cod fis
cal nr. 452167 aparținând 
Asociației de Locatari 85 
Deva. Se declară nul. (3518)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 4 ca
mere, zona Progresului. Tel. 
216483,092 712716.(9050)

• Vând spațiu corner- ■ 
cial, ultracentral în Deva, 
suprafața 130 mp. Tel. 
260687.(4034)

• Vând casă cu anexe în 
Leșnic, nr.140, zonă deo
sebită. Tel. 627636. (3523)

Tel. 092/701072. (9046)

• S.C. vinde cele mai tari 
antene pentru recepționarea 
tuturor programelor TV, 
antene pentru telefoane 
mobile în locuri unde sem
nalul este slab, filmări video. 
Informații 092/275403,054/ 
777455.(9580)

COMEMORĂRI

• Vând apartament 4 ca
mere Deva. Tel. 225099. 
(3525)

• Vând apartament 2 ca
mere central și casă Cristur. 
Tel. 227548 (2658)

• Vând garsonieră, parter, 
Zamfirescu, optimă priva
tizare. Tel. 233942, 092 
570204. (2663)

• Vând casă cu grădină, 
gaz, apă curentă, în Hațeg. 
Informații tel. 247212 (2602)

• Vând casă în Leșnic, nr. 
52. Informații în curte.

• Vând piese BMW 318. 
Tel. 216483, 092 712716.( 
9050)

• Vând mașină de cusut, 
Singer și combină păioase, 
masa 1,80 m, tel. 247212 
(2602)

• Vând boiler pe gaz și 
cazan inox, Orăștie, tel. 
241048,după ora 18 (2603)

• Vând mașină de spălat 
Automatic, preț convenabil, 
tel. 214027. (8192)

• Vând tractor U650, re
morcă și plug. Informații 
Peșteana, 094/583153 
(9514)

ÎNCHIRIERI

• Vând VW LT 28 Diesel, 
fabricație 1981 (dubiță), 
înmatriculată persoană fi
zică, preț negociabil. Tel. 
233049. (4050)

• Vând tractor L 445 și 
remorcă RM 7, în perfectă 
stare. Detalii la tel. 058

• Amintim celor care I- 
au cunoscut că a trecut un 
an de la decesul dragului 
nostru frate și cumnat

ing. PETRU CONIȘESCU
Vei rămâne veșnic în 

sufletele noastre. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace ! 
Fratele Traian și familia. 
(4041)

• Cu adâncă durere soția 
Uliana, fiul Sorin, Claudia- 
fiică, nora Cristina, ginerele 
Dan și nepoata Larisa 
anunță că șe împlinesc 
șase săptămâni de la de
cesul celui care a fost un 
bun soț, tată și bunic

SIMION CIOTLĂUȘ
Dumnezeu să-i odih

nească sufletul. Parastasul 
de pomenire va avea loc 
sâmbătă, 17 aprilie 1999, 
ora 10, la Biserica 
Sf.Nicolae din Deva (piață). 
(3536)

• Cu mare durere amin
tim împlinirea unui an de la 
trista despărțire de dragul 
nostru

LEONIDA TEODOR ILIE
Slujba de pomenire va 

avea loc duminică la Bise
rica Ortodoxă din Păuliș. 
Familia. (3537)__________

• înălțăm fierbinte rugă
ciune bunului Dumnezeu 
pentru pacea și odihna 
eternă a fostului nostru 
prieten

GOSTIAN GHEORGHE 
(GHIȚĂ)

cu ocazia comemorării a 
șase săptămâni de la ple
carea sa în veșnicie. Familia 
dr. Crăciunescu Mihai și fa
milia din Hunedoara. (2751)

DECESE

731542 Sebeș-Alba, după 
ora 20. (2660)

• Vând IMS stare ex
cepțională, preț 8.000.000 
negociabil. Tel. 218937 
(3526)

• S.C. Krone vinde Dacia 
1307 (papuc), an fabricație 
1997. Informații tel. 092/ 
683811(6889)

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

• Vând oțel beton dia
metrul 6, 8,10,12, tablă 
zincată, țeavă zincată și 
neagră, profile mici cornier 
și lat. Săliștioara, nr.42, tel. 
092676081.(3503)

• Vând pianină stil vechi, 
placă bronz, preț 2.500.000, 
bicicletă 1/3. Tel. 217782, 
092782300 (3535)

• Vând dozator bere-suc, 
preț 3.500.000.Vând BMW 
5201 înscris, cu carte iden
titate, preț 3500 DM, nego
ciabil. Tel. 094 601597. (3532)

• Cumpăr miere de albine 
și familii de albine, cantități 
nelimitate. Tel. 621063 (3539)

• Viagra, 100 mg, 180 000. 
01/6376273, 092/342628, 
092/342629. (OP)

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

• Vând computer 386 Lap 
Top 386, TV color sport, 
videorecorder, compact disc, 
imprimantă Epson, tel. 
711063(9041)

• Caut pentru închiriat 
garsonieră mobilată. Tel. 092 
751500(3527)

• Ofer spre închiriere 
apartament cu 2 camere. Tel. 
228545, după ora 16. (3533)

• închiriez spațiu comercial 
ultracentral în Orăștie, str. 
N.Bălcescu, nr.1. Tel.
241862.(2662)

• Caut de închiriat apar
tament 2-3 camere, Deva, 
central, mobilat, cu telefon, 
bine intretinut. Plata anti
cipat. Tel. 216348, orele 17- 
21.

OFERTE DE 
SERVICII

• Transport 1 t Renault 
Trafic. Tel. 216483, 092 
712716.(9050)

• Societate comercială 
angajează 2 barmani-ospă- 
tari. Informații tel. 018/ 
591614(556)

• "JOB SERVICE” recru
tează personal (ajutor bucă
tar, cofetar, patiser) pentru 
vase de croazieră S.U.A. 
Tel. 069/229042, 092/ 
511233. (OP)

• “M.V. GRUP” recrutează 
dulgheri și fierari-betoniști 
pentru Israel. Tel. 069/ 
229042,092/511233. (OP)

• Caut urgent asociat cu 
capital pentru închiriat terasa 
în Mamaia, sau solicit îm
prumut 3-5000 $, garanții 
imobiliare, electronice. Relații 
tel. 262217,260655. (3534)’

PIERDERI

• Pierdut certificatul de 
înregistrare al firmei SC 
Gater Silv SRL Sibișel. Se 
declară nul. (3529)

• Dr. Vinolea Petru și 
soția Jenica mulțumesc 
celor care le-au fost alături 
și au avut un cuvânt bun 
pentru neprețuita mamă

VINOLEA ANA
Dumnezeu să o odih

nească în pace! (2752)

ORinw nrarip
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Consiliul de Administrație 
al SC COMCEREAL DEVA SA

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIO
NARILOR pe data de 29.04.1999, ora 10, la 
sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării de active;
2. Aprobarea bilanțului la 31.12 1998;
3. Numirea unui nou cenzor;
4. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului, adu

narea se va ține în aceeași dată, la ora 12.

Direcția Generala a Finanțelor
t t

Publice și Controlului Financiar de 
Stat Hunedoara - Deva

pune în vânzare în zilele de 20, 21, 22, 23, 27, 28, 
29 și 30 aprilie pentru populație CERTIFICATE DE 
TREZORERIE cu o valoare nominală de 1.000.000 lei și 
o dobândă anuală de 80% pe an prin trezoreriile din: 
Deva, Hunedoara, Petroșani, Orăștie, Brad, Hațeg, 
Călan, Lupeni, Simeria, Vulcan și Ilia.

Perioada de subscriere este de 90 zile 
calendaristice, statul garantând rambursarea la 
scadență și plata dobânzii aferente.

S.P1CARMETAPLASTSA 
DEVA

organizează interviu pentru ocuparea a trei posturi 
la Compartimentul Desfacere - Marketing și Fabrica 
mecanică.

Condițiile pentru ocuparea acestor posturi sunt:
- studii superioare tehnice sau economice;
- experiență în domeniul vânzărilor de cel puțin 2 ani;
- cunoștințe de marketing;
- cunoașterea la nivel cel puțin mediu a limbilor 

engleză sau germană;
- cunoștințe de operare pe calculator;
- disponibilitate pentru un program de lucru flexibil;
- permisul de conducere constituie un avantaj.
Concursul va avea loc la sediul societății la data de 

3.05.1999, ora 10,00.
înscrierea la concursul de selecționare se face la 

Compartimentul Resurse Umane al societății, prin 
completarea formularelor procedurale și prezentarea 
documentelor suport: act de studii, copie cap. IX al 
carnetului de muncă, documente de identitate, până la 
data de 27.04.1999.

Alte informații suplimentare la Compartimentul 
Resurse Umane al societății, telefon 227107, inter. 100.^

S.C. COMS1MS.A.
cu sediul in Simeria,

Str. Piața Unirii, bl. 18, parter 
organizează LICITAȚIE pentru 

închirierea următoarelor spații 
situate în Simeria:

- str. Avram lancu, bl. 8, parter, în suprafață 
de 125 mp;

- str. Avram lancu, bl. 7, parter, în suprafață 
de 93,20 mp;

-închiriem și spații pentru depozitare situate 
în zona depozitelor.

Licitația va avea loc în data de 26 aprilie 
1999, ora 10,00, la sediul societății.

Informații la telefon 261513.

r
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AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU 
OCUPARE Șl EORMARE 
PROFESIONALĂ JUD. 

HUNEDOARA 
ANUNȚĂ

9

Licitație în data de 10.05.1999, ora 9,00, la sediul 
din Deva, Piața Unirii nr. 2, pentru implementarea 
măsurilor active de combatere a șomajului în zona

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

| Deva:
| "Servicii de ocupare și mutare profesională” |

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Agen- |
■ ției Județene pentru Ocupare și Formare Profesională ■ 
’ din Deva, Piața Unirii, nr. 2, cam. 17, telefon 216151 - !

■ int. 217, doamna David Rita.
i La licitație pot participa ONG-uri, firme private, I 
| organizații sindicale și patronale care vor da asigurări | 
| că serviciile lor au un standard înalt de calitate (per- | 
| sonal calificat, facilități, viabilitate financiară, capa- |
■ citate de plasare etc.). ■
[ Data limită de depunere a ofertelor - 7 mai 1999, ! 
I ora 12,00.
L — — — — — —_______ _____________________ J

AIMUIXITV
Puternică Companie Farmaceutică 

Mixtă, producătoare și distribuitoare 
de medicamente 

recrutează personal în vederea 
angajării cu carnet de muncă 

pentru poziția de reprezentant 
medical în zona Hunedoara, Alba.

Expediați CV-uI dvs. și scrisoare de 
motivație pe fax la nr. 057270620 sau 
014103965.

Condiții de angajare:
- medic (absolvent al Fac. de Medicină);
■ vârsta între 25-30 ani;
■ stagiatura efectuată;
■ disponibilitate pentru activitatea de 

promovare și vânzare de medicamente;
- experiența anterioară în domeniu reprezintă 

un avantaj;
- permis de conducere auto cat. B;
■ exprimare fluentă în limba engleză.
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LUNI - MITING DE PROTEST LA HUNEDOARA
Consiliul de conducere al 

Sindicatului "Siderurgistul" Hu
nedoara constată cu îngrijo
rare deteriorarea continuă a 
situației sociale și economice 
din Hunedoara.

Considerăm că este de da
toria noastră de-a semnala 
repetatele măsuri antiecono- 
mice și antizonale, motiv pentru 
care Consiliul de conducere al

Sindicatului "Siderurgistul” or
ganizează în data de 
19.04.1999 (în paralel cu acți
unile sindicale ale centralelor 
sindicale CNS "CARTEL 
ALFA”, CNSRL - Frăția, BNS, 
CSDR) un miting de protest la 
Hunedoara - Piața Casei de 
cultură - ora 15.20.

Având în vedere situația 
deosebit de gravă, contăm pe

participarea sindicatelor și lo
cuitorilor municipiului Hune
doara, preocupați de viitorul 
acestei zone.

Sindicatul "Siderurgistul" 
susține revendicările celor pa
tru mari centrale sindicale și 
solicită în regim de urgență o 
analiză a problemelor grave cu 
care ne confruntăm la nivelul 
FPS și GUVERNUL ROMÂNIEI.

Casa Județeană a Cooperativelor de Credit 
"CONCORDIA ROMÂNĂ" HUNEDOARA

Având susținerea
BĂNCII INTERNAȚIONALE A RELIGIILOR 

și ținând cont de cererea deosebit de mare de 
"CERTIFICATE DEDEPOZIT"

■»

Un oraș de “caracter
Conferința de presă, orga

nizată la sediul Primăriei muni
cipiului Deva în data de 15 
aprilie a.c., a avut drept prin
cipal scop prezentarea rezul
tatelor vizitei dlui Mircia Mun
tean în Statele Unite ale Ame- 
ricii. Delegat de către Preșe
dinția României, alături de alți 5 
primari din țara noastră, dl Mir
cia Muntean a participat la 
Conferința internațională a pri
marilor și a inspectorilor guver
namentali, conferință care a 
avut loc în perioada 8-10 aprilie 
la Indianapolis, în organizarea 
Asociației internaționale a ora
șelor de caracter.

■

Tema întâlnirii a fost imple
mentarea caracterului în relațiile 
dintre comunitatea locală și ad

ministrație. Practic, se dorește o 
participare mai activă a comu
nităților în programele de menți
nere a ordinii și liniștii, de stopare 
a crimei și corupției la nivelul 
funcționarilor publici. Ideea esen
țială este aceea de implicare a 
fiecărui individ din comunitate în 
realizarea obiectivelor urmărite, 
în funcție de timpul disponibil al 
fiecărui cetățean în parte.

99 ■

Cei mai implicați în acest 
program trebuie să fie copiii și 
pensionarii, adică exact aceia 
care au cel mai mult timp dis
ponibil. Oamenii sunt vigilenți și 
pot ajuta organele legii în acți
unile lor; aceasta înseamnă că 
trebuie să se treacă de la ne- 
implicare, de la tendința de izo
lare, la o mai mare implicare în 
problemele care privesc 
comunitatea.

Rămâne de văzut în ce 
măsură aceste idei vor prinde 
contur și în municipiul Deva, 
pentru a putea spune că este 
un oraș de "caracter".

A. N/STOR

X.

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

Anunță că vânzarea acestora se va face și în zilele de 16, 17 și 
19 aprilie 1999, între orele 08-18.

Valoarea nominală a unui Certificat de Depozit este de 
1.000.000 lei.
S DEVA, Piața Victoriei, nr.2, parter (clădirea 1PH), telefoane 

254561:254562.
HUNEDOARA, str. Republicii, bloc 8, ap.3, parter, telefon 

712211.
S ORĂȘTIE, bdul Eroilor, bloc C2, parter, telefoane: 240951, 

240952.
S BRAD, str. Republicii, bloc 6, parter, telefoane: 254565, 

254564.
2 HAȚEG, str. T. Vladimirescu, bloc SI, parter, telefoane: 

771090, 771091.
S DOBRA, str. 1 Decembrie, nr.9, telefon 285270.

Editura "EMIA" Deva a organizat un concurs 
pentru cei mai fideli cititori - copii. Concursul s-a 
finalizat cu extragerea câștigătorilor în cadrul unei 
serbări realizate de preșcolarii Grădiniței cu Pro
gram Prelungit Nr. 1 Hune
doara în ajunul Sărbătorii 
învierii. Premiile au constat în 
cărți și jocuri pentru copii, în 
valoare de câte 200.000 de 
lei premiile și 40.000 lei
mențiunile. Dar cărți din partea editurii au primit toți 
copiii prezenți la manifestare.

Fericiții câștigători ai premiilor sunt: Roxana 
Costache (Deva), Ana-Maria Popescu (Rm. Vâlcea)

și Răzvan Ivașcu (Hunedoara). S-au acordat și 5 
mențiuni pentru: Andrei Solomon (Mărtinești), 
Raluca Bălu (Hunedoara), Monica Hulubă (Deva), 
Nicoleta Cerghi (Hunedoara) și Andreea Olah 

(Hunedoara). îmbucurător 
pentru editura organiza
toare este faptul că deja 
cărțile sale sunt cunoscute 
și dincolo de granițele ju
dețului, dovadă fiind faptul

că una dintre premiante este vâlceancă. Dar și mai 
îmbucurător este că mai există preocupări pentru a- 
i determina pe copii de vârste fragede să-și aleagă 
cărțile drept prieteni de nădejde. (V.R.)

PREMIILE
"EH!A”

SN ROMARM SA București - Sucursala Orăștie
B 9

cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, cod 2600, jud. Hunedoara, telefon 054/ 
241040, fax 054/241131,

organizează în ziua de 06.05.1999, ora 10, LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ 

pentru vânzarea de țevi și coturi rezultate din dezmembrarea Centralei termice de 
zona Orăștie.

în caz de neadjudecare, licitația se va relua în zilele de 13.05.1999 și 20.05 1999. 
Țevile și coturile oferite spre vânzare au următoarele prețuri de pornire:

ȚEVI COTURI
OLT 35 TV <ț>500xI2 326.759 lei/m 313.235 lei/buc
OLT 35 TV 4>324x8 224.763 lei/m 227.165 lei/buc
OLT 35 TV 4>219x8 114.303 lei/m 111.252 lei/buc
OLT 35 TV <j> 108x4 37.895 lei/m 21.882 lei/buc
OLT 35 TV 4>89x4 33.800 lei/m 18.480 lei/buc

ANUNȚ PUBLICITARr

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

22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată, 48.25 % din acțiunile

Societății Comerciale “DEVIL" - SA Deva 
cu sediul în Deva, str. Dorobanților nr. 32A, județ Hunedoara, cod fiscal R 2116576, număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/48/ 1991, având:

Obiectul principal de activitate:industrializarea și comercializarea laptelui, a produselor lactate 
și complementare

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 4.352.600 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ sem. 1): 3.028.517 mii lei 
Pierdere la 31.12.1998: 785.607 mii lei
Structura acționariatului la data de 22.06.1998 este:

Taxa de înscriere și participare ia licitație este de 50.000 lei, iar garanția de 10% 
din valoarea licitată se achită la casieria unității.

Documentele de înscriere și participare la licitație se depun la sediul unității cu cel 
puțin 5 zile înainte de data desfășurării licitației.

Informații suplimentare la tel. 054/241040, int. 145.
... ............ . /

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 2.100.248 48,25
SIF 362.072 8,32
FFM 1.887.105 43,36
Manager 2.875 0,07
TOTAL 4.352.600 100,00

SOCIETATEA AGRICOLA 
"TRANSILVANA" - RAPOLT 

vinde la licitație una magazie de cereale 
și un aparat de stropit MSPP.

Licitația va avea loc la sediul unității la data de 
20 aprilie 1999. In cazul in care la data mai sus 
menționată nu se vor vinde licitația se va ține in 

fiecare vineri a săptămânii,la ora IO (zece).

Prețul de ofertă de vânzare este de 1.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 2.100.248.000 lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 63.007.440 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 
251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/straine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 5.05.1999, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 12.05.1999, 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 la art. 51 în HG 55/ 
1998, modificată și completată, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

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

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

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - dna Secașiu 
Rozalia, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic între orele 10-13.

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

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

Confecționează
• PRELATE CAMIOANE (10,5 DM/mp);

1 • ACOPERIRI TERASE - COPERTINE;
I • BANNERE - PANOURI PUBLICITARE. |
I____________________________________________________________ I

Adio domnule “AGA” de 
la Parlament și FPS!

(Urmare din pag. 1) 

făcut apel la moralitate și a ce
rut retragerea parlamentarilor 
din AGA și CA. Unii lideri de 
partide au receptat pozitiv me
sajul. Remus Opriș a declarat 
deja că reprezentanții PNȚCD în 
AGA și CA își vor da demisia 
în cel mai scurt timp din aceste 
organisme. Unii au și făcut-o. 
Este însă puțin probabil ca toți 
parlamentarii să-și calce pe 
inimă și să renunțe atât de ușor 
la avantajele bănești și la forța 
deciziei lor în forumurile amin
tite. Pentru că experiența a do

vedit că atunci când se lo
vește în interesele și privilegiile 
lor, parlamentarii strâng rân
durile, indiferent de ce parte a 
baricadei politice s-ar afla. 
Poate doar hotărârea preșe
dintelui FPS să-i lase în afara 
AGA și CA și pe parlamentari, 
ca și pe funcționarii instituției pe 
care o conduce și pe cei din alte 
organisme, așa cum a anunțat 
în urmă cu câteva zile. Deși 
probabil că o lege în acest sens 
ar fi fost cea mai bună soluție. 
Că de la vorbă la faptă drumul 
este întotdeauna atât de lung. Și, 
mai ăles, poate fi ocolit.

SCBENO
OIL SRL

DEVA
prin stațiile de 

benzină Sântu- 
halm și Ilia comer
cializează îngrășă
minte chimice, 
azotat de amoniu 
și complex. Aces
tea se pot cumpă
ra și pe cupoane 
agricole.
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"ELECTRICA"
SA-BUCUREȘTI

SUCURSALA DEVA
Str. George Enescu, 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.
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