
Economiile populației au fost in 
creștere la sfârșitul anului trecut

Economiile populației din sistemul bancar au continuat să crească și în luna 
decembrie, ritmul de creștere înregistrat în această perioadă, respectiv 9,7 la 
sută, fiind cel mai ridicat din anul 1996, conform datelor Băncii Naționale a 
României. în decembrie, economiile în monedă națională au depășit 30.966 
miliarde lei, reprezentând 33 la sută din totalul masei monetare din perioada 
analizată. Conform specialiștilor BNR, creșterea economiilor în luna decembrie 
1998 a avut caracter sezonier, la aceasta contribliind în mare măsură dobânzile 
plătite la CEC pentru anul 1998. Pe fondul deprecierii nominale cu 5,9 la sută a 
monedei naționale față de dolar, populația a depus în bănci, în decembrie, 995 
milioane dolari, reprezentând 36 la sută din resursele în valută din sistemul 
bancar. Depozitele în valută ale agenților economici privați au ajuns la 714 
milioane de dolari, reprezentând circa 26 la sută din resursele în valută ale 
băncilor, iar depozitele agenților economici cu capital de stat au depășit 622 
milioane dolari, reprezentând 22,5 la sută din totalul rezervelor valutare.

în Valea Jiului

LIDERUL A FOST CONDAMNAT SI 
ARESTAT, DAR PROBLEMELE 

MINERITULUI RĂMÂN
Buni sau răi, contestați de 

unii, aprobați de alții, 
considerați adepți ai devizei 
“noi muncim și nu gândim” sau 
ai impunerii dreptului cu forța 
(bâta fiind unealta lor 
principală), minerii Văii Jiului 
(dar nu numai ei) trebuie luați 
așa cum sunt, priviți și tratați

ca făcând parte inseparabilă 
din societatea noastră. Fără 
îndoială că a căzut mitul 
potrivit căruia minerii con
stituie o categorie de avan
gardă a clasei muncitoare, cu 
toate condițiile grele de lucru 
din minerit, așa cum o 
asemenea pretenție nu se mai

poate revendica azi niciunde în 
lumea democratică.

Răzvrătirile minerilor din 
Valea Jiului au culminat recent 
cu pornirea în cea de-a șasea 
mineriadă, care a sfârșit prin
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Parfum de 
țoapă...

în intersecție, cucoana de la volan 
- cu un țigăroi între degetele-i aurite și 
cu aerul că ea a inventat motorul cu 
explozie - claxonează și frânează sec la 
schimbarea culorii semaforului, făcând 
să sară speriat un bărbat de pe zebră, 
care în clipa "providențială” tocmai își 
privea ceasul.

Cucoana a speriat exact pe cine 
trebuia: bărbatul mustăcios îi strigă - 
de-a răsunat intersecția - “pe ce” a obținut 
ea permisul de conducere.

Cucoana - plesnită în umilirea în 
public - aruncă o birjărească înjurătură 
și demarează în trombă.

Pe zebră, minute în șir, 
reverberează ecou de vorbe grele și 
parfum de țoapă...

x______________ Hie LEAHU ,

Reevaluarea 
patrimonială 
- o măsură cu 

... mantia
Legat la ochi, Executivul, prin miniștrii 

săi, ia azi o hotărâre, pe care mâine o 
amână sau o anulează. Ajuns la sapă de 
lemn, nemaiștiind de unde să atragă bani 
la bugetul tot mai anemiat, Guvernul Radu 
Vasile pune taxe peste taxe, impozite peste 
impozite, majorează fără noimă prețuri, ia 
alte măsuri, stupefiante. în 29 decembrie 
1998, Guvernul a adoptat hotărârea nr. 893 
prin care societățile comerciale, indiferent 
de forma de proprietate, regiile autonome,

O

instituțiile naționale de cercetare și celelalte 
categorii de agenți economici vor proceda 
la reevaluarea clădirilor, construcțiilor 
speciale și a terenurilor aflate în patrimoniul 
lor la 30 iunie 1998.

Hotărârea, în sine, avea o motivație 
logică. Și anume să actualizeze valoarea 
clădirilor, construcțiilor speciale și a 
terenurilor, precum și a imobilizărilor 
corporale în curs (clădiri și construcții 
speciale), existente în patrimoniul lor la 30 
iunie 1998, în funcție de coeficientul 
corespunzător al ratei inflației înregistrate 
în perioada 30 iunie 1994 (când s-a efectuat 
ultima reevaluare, în conformitate cu 
“celebra” HG 500) - 30 iunie 1998. Numai 
că metodologia reevaluării era extrem de 
complicată, timpul de realizare a ei se 
întindea pe mai mult de șase luni, iar 
avantajele preconizate - atragerea de mai 
mulți bani la bugetul statului, prin vinderea 
la licitație a unor clădiri și terenuri - apărea . 
ca o himeră. Nici așa nu se înghesuiau prea 
mulți investitori să liciteze pentru diferite 
societăți comerciale cu multe clădiri și 
terenuri.

Ca urmare, șansele de vânzare a 
acestora, prin costurile mult sporite printr-o 
nouă reevaluare, deveneau pure iluzii. 
Aplicarea acestei hotărâri ar fi influențat 
negativ procesul privatizării în România, 
tocmai când se pune mai mare accent pe 
acest proces, i-ar fi descurajat pe investitorii 
deciși să facă afaceri în zonele defavorizate, 
așa cum s-au exprimat câțiva patroni la

Dumitru GHEONEA

“ Falimentul cetățeanuluir

va marca și falimentul 
prestatorului de servicii “

Dialog cu dl ing. Gheorghe Petru Icodin. director al 
SC “Activitatea GOSCOM “ SA Orăștie

economice ale momentului, nu pot să-mi 
suprim curiozitatea și vă întreb: cine vor 
fi beneficiarii acestor servicii de calitate 
atunci când lucrările vor fi gata ? Pentru 
că dacă astăzi ați oferi o gamă de servicii 
complete nu știu câți cetățeni ai Orăștiei 
ar putea să plătească.

G.I.: Nici servicii parțiale nu prea pot 
plăti. Avem de încasat creanțe evaluate la 
peste 2 miliarde de lei. De la o lună la alta 
încasăm contravaloarea a doar jumătate 
din serviciile furnizate cu o lună în urmă. 
Toate aceste investiții, de la Orăștie sau de 
oriunde altundeva din țară, se fac având 
speranța că situația economică actuală nu 
va ține o eternitate. Investițiile, zic, ar 
obliga chiar localitatea să renască din 
propria cenușă în care se găsește acum. 
Din păcate, revirimentul nu se face încă 
simțit și dacă falimentului întreprinderilor îi 
va urma falimentul economic al 
cetățeanului e clar că soarta prestatorilor 
de servicii e pecetluită. Falimentul 
cetățeanului va marca și falimentul 
prestatorului de servicii. în Orăștie, 
fenomenul se simte tot mai acut. 
Beneficiarii noștri, din lipsă de resurse, se 
restrâng mereu, obligându-ne și pe noi la 
o diminuare continuă a producției. Chiar 
acum sunt nevoit să disponibilizez 20 la 
sută din personal pentru a mă încadra în 
noile venituri. în momentul în care se va 
atinge un prag minim, funcționarea 
întreprinderii va deveni imposibilă, iar 
falimentul va fi de neevitat.

A. SĂLĂGEAN

REP.: D-!e director, care ar fi 
portofoliul de investiții ai societății de 
gospodărire locală pe care o conduceți 
pentru acest an ?

G.I.: Ca investiții aflate în derulare aș 
aminti-o pe cea care are ca obiect 
alimentarea cu apă - reprezentând 
modernizarea stației de apă, a instalației 
de tratare a apei, precum și reabilitarea 
rețelei care transportă apa la beneficiari. 
Este o investiție cu o valoare de cca. 6 
miliarde de lei, fiind executată în 
proporție de doar 10 la sută. O altă 
lucrare, evaluată la peste 20 de miliarde 
de lei, prevede modernizarea stației de 
epurare a apei și construirea unei rețele 
de canalizare în oraș. Deși este 
municipiu, Orăștia nu are nici acum mai 
mult de 30 la sută din suprafață 
canalizată. Un alt domeniu unde s-ar 
cere o intervenție rapidă este cel al 
prestațiilor termice. Există la primărie 
îritocmit un studiu de fezabilitate în acest 
sens care analizează aspecte legate de 
modernizarea celor 6 centrale termice 
care deservesc Orăștia. Investiția este 
apreciată la o valoare de aproape 60 de 
miliarde de lei, cuprinzând și reabilitarea 
rețelei termice a orașului. Din păcate, la 
nivelul primăriei se face simțită lipsa unei 
anumite strategii care a dus la amânarea 
permanentă a acestei investiții.

REP.: D-le director, vorbiți de 
investiții de ordinul zecilor de miliarde în 
infrastructură. Dacă ne gândim puțin ia 
perspectivă, plecând de ia realitățile

(Continuare în pag. 2)
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Imcepana cu i manie issa, cetățenii romani care călătoresc in roioma ni mteies 
. personal trebuie să dețină mijloacele financiare în contravaloare a 30 de dolari americani 

| USD pentru fiecare zi de ședere, dar nu mai puțin de 150 de dolari în total, a informat
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in interes personal in Polonia
începând cu 1 martie 1999, cetățenii români care călătoresc în Polonia în interes

purtătorul de cyvânt al MAE.
Persoanele minore în vârstă de până la 16 ani, care călătoresc sub supravegherea 

unei persoane majore, trebuie să dețină jumătate din suma mai sus menționată.
Cetățeanul străin trebuie să justifice mijloacele financiare indispensabile intrării și 

tranzitării teritoriului polonez, prezentând, la cererea funcționarului poliției de frontieră: 
valută poloneză sau valută liber convertibilă echivalentă cu suma prevăzută; 
documentele în baza cărora se pot obține în Polonia mijloacele de plată 
corespunzătoare; adeverința care să ateste mijloacele de plată într-una din băncile de 
pe teritoriul Poloniei, eliberată cu cel puțin o lună înainte de trecerea frontierei.

Obligativitatea prezentării dovezilor deținerii acestor sume este valabilă și pentru 
cetățenii polonezi care intră pe teritoriul României. Prevederile menționate mai sus nu 
sunt valabile pentru cetățenii care călătoresc în interes de serviciu, de afaceri, în baza 

^schimbului cultural. (Rompres)

(---------------------------
Comerțul la sate ---------- y

Cu toate că Răchitova se află la 63 km 
distanță de reședința județului, iar cele 
șapte sate răsfirate pe văi, majoritatea 
la rândul lor îndepărtate, respectiv la 6-8 
km de centrul de comună, produsele 
comerciale cele mai sofisticate au 
pătruns și aici. Pot fi văzute în toate 
magazinele private și în cele ale 
cooperației - câte au mai rămas - sucuri, 
cafele, băuturi răcoritoare sau alcoolice, 
țigări, dar și făină, zahăr, ulei sau Oiez.

Despre această importantă activitate 
l-am invitat mai întâi să-și spună părerea 
pe domnul Cornel Opârlesc, viceprimar:
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“Magazinele privatizate reprezintă 
aproximativ 80 la sută din comerțul 
comunei. Privatizații sunt interesați să 
aducă mărfuri diverse, dar prețurile sunt 
mai mari la aceștia. Mai slab 
aprovizionate sunt magazinele 
cooperației. Pâinea este adusă de la 
Hațeg, dar și de la brutăria din comună, 
care aprovizionează cu acest aliment de 
bază magazinele cooperației din sate”. 
Cum mai afirma o persoană care a ținut 
să-și păstreze anonimatul “privatizații ar 
putea aduce produse mai multe pentru 
săteni, respectiv unelte agricole, cuie. 
Se aduce în general ceea ce se vinde de 
pe o zi pe alta”.

Alte opinii, “Majoritatea celor care au 
mașini se deplasează la Hațeg pentru a 
se aproviziona cu cele necesare, acolo 
găsindu-le la prețuri mai mici - spunea dl 
Simion Stăncescu. Eu locuiesc în 
Vălioara. Avem în sat un magazin 
privatizat, dar nu-i prea aprovizionat 
pentru că cei care l-au deschis nu au bani 
și nici mijloc de transport să aducă 
mărfuri mai multe. Personal, de câte ori 
am ocazia să ajung în Hațeg - și am acest 
prilej, fiind șofer la SC Hațeg Trans - 
cumpăr cele necesare de la oraș”.

“în Ciula Mică avem două magazine 
particulare - SC Sotim SRL și cabana “La 
doi nuci” - afirma dl Cornel Tomoni. De 
obicei găsim ceea ce ne trebuie, dar

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 2)
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înfrângerea minerilor de 
către forțele de ordine la 
Stoenești - Olt și, tot
odată, arestarea liderului 
Miron Cozma, acesta 
având de executat o 
condamnare la 18 ani 
închisoare, a altor 
“locotenenți” ai săi și a 
circa 500 de mineri.

Victoria repurtată de 
forțele de ordine și de 
statul de drept asupra 
minerilor din Valea Jiului 
nu înseamnă însă automat 
că problemele ce au creat 
aici atâtea tensiuni sociale 
au dispărut de la sine, că 
minerii trebuie să fie de 
acum marginalizați și puși 
la colț, să li se încalce 
demnitatea, drepturile la 
muncă și aspirațiile la o 
viață decentă. Cine ar 
gândi astfel, fără să 
privească mai departe, 
adică să vadă cauzele 
reale ale nemulțumirilor ce 
se țin lanț în țară, ar face o 
mare greșeală, pentru că 
nu atât interesul de a-l 
apăra neapărat pe Cozma 
i-a împins pe mineri să-și 
caute drepturile la 
București. Lipsa de dialog 
din partea puterii și 
subaprecierea greutăților 
cu care se confruntă 
mineritul românesc în 
ansamblul său, care 
trebuie restructurat, dar

SI ARESTAT *
nu lichidat, așa cum se 
procedează și cu alte 
sectoare ale economiei 
românești, nu pot avea 
decât consecințe ne
gative asupra activității 
economico-sociale, mai 
ales că nu se oferă nici 
un fel de alternativă la 
disponibilizări și închi
deri de capacități 
productive. Asemenea 
practici nu fac decât să 
cădem tot mai adânc în 
sărăcie și în întuneric, 
din moment ce PIB este 
mereu în scădere, ca și 
veniturile la buget. 
Soluția de a apela la noi 
împrumuturi externe, de 
a “rostogoli” datoriile, 
fără a gândi ceva 
constructiv și coerent 
pentru relansarea eco
nomică, nu înseamnă 
altceva decât a ipoteca 
pe mulți ani de acum 
încolo viitorul națiunii. 
Stoparea declinului 
economic, găsirea de 
soluții viabile pentru 
mersul reformei în toate 
domeniile, atragerea 
investitorilor străini, 
concomitent cu sti
mularea capitalului 
autohton - de altfel 
promisiuni electorale 
neonorate - sunt câteva 
deziderate ce-și aș
teaptă de prea mută 
vreme împlinirea.

Reevaluarea
patrimonială

(Urmare din pag. 1)

“Privatizat îi nu se 
complică să aducă 

unelte gospodărești"
(Urmare din pag. 1)

prețurile peste tot sunt piperate”. Ambele magazine 
desfac atât mărfuri alimentare cât și industriale. “Aduc 
în general tot ce trece repede - spunea și dl Marinei 
Bercean. Omul dacă are nevoie de cuie, de sape sau de 
alte unelte gospodărești, de sobe, trebuie să se 
deplaseze la Hațeg pentru a și le procura. Nicăieri pe 
sate privatizații nu se complică cu asemenea articole, 
interesați fiind să scoată repede banii pe mărfuri”.

Interlocutorii noștri au fost de părere că în ceea ce 
privește servirea nu ar avea nimic de reproșat. Fiind 
interesați să vândă, servirea este promptă. “Omul vine 
și de acasă, își lasă alte treburi, pentru a ne servi” - a 
completat dl Bercean, referindu-se la cei care au 
prăvăliile în case particulare.

Am intrat la magazinul mixt din satul Boița, amplasat 
lângă fosta mină. în afara dlui Dorel Jurjunescu, lucrător 
gestionar, nu se afla nimeni în unitate. “Până în august 
’98, când s-a închis mina, funcționa destul de bine și 
magazinul nostru. Aduceam de toate și vindeam, mai 
ales în zilele de salarii. Acum, lumea este în șomaj pe 
aici. Mai lucrează câțiva pompagii și mai intră la un suc, 
la o cafea... Merge foarte greu, în plus lunile acestea de 
iarnă sunt mai slabe”. Notăm că de două ori pe 
săptămână se aduce pâine de la brutăria din Răchitova. 
Dar articole de încălțăminte sau textile nu se găseau, 
pentru că “nu trec”. Se aduc în cantități mai mici pentru 
a nu plăti dobânzi bancare prea mari - motiva dl 
Jurjunescu - adăugând că SRL-ul care are deschise două 
buticuri în sat i-a diminuat de asemenea mult activitatea. 
Acum așteaptă decizia conducerii Cooperativei din Hațeg 
dacă va mai funcționa ori nu acest magazin.

Și aici comerțul - acest sensibil barometru al puterii 
economice a populației - se află în declin. Oamenii își 
procură în general cele necesare traiului de la cei care 
practică prețuri rezonabile. Dacă pâinea, fără de care 
nu se poate, este asigurată, articolele vestimentare 
rămân pe ultimul plan, fiind căutate doar acele “jumătăți” 
din cauciuc numite “sandale populare”. Neavând 
cumpărători și nici sortimente de mărfuri, multe maga
zine s-au închis, fiind ineficiente, ori sunt pe cale de 
dispariție, așteptând doar verdictul celor de care aparțin.

■- ...,

Vând telefoane celulare 
NOKIA 5110-360 DM, 

ERICSSON, PANASONIC, 
______ etc., la Arad

inf. 092-458103, 092-431949

SC “Chimica” SA Praștie
Convoacă Adunarea Generala a Acționa

rilor în ședință extraordinară în data de 
27.02.1999, ora IO, la sediul societății din strada 
Codrului, nr.24.

Obiectul ședinței este aprobarea programului 
de restructurare a activității societății.

în cazul în care prezența acționarilor nu întrunește 
qel puțin trei pătrimi din capitalul social, ședința se va 
ține a doua zi, 28 februarie 1999, ora IO.

JC flgromec Deva
• închiriem în Deva și în împrejurimi spații 

de producție și comerciale cu toate dotările 
necesare;

• Vindem diverse utilaje agricole în stare 
de funcționare, inclusiv tractoare și combine;

• Executăm reparații la motoare Diesel de 
orice tip, inclusiv pentru autoturisme străine.

Dacă aveți probleme cu motorul, nimic mai 
simplu, adresați-vă la Centrul de reparații motoare, 
situat în Deva, str. Depozitelor, nr.l0, telefoane: 
222195; 224785; 221902, zilnic, între orele 8-16.

în vreme ce la alții cresc, la SC MEROPA 
prețurile scad

seminarul organizat la 
Petroșani, în data de 10 
februarie a.c., pe tema 
avantajelor zonelor miniere 
defavorizate. Discursul rostit 
cu acel prilej de Viorel 
Coposescu, directorul 
STFPS Deva, potrivit căruia 
licitarea cumpărării sau 
închirierii de spații în Valea 
Jiului se stopează din cauza 
HG 983/ 1998, le-a lăsat 
celor mai mulți un gust 
amar.

Venindu-i relativ devreme 
X___________ _______________

mintea de pe urmă, în baza 
multor acuze și reclamații, 
Executivul a decis zilele 
trecute anularea amintitei 
hotărâri, în ciuda faptului că 
s-ar putea ca bugetul să fie 
privat de unele venituri 
suplimentare. Ceea ce nu 
se prea anunță. Este o 
măsură bună, în susținerea 
reformei și privatizării. Este 
încă un impuls pentru 
investitorii în cele două zone 
defavorizate din județul 
nostru - Valea Jiului și Țara 
Zarandului.
_________________________________ /

Organizează concurs - interviu pentru ocuparea unui 
post de inginer minier exploatări la zi sau 
geolog ia Direcția Tehnică a societății.

Condițiile pentru ocuparea acestui post sunt:
- experiență profesională în proiectare minieră de 

cel puțin 5 ani;
- autorizări în domeniu - A.N.R.M., M.A.P.P.M.;
- cunoașterea la nivel cel puțin mediu a limbii engleze;
- cunoștințe de operare pe calculator;
- disponibilitate pentru un program de lucru flexibil. 
Concursul va avea loc la sediul societății la data de

12.03.1999.
înscrierea Ia concursul de selecționare se face Ia 

compartimentul Resurse Umane al societății prin completarea 
formularelor procedurale și prezentarea documentelor suport: 
acte de studii, copie de pe cap. IX al carnetului de muncă, 
autorizații cerute și documentele de identitate, până la data de 
05.03.1999. Alte informații suplimentare la comp. R.U.

Societatea HÎEROPH, cu ocazia sosirii primăverii, 

a hotărât reducerea prețurilor la articole pentru copii și 
pentru femei între 25-50%. Această acțiune are un 
termen limitat, respectiv 15.02.-08.03.1999.

Vă comunicăm câteva prețuri orientative:
Pulovere copii prețuri între 
Pantaloni pentru copii înțre 
Căciulă copii între 
Mănuși copii între 
Botoșei copii între 
Pulovere femei între 
Jachete femei între 
Vestă femei între 
Fustă femei între

10000-25000 lei. 
7000-28393 lei. 

800-1730 lei. 
1100-2000 lei. 
835-2000 lei. 

8246-31240 lei. 
20256-58320 lei. 
10000-35000 lei. 
6000-31200 lei.

Vă invităm la sediul societății noastre din Hunedoara, 
str. B-dul Traian, nr. 9, telefon-fax 054/713091, pentru a 
beneficia de această reducere și timpul limitat pe care le 
avem la dispoziție.

Vă mulțumim anticipat de prezența dvs.

Vineri
19 februarie

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 

TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 De la lumea adunate... 12.30
Conviețuiri 13.00 Mistere și 
minuni (s/r) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Ecoturism 15.30 
Emisiune în limba germană 17.30 
Mapamond 18.00 Ora Warner: 
Animaniacs (d.a); Casa plină (s) 
19.00 Sunset Beach (s, ep.407) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 20.50 Telesport 21.00 
Tânărul Mussolini (f. biogr.’Italia/ 
Germania/Spania) 22.40 Jurnalul 
de noapte 22.55 Planeta cinema 
23.45 Ochi de țigancă (f.p. SUA 
’93)

TVR 2
8.00 SOS - La capătul lumii 

(d.a) 9.00 Lumină din lumină (r) 
9.30 Biserica satului (r) 9.40 
Tezaur folcloric (r) 10.30 Timpul 
Europei 11.00 Mireasa
cerșetoare (s/r) 11.50 Studioul 
șlagărelor 12.10 Sunset Beach

TVR Craiova 14.30 TVR Cluj 
15.10 Limbi străine pentru copii: 
Italiană. Engleză 15.35 SOS-La 
capătul lumii (d.a) 16.00 Țiganca 
(s,e p. 135) 16.45 Santa Barbara 
(s,e p. 777) 17.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 
Universul cunoașterii 19.10 
Arhive rQmânești 19.40 Dreptul 
la adevăr 20.20 Mistere și minuni 
(s, ep. 27) 21.10 Vânare de vânt 
(div.) 22.10 Time out 22.45 Eliza
beth R (s, ep. 6) 23.30 Conviețuiri 
(mag.)

ANTcNA I
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Hombres - războiul sexelor (s) 
12.30 Cronici paranormale (s, 
ep. 14) 13.30 Planeta vie (do) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 Legea 
lui Burke (s) 15.20 Navarro (s) 
16.50 Caracatița 4 (s) 18.00 
Uraganul (s, ep. 22) 19.00 
Observator 20.00 Detectivi la 
Malibu (s, ep. 22) 20.50 Verdictul 
(thrillerSUA 1998)22.30 
Inspirația Carolinei (s, ep. 23) 
23.00 Observator 23.35 Tropi
cal Heat (s, ep. 26)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 9.10Cărările iubirii (s/r) 
10.00Tânărși neliniștit (s/r) 11.00 
Beverly Hills (s/r) 11.45 Melrose 
Place (s/r) 12.30 Adevărul gol- 
goluț (s) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Hercule (s) 14.00 Xena (s) 
15.00 Hangtime (s) 15.30 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.15 Cărările iubirii 
(s 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Efecte 
speciale (s, ep.13) 21.30 Passen
ger 57 (f.a. SUA ’92) 23.00 Știrile 
PRO TV - Un altfel de jurnal 23.15 
Chestiunea zilei

ACASĂ
7.00 Celeste se întoarce (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Cu C de la 
crimă (f/r) 11.55 Ca la marna 
Acasă (r) 12.00 Vânătorul de 
oameni (s/r) 12.45 Ultima vară (s/ 
r) 13.30 Căsuța poveștilor (d.a/r) 
14.00 Dragoste și putere (s/r)
14.45 Misterioasa doamnă (s/r)
15.30 Te idbesc(s,ep. 121)16.00

Celeste se întoarce (s, ep. 13)
16.45 Guadalupe (s, ep. 125)
17.30 Ultima vară (s, ep. 73)
18.25 Ca la mama Acasă 18.30 
Dragostea nu moare (s, ep. 66)
19.25 Dex, mascatul (d.a, ep. 25) 
20.00 Dragoste și putere (s)
20.45 Misterioasa doamnă (s)
21.30 Surorile (s) 22.30 
Primăvara romană a d-nei Stone 
(dramă Anglia/SUA 1961)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (talkshow/ 

r) 9.00 Prima oră (mag. matinal) 
12.00 Misterele din New Or
leans (s) 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.05 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s,e p. 61) 16.00 Știri 
16.10 Tia și Tamera (s) 16.35 
Malcolm și Eddie (s) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri, 
meteo, sport 18.50 Real TV 
19.00 Detectivi de elită (s,e p. 
29) 20.00 Camera ascunsă 
(div.) 20.30 Alegeți filmul! 22.00 
Știri 22.30 Vecinii (co. neagră 
SUA ’94)

HBG)
10.00 Evadare din Absalom 

(f.a. SUA 1994) 12.0C 
Perversiunile științei (s) 12.3C 
Nemesis 2: Nebula (thriller SU4 
1995) 14.00 Aventurile lui Huck 
Finn(f.a. SUA 1993) 15.45Îr 
căutarea dragostei (f. roman
tic SUA 1997) 17.3C
Extraconjugal (dramă SU4 
1998) 19.00 Joc în doi (f.a. SU4 
1997) 20.30 Inseparabili 
(thriller SUA 1988) 22.30 Phoe
nix (thriller SUA 1998)

PRO TV - D£VA
06.35-07.00 Prograr 

comercial PRO TV Deva 07.0C 
09.00 "Bună dimineața, PRO T 
e al tău!" (coproducție cu stații! 
locale) 17.00-17.15 Știrile PR( 
TV (coproducție) 17.30-18.1 
“Talk show" - realizator A. Bem 
23.15-23.30 Știrile PRO T' 
Deva (locale)

ANTENA l-DEW
17.50 Știri locale TV Deva 

23.30 Rondul de noapte

--------- -- ----------------------

Banca Generală 
de Credit și 
Promovare 

Bankcoop S.A - 
Sucursala 

Hunedoara-Deva 
Vinde la licitație 

publică: casă, curte și 
grădină și anexe 
gospodărești situate 
în Deva, str. Horea, nr. 
163
Preț pornire: 
405.000.000 lei 
Licitația va avea loc 

în data de 
24.02.1999, ora 10, 

la Judecătoria 
Municipiului Deva, 
Biroul Executorilor 

Judecătorești.
X______________ J



Conversații----------------------------------J—

Vara - morar, iama - brutar
Aș fi fost tentat să dau titlul 

acestui articol "Macină mai iute 
moară!" Dar ce să macine? 
Producția noastră de cereale 
este în continuă scădere. Și 
apoi, vine mălai, vine făină de 
afară... gârlă. Au și alții... mori.

- Iar acum, iarna, avem 
clienți mult mai puțini decât în 
celelalte anotimpuri, ne spune 
tânărul loan Popa, morar șef la 
moara veche din Deva. (El e 
șef, că mai are un coleg, sub
altern - n.n.).

- Am văzut că în câteva 
minute ați făcut praf vreo 10 
saci de știuleți. înseamnă că 
merge banda.

- Merge bine, deși valțurile 
sunt cam vechi și ar trebui înlo
cuite. Măcinăm cam 350 de 
kilograme pe oră.

- Dar când se defectează 
valțurile?...

- Le pun eu la punct. Mă 
pricep. Am lucrat vreo 10 ani la 
moara mare, a SC "Cetate" SA 
Deva. Aici sunt de trei ani.

- Ș/ asta "mică"a cui este?
- A industriei locale. Adică 

așa a fost. Acum ține de 
"Metalotex" Deva.

- Ce măcinați aici?
- De toate. Porumb, grâu, 

orz, facem urluială din cereale 
combinate. Și realizăm măcinișuri 
foarte bune, apreciate de clienți.

- De ce depinde asta?
- Și de calitatea utilajelor, 

dar și de calitatea cerealelor. 
Să fie uscate, curate.

- Cât uium luați?
- Noi nu luăm uium. Lu

crăm pe bani. 275 lei/kg la făină 
și mălai, 175 lei/kg la urluială.

- Lucrați fără concu
rență...

- Da, că moara mare nu se 
încurcă, să zic așa, cu un sac, 
doi, 10 de grâu sau de grăunțe. 
Iar cele mai apropiate mori de a 
noastră, dar nu și cele mai bu
ne, sunt la Băița, Dobra, Sime- 
ria. Noi măcinăm și bine și 
repede.

- Nu vă privatizați?
- Șefii știu. Ar fi o chestie 

bună.
- Cum se vede, n-a mai 

reparat nimeni, de mult, o ușă, 
n-a mai dat cu o bidinea pe 
pereți, cu o vopsea pe tâmplării.

- Nu-s bani. Dacă ne-am 
privatiza. N-o fi nici un inves
titor morar? Unul de prin Ger
mania. Sau măcar din Ungaria.

- Ș/' e groaznic de frig 
aici.

- Asta e. Noi avem o 
vorbă: vara - morar și iarna - 
brutar. Pricepeți cum vine?...

- "Realizez"...

Dumitru GHEONEA

HOTf»IHfimilllȚIL>OHItll
DIN GEOAGIU

emeratoarele luminii

XVÎ\ ÎN TREI
SATE

Cu fonduri PHARE în 
satele Geoagiu, Geoagiu 
Băi și Bozeș se va intro
duce apa potabilă. A avut 
loc licitația pentru întocmi
rea proiectului de execuție 
a lucrării ce a fost câștigată 
de o societate privată din 
Bistrița, cea care a efectuat 
și introducerea gazului me
tan în localitate.

RESTANTTERIJL

Gheorghe Botîrca din 
blocul P1 din Geoagiu are 
o mare datorie față de aso
ciația de proprietari din ca
re face parte pentru servj- 
ciile oferite. Datoria se 
apropie de un milion de 
lei. Familia sa are trei copii, 
soția dlui G.B. lucrează la 
- ' ■ -------- 

poștă, iar capul familiei nu 
are serviciu. Din cauza res
tanței i s-a întrerupt furni
zarea căldurii.

BANI PENTRU 
NEMUNCĂ

Consiliul local Geoagiu 
plătește lunar ajutoare so
ciale în valoare de 25 mili
oane lei la un număr de 
160 familii. Pentru a intra 
în posesia banilor cei ce 
beneficiază de ajutoare și 
sunt apți de muncă s-a sta
bilit ca să efectueze lunar 
cinci zile de muncă în fo
losul obștii. Foarte mulți 
dintre ei însă nu îndepli
nesc această obligație. 
Este adevărat că nu există 
o evidență strictă a acestei 
activități. Atunci ce facem? 
Dăm bani pentru ne- 
muncă?

Traian BONDOR
---------))

Reforma în domeniul energetic face pași. Unii necesari, alții greșiți. 
Oricum, merge înainte, așa cum Guvernul și-a propus. Scăderea forței 
economice a țării, diminuarea considerabilă a volumului producției în 
multe întreprinderi, restrângerea activității celor cu pierderi și chiar 
închiderea unora au făcut ca și potențialul energetic să se reducă, 
într-o serie de termocentrale, îndeosebi în cele care funcționează pe 
bază de cărbune, s-a luat măsura opririi anumitor capacități, cu 
disponibilizarea corespunzătoare a personalului.

După cum a anunțat de curând conducerea Companiei 
Naționale de Electricitate (CONEL), în următoarea perioadă își vor 
înceta activitatea câte două grupuri energetice de la termo
centralele Turceni, Rovinari și Ișalnița, iar utilajele vechi și uzate 
vor fi casate. Și în alte unități energetice producția va fi redusă, 
prin închiderea anumitor capacități. Până în anul 2000, puterea 
instalată a României va fi diminuată de la 22.800 MW la numai
16.000 MW, cu disponibilizarea corespunzătoare a personalului: 
8.315 salariați în acest an și încă 1.500 în anul viitor. Față de 1998, 
în anul în curs, consumul de energie electrică, la nivelul întregii țări, 
va scădea cu 5 la sută.

Pe de altă parte, CONEL se confruntă cu lipsa banilor nece
sari cumpărării de resurse din import pentru funcționarea capa
cităților de producție. La această oră, valoarea facturilor ne
încasate de CONEL de la agenți economici și populație se ridică la 
6.600 de miliarde de lei, cu 400 de milliarde mai mult decât în 
decembrie 1998. Unități industriale mari consumatoare de energie 
electrică, cum sunt și în județul nostru Compania Națională a Huilei 
Petroșani, "Siderurgica" Hunedoara și Compania Națională 
"Minvest” Deva, au datorii considerabile către CONEL.

Și încă un scurtcircuit, de astă dată la buzunarele cetățenilor. 
Creșterea prețului energiei electrice consumate de abonații 
casnici începând cu data de 15 februarie a.c. Față de cele trei 
tranșe de consum care există acum, în continuare vor fi numai 
două: în prima, de la 0 la 50 kWh, costul unui kWh va fi de 296 lei, 
iar în a doua, de peste 50 kWh, costul unui kWh va fi de 668 lei.

D. GHEONEA ________________________________________ >

“Mă uit la pâine și îmi vine să plâns”
Pe Maria Cirișel am întâlnit-o chiar 

la intrarea în satul Dăbâca, sat apar
ținător comunei Toplița. în acest miez 
de iarnă cu multă zăpadă, Maria înso
țea spre casă un car cu fân încăr
cat undeva în câmp.

Pe ulițele satului am întâlnit puțină 
lume. Ici colo câte un. sătean, în rest, 
liniște deplină, cu care nu prea 
suntem obișnuiți.

Discuția cu Maria Cirișel a început 
fără prea mari eforturi. La 63 de ani 
este sfătoasă și încă în putere. Ne-a 
îngăduit să-i facem și o fotografie, 
"deși nu era pregătită pentru așa 
ceva”.

- Viața-i amară pe la noi, ne spune 
interlocutoarea. Trăim dintr-o pensie de 
400.000 de lei pe lună. Ce să faci cu 
banii ăștia la o familie de 5-6 oameni? 

De câteva zile au scumpit și pâinea. 
Mă uit la ea și îmi vine să plâng.

- Aveți pământ, animale...
- Avem, dar nu este de prea 

mare, folos.
- Cum așa?
- Pământul este sărac. Vedeți și 

dumneavoastră, pică muntele pe noi. 
Muncim ani la rând fără să scoatem 
cât de cât ceva. Este plin de mistreți 
pe aici. Au ajuns să se bage în curțile 
oamenilor. în câmp puțin mai rămâne 
de pe urma lor. Nu le putem face ni
mic. Mai nou și vulpile au început să 
ne mănânce găinile ziua în amiaza 
mare.

- Cu animalele cum este?
- Vai și amar, deși cu ele ne mai 

ajutăm. Eu am de exemplu o vacă de 
vânzare. Ar vinde mulți din sat ani

male, dar nu le ia nimeni. Laptele la 
fel. De unde să mai câștigăm și noi un 
ban, dacă nu de aici?

Și mai avea Maria Cirișel niște 
ofuri. Unul este că Dispensarul me
dical este la Toplița, satul de centru al 
comunei. De multe ori, bolnavii care 
ajung acolo nu găsesc pe cei care 
trebuie să asigure asistența medi
cală. Or, sunt mulți oameni bătrâni 
care se deplasează greu.

înainte de ’89 era mai bine, spu
nea interlocutoarea noastră. Oame
nilor li se căuta de lucru. Acum sunt 
dați afară!

- Ce speranțe aveți pentru ca 
treburile să meargă mai bine, iar 
viața să nu fie așa amară?

- Speranțe? Numai la Dumnezeu 
ne-au mai rămas.
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P A R Â N G ” I 
Afaceri I

“PATRIA” - DEVA:
Copland (19-25);

- “FLACĂRA” HUNE
DOARA: Stare de asediu 
(19-25);

“
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I PETROȘANI:
| necurate (19-22); O crimă |
| perfectă (23-25); j

“DACIA” HAȚEG: |
I Pasiune periculoasă (19-.
j 22); Ochi de șarpe (23-25); ■

- “ZARAND” BRAD: '
I Nume de cod: Mercury (19-1 
| 22); Pasiune periculoasă | 
| (23-25); |

‘J “ P A T R I A ” l
■ ORÂȘTIE: Armageddon - ■
J sfârșitul lumii (19-22);
• Afaceri necurate (23-25);

Peste 700 de polițiști 
au plecat din poliție în 

anul trecut
Peste șapte sute de polițiști au plecat din instituție, 

în 1998, prin demisie sau la cerere, numărul soli
citărilor de trecere în rezervă fiind cu 65,91 la sută mai 
mare decât în anul precedent, informează IGP. Din cele 
710 cadre care au plecat din Poliție, 180 erau ofițeri, 
156 dintre aceștia având cel mult grad de căpitan. 
Principalul motiv invocat de cei care au demisionat sau 
au cerut transferul a fost că primeau salarii mici. Anul 
trecut au părăsit instituția, în total, 2894 de persoane, 
din care 260 prin pensionare pentru vechime în muncă 
și limită de vârstă, 169 prin reorganizare și restruc
turare, 65 la limită de vârstă în grad, 872 au fost 
transferați sau au plecat la alte comandamente de 
armă sau ministere, 249 din cauza abaterilor dis
ciplinare, 413 din motive medicale. în aceeași pe
rioadă, s-au înregistrat 75 de decese. Poliția Română 
are 52.885 de cadre, din care 4811 sunt femei. Media 
de vârstă în instituție este de 36 de ani, respectiv 38 de 
ani la ofițeri și 33 de ani la subofițeri. Totodată, anul 
trecut au fost promovați în funcții de conducere 79 de 
ofițeri. în acea perioadă, au fost prezentate conducerii 
Inspectoratului General al Poliției 720 de propuneri 
referitoare la judecarea în Consiliul de Onoare și Con
siliile de Judecată a unor ofițeri și subofițeri. în 460 de 
cazuri, s-a propus amânarea înaintării în grad pe 1-2 
ani, iar la 260 de cazuri trecerea în rezervă.

Asociațiile independen
te legal constituite din ju
dețul Hunedoara: AIVPS 
Hunedoara, AIVPS "Cerbul” 
Hațeg, și AIVPS "Mistrețul” 
Zam, vă rugăm să dați pu
blicității următorul comuni
cat spre știința tuturor vână
torilor și pescarilor sportivi 
din județul Hunedoara, ca 
urmare a dreptului la re
plică a articolului publicat 
în ziarul din data de 13 ia
nuarie 1999, venit din par
tea fostei AJVPS Deva.

Aducem la cunoștința 
tuturor vânătorilor și pes
carilor sportivi din județul 
Hunedoara că Tribunalul 
Hunedoara prin sentințele 
civile nr. 5-6-7/98 pronun
țate în ziua de 21 ianuarie 
1999 a respins acțiunea 
fostei AJVPS. Deva împo
triva dizolvării celor trei 
asociații legal constituite, 
ca netemeinică și nelegală, 
pentru a treia oară, deși în 
cazul AIVPS Hunedoara 
cauza a fost soluționată de
finitiv de către Curtea Su
premă de Justiție prin deci
zia irevocabilă nr. 72/ 
1998, din 15 ianuarie 
1998. Cele publicate de 
AJVPS Deva sunt aberații 
netemeinice și nelegale,

Dreptul la replică
întrucât atât AGVPS Bucu
rești, cât și AJVPS-Deva nu 
mai au în prezent bază le
gală de funcționare conform 
Legii 21/1924 și Legii 103/ 
96. Tribunalul București și 
Curtea de Apel București au 
respins cererea AGVPS de 
înscriere ca persoană juri
dică, iar AJVPS Deva se 
prevalează de o sentință 
civilă dată de Tribunalul ju
dețean ca o asociație for
mată din persoane fizice nu 
juridice, conform prevede
rilor din Legea 21/1924, 
fapt pentru care sunt scoși 
în afara legilor democratice 
nr. 103-L. 17., L 107 și L. 21/ 
1924. în aceste condiții nu 
pot beneficia de dreptul de 
preempțiune prevăzut de 
Legea 103/96 privind par
ticiparea la licitație a tere
nurilor de vânătoare și pes
cuit, precizare făcută expres 
de MAPPM prin adresele 
ministerului nr. 9896/97, nr. 
10.329/98, nr. 754/98, nr. 
152/98, în aceste condiții 
afilierea la AGVPS din 
România nu este posibilă 

pentru că la această dată 
fostul AGVPS este dizolvat, 
iar noul organ AGVPS se 
află în fază de constituire la 
Curtea de Apel Brașov.

Pentru obținerea perso
nalității juridice, aceasta 
face ca nici o asociație legal 
constituită la nivel național 
să nu se poată afilia la noul 
organ AGVPS constituit /e.- 
gal prin Congresul Național 
de la Sibiu ce a avut loc pe 
data de 1 august 1998. Ac
tele constitutive și statutul 
noului organ precum și no
ile organe reprezentative la 
nivel național au fost vali
date de Notariatul de stat și 
de Ministerul Mediului. Ru
găm pescarii și vânătorii 
sportivi să ia act de aceste 
reglementări legale și să 
facă vizele permiselor pe 
anul 1999 numai la asocia
țiile legal constituite pentru 
a evita orice conflicte nele
gale și pentru a nu se ajun
ge la soluționarea acestora 
pe cale de justiție. Vânătorii, 
membri ai AIVPS Hune
doara, vor vâna împreună 

cu ocoalele silvice pe în
treg teritoriul județului Hu
nedoara, iar pescarii pot 
pescui în toată (ara în 
apele colinare, naturale, 
de șes, până la atribuirea 
în gestiune a apelor de 
munte de către MAPPM.

P.S. Noile contracte ce 
se vor acorda de către 
MAPPM privind gestiona
rea terenurilor de vână
toare și a apelor de munte 
se vor face numai cu per
soane juridice legal con
stituite conform Legii 21/ 
1924 și Legii 103/96.

Vechile contracte ale 
AJVPS-Deva au expirat la 
data de 27.XI.1997, dată 
până la care conform Legii 
103/96 aveau obligația să 
se transforme din uniune de 
persoane fizice în uniune 
de persoane juridice. Con
form noilor reglementări le
gale fostele filiale din cub- 
ordinea AJVPS nu aavut 
nici în trecut și nu au nici în 
prezent personalitate juri
dică, iar AJVPS nu'are nici 
o' calitate procesuală cu no
ile asociații legal constituite.

. Comitetele AIVPS - 
Hunedoara “Cerbul" 

Hațeg, “MiștrețtH” Zam
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La Sidermet Că/an

După un an de reformă rezultatele
sunt nesatisfăcătoare

Reforma promovată la SC 
Sidermet SA Călan prin care 
dintr-o societate s-au înființat 
12 unități, fiecare cu structuri 
proprii administrative, a creat 
numeroase discuții pro și 
contra.

Cum văd sindicatele 
măsura adoptată și mai ales 
care sunt efectele a 
reprezentat motivul discuției pe 
care am avut-o cu președintele 
Sindicatului Liber Victoria, dl 
loan Beica.

- Reforma care a fost 
promovată la noi, la Călan, nu 
a dat din păcate rezultatele 
scontate.

Desigur, s-a reușit totuși ■ 
ceva, s-au redus cheltuielile 
întrucât fiecare societate nou 
înființată a trebuit să-și pună 
problema eficienței economice. 
Dar, din alt punct de vedere, 
rezultate concrete nu s-au 
obținut, iar prin faptul că s-au 
înființat de către FPS noi 
structuri de personal este 
evident că sunt multe discuții 
în rândul muncitorilor privind 
numărul consiliilor de

Rezolvări “din 
mers”

Pentru a nu mai exista 
probleme cu încălzirea 
unităților școlare din oraș 
(Școala Generală, grădinițele 
și Grupul Școlar Industrial), 
cea mai bună soluție s-ar 
dovedi aceea a instalării unei 
microcentrale proprii, care să 
nu mai depindă de “oscilațiile” 
temperaturii oferite de centrala 
orașului. Până când se vor 
găsi însă bani pentru o 
asemenea investiție, se 
încearcă remedierea “din 
mers” a defecțiunilor, după 
cum precizează conducerea 
Grupului Școlar Industrial. 
Deocamdată, licitația lucrărilor 
de reparații curente, pe 
porțiuni, a instalației de 
încălzire din cadrul unității 
menționate a fost câștigată de 

“firma “Globus” din Hunedoara, 
care urmează să înceapă 
efectiv lucrul și, desigur, să-l 
ducă la bun sfârșit.

3 Flori și... celu
lare

Singura florărie din orașul 
furnalelor pare o unitate 
comercială care se respectă, 
cum s-ar zice. Amenajată și 
dichisită așa cum stă bine unei 
asemenea florării, “Doma" își 
așteaptă clienții cu flori de tot 
soiul' - inclusiv buchete, 
buchețele și aranjamente (la 
comandă), precum și cu 
accesorii pentru cei care se 
căsătoresc. Invazia florilor 
artificiale se face simțită și 
aici, acestea fiind de altfel cele 
care se vănd mai bine, după 
cum ne spunea angajata 
societății, Liliana Gundel. .

Clientului căruia florile nu- 
i sunt pe plac, i se oferă ca

Discuție cu dl loan 
Beica, președinte al 
Sindicatului Liber 

Victoria Călan

administrație ale adunărilor 
generale ale acționarilor, 
întrucât plățile pentru aceste 
ședințe se fac tot din banii 
societății, bani care ar putea fi 
folosiți în alte scopuri.

- Domnule președinte, 
mai exact, apreciați benefică 
noua structură creată?

- Restructurarea era 
benefică dacă se ducea până la 
capăt și era promovată în urmă 
cu câțiva ani. Din păcate, la un 
an după restructurare, consta
tăm că societățile înființate nu 
au contracte de furnizare pentru 
energie electrică, fapt ce a 
condus la întreruperea activității 
de producție, iar Sidermetul a 
funcționat la cota de avarie.

Noi considerăm că 
responsabil de cele întâmplate 
este FPS-ul care repet nu și-a 
dus mandatul până la capăt. 
Este grav că la un an de la 
restructurare nu se văd 
rezultate mai bune. Dimpotrivă, 
s-a mai făcut un program de 
restructurare în urma căruia au 
mai plecat din societate 399 de 
persoane.

Alte programe de 
restructurare de personal s-au 
mai promovat și în noile 
societăți înființate, fapt ce ridică 
semne de întrebare.

Apreciați că lucrurile ar 
merge mai bine într-un sistem 
integrat?

-■

alternativă nici mai mult nici 
mai puțin decât... telefoane 
celulare (tot pe bază de 
comandă). Ce-i drept, 
prețurile sunt total diferite.

‘ 3 De la lemne 
la gaz metan

Peste puțină vreme, 
Școala Generală O. V. Călan 
(cl. I-IV) nu va mai avea 
nevoie de lemne pentru 
anotimpurile reci. După zeci 
de ani în care deopotrivă 
copii și dascăli se încălzeau 
la gura sobei, punând câte- 
un lemn pe foc, în prezent 
sunt în plină desfășurare 
lucrările de introducere a 
gazului metan (în cele trei 
săli de clasă și în 
cancelarie), a căror valoare 
se ridică la 15, 6 milioane de 
lei. Odată realizată instalația 
în interior, urmează conec
tarea acesteia la conducta 
ce aprovizionează orașul cu 
gaz metan, la săpăturile 
necesare o mână de ajutor 
dând și părinții elevilor.

Mărțișoare în 
concurs

La Grupul Școlar 
Industrial din Călan, tradiția 
zilei de 1 Martie va fi 
îmbogățită. Mai mult decât a 
se constitui în simbolicele 
daruri pe care băieții le vor 
face fetelor, mărțișoarele vor 
fi tema unui concurs (cu 
expoziție) adresat tuturor 
elevilor școlii care se 
dovecjesc în stare să 
confecționeze, după propria 
imaginație, așteptatele măr
țișoare. Eforturile, dincolo de 
a fi admirate, vor fi răsplătite 
cu premii de către 
conducerea liceului.

- Ne-am pus și noi 
această întrebare dacă o 
nouă reorganizare, prin 
unificarea mai multor 
societăți, nu ar fi benefică? 
Este greu să credem că 
statul va accepta acest lucru 
pentru că se vizează 
privatizarea.

Credem că o unitate 
integrată ar funcționa mai 
bine dacă ar avea servicii 
proprii, nu să apeleze la alte 
societăți. Se constată că 
unele societăți la nivelul 
platformei o duc foarte greu - 
nu au beneficiari - iar 
managementul a fost lăsat la 
îndemâna unor persoane 
care nu au experiență.

- Cum vedeți ziua de 
mâine?

- Eu personal sunt o fire 
optimistă, dar luând în 
discuție cum se gândește la 
nivel de Guvern sau măsurile 
ce se promovează de către 
Parlament nu putem să fim 
decât foarte îngrijorați. Dacă 
se închide acest combinat 
toată zona este în mare 
pericol, întrucât poate 90 la 
sută dintre locuitori sunt 
legați într-un fel sau altul de 
activitatea noastră.

Iar dacă mi-ați permite un 
gând personal aș dori ca 
Dumnezeu să-i lumineze pe 
cei responsabili de soarta 
noastră întrucât se poate 
vedea limpede că sunt puse 
în joc de nenumărate ori 
orgolii și interese Be partid, 
nicidecum cele ce vizează pe 
cei multi.

sunt dureroase
Legea este bună, însă efectele ei

Orașul Călan este cu 
siguranță unul dintre orașele 
problemă ale județului 
Hunedoara. Și aici, ca și în alte 
zone monoindustriale, șomajul 
extrem de ridicat afectează într- 
o măsură tot mai mare viața 
socială și economică a cetății în 
întregul ei. Din nefericire, 
suportul economic de care ar 
trebui să beneficieze Călanul 
din partea Guvernului este 
aproape inexistent.

Problemele sunt din ce în 
ce mai mari, iar posibilitățile de 
rezolvare a lor din ce în ce mai 
mici. Nici conducerea locală nu 
mai are puterea de a se implica 
în rezolvarea anumitor aspecte 
care în trecut erau apanajul ei.

Noua lege a administrației 
publice locale, deși bine 
concepută, aduce cu ea multe 
semne de întrebare. „Ea 
reprezintă în fapt privatizarea în

Semne de circulație 
controversate!

în urma unei ședințe a Consiliului Local Călan, pe 

strada Independenței din localitate, în fața Băncii 
Agricole și a mai multor unități comerciale, s-a hotărât 
montarea unor semne de circulație care interzic 
oprirea autovehiculelor în zonă.

Montarea acestor semne de circulație a creat 
numeroase nemulțumiri din partea societăților 
comerciale și mai ales din partea Băncii Agricole - 
sucursala Călan care nu au unde să-și „parcheze” 
mașinile când se aprovizionează cu marfă, iar în cazul 
băncii - care efectuează operații cu valori - acestea 
ar trebui aduse de la 200-300 de metri, situație ce ar 
putea pune în pericol securitatea celor care transportă 
bani.

într-o discuție pe care am avut-o cu dl Vasile 

Nistor, directorul Sucursalei Călan a Băncii Agricole, 
domnia sa și-a arătat nemulțumirea față de această 
măsură: „Este un fapt anormal să fie blocate roțile 
mașinii care transportă bani de către gardienii publici, 
iar eu ca persoană să fiu amendat. Este absurd să 
aducem valorile - bani etc de la 200-300 de metri la 
bancă sau clienții să străbată această distanță cu 
sume foarte mari de bani.”
* Atât conducătorii societăților comerciale din zonă 
cât și conducerea băncii spun că prin montarea 
acestor semne s-a dat dovadă de răutate din partea 
consilierilor locali care au promovat această măsură, 
mai cu seamă că circulația pe strada Independenței se 
desfășoară în sens unic. Oprirea sau parcarea 
mașinilor pe banda întâi - mai spun cei din zonă - nu 
ar stânjeni traficul rutier, iar disconfortul și certurile 
s-ar elimina rapid.

Pe strada Independenței din Călan semnele de 
circulație “Oprire interzisă” creează numeroase 
discuții între societățile comerciale și cei puși să 

aplice “rigorile” acestora.
............... ■

administrație. Deocamdată 
legea și modul ei de aplicare 
conțin destule necunoscute 
însă pentru anumite primării 
efectele aplicării ei vor fi 
dureroase", ne mărturisește dl 
Petru Bora, primarul orașului 
Călan. Chiar și aici banii 
necesari pentru buna 
funcționare a orașului vor fi mult 
mai greu de obținut. Bugetul 
local se va constitui cu mare 
greutate și va fi cu siguranță 
mult mai mic decât cel al anilor 
precedenți. în trecut se putea 
conta pe anumite subvenții, pe 
sumele defalcate din impozitele 
pe salarii, sume sigure care 
acum dispar. Din păcate, așa 
cum sunt mai toate legile din 
România, și aceasta are multe 
portițe, multe puncte incerte și 
ca atare lipsa unor precizări 
clare va afecta punerea ei în 
aplicare. „Nu avem toate 

pârghiile pentru controlul banilor 
astfel că nu putem prezenta în 
orice moment contribuabililor 
situația financiară, așa cum ar 
trebui'^ spune dl Bora. Până la 
această oră la Călan, ca de 
altfel și în celelalte orașe și 
comune, nu se poate face cu 
certitudine o analiză eficientă a 
resurselor financiare pe care 
primăria poate conta în 1999. 
„Este o ecuație cu prea multe 
necunoscute", completează dl 
primar. Orașului Călan i-ar fi 
necesare 10 miliarde de lei în 
'99 pentru a continua lucrările 
de investiții începute în anii 
anteriori, bani imposibil de 
adunat. Există câteva proiecte 
în derulare, cum sunt 
alimentarea cu apă și cu gaz 
dar sunt și alte proiecte. 
Conform declarațiilor dlui primar 
Bora, în Călan este nevoie de 
amenajarea unui nou cimitir,

BIROU NOU 
DE RELAȚII 

CU PUBLICUL
Despre inițiativa Consiliului 

local din Călan de a deschide 
în orașul nou un birou de relații 
cu publicul cotidianul nostru a 
mai relatat. Revenim acum 
asupra acestui aspect întrucât 
la începutul anului inițiativa a 
fost pusă în practică. Așa după 
cum afirma dl primar Petru 
Bora se dorește eficientizarea 
activității primăriei, precum și o 
mai bună relație administrație- 
cetățean. în acest fel locuitorii 
din orașul nou nu mai sunt 
nevoiți să străbată mai bine de 
3 km până la sediul primăriei 
aflată în orașul vechi pentru a- 
și rezolva cele mai mărunte 
probleme.

în noul sediu, un funcționar 
al Primăriei este prezent în 
fiecare zi între orele 8 și 12 
pentru a ajuta pe oricine are 
vreo problemă. Comisiile 
consiliului local, primarul, 
viceprimarul și secretarul sunt 
și ei prezenți la acest birou 
conform unui orar bine stabilit.

Starea 
infracțională 
in creștere!

Potrivit datelor pe care le- 
am primit de la dl maior loan 
Cozma, șeful Poliției din Călan, 
în anul 1998 starea 
infracțională a crescut față de 
1997. Majoritatea infracțiunilor 
comise pe raza orașului au 
vizat furturile de fier vechi de pe 
platforma combinatului, 
evaziunile fiscale și mai puțin 
tâlhăriile sâu alte genuri de 
fapte cu violență. Pe tot 
parcursul anului 1998 au fost 
cercetate 293 de persoane, 
dintre care 118 tineri, 27 minori 
și 95 de țigani.

Șeful Poliției din Călan-este 
de părere că această creștere 
a numărului de infracțiuni se 
datorează, în primul rând, lipsei 
banilor, fapt ce explică și că 
numărul mare de persoane 
care au fost cercetate pentru 
furturi, mai ales cele de fier 
vechi, sunt fără ocupație.

"Trist este faptul că unele 
furturi din combinat se comit de 
către persoane din interior - 
persoane care cunosc foarte 
bine instalațiile și nu în ultimul 
rând timpii în care se poate 
opera. Numai așa se explică 
tăierea unui cablu ce nu se afla 
sub tensiune din cele patru pe 
care le avea o instalație" - ne- 
a mai precizat dl loan Cozma.

F Pagină realizată de 
Georoeta BÎRLA 
Corne! POENAR 
Andrei NISTOR

sunt necesare lucrări de 
reparații și întreținere a 
drumurilor precum și 
modernizarea pieței din 
orașul nou. „Din păcate nu de 
proiecte de investiții ducem 
lipsă, ba chiar se poate spune 
că noi românii ne-am obișnuit 
să facem numai proiecte, 
fără însă a reuși să le punem 
în practică. Trebuie să ne 
obișnuim să ne întindem 
atâta cât ne este plapuma", 
concluzionează dl Bora.

Cu un șomaj oscilând 
undeva în jurul a 31,4%, lipsit 

partea 
pare un 
moarte, 
publice

de ajutor din 
guvernului, Călanul 
oraș condamnat la 
Legea finanțelor
locale va agrava și mai mult 
problemele de aici în timp ce 
posibilitățile de supraviețuire 
vor fi .ot mai îndepărtate.
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Trei autori hunedoreni
/* ••

Lucia Amarandei: Săgeată-n amurg
Editura Emia, Deva, 1999

eu -
9

__________________________
...Este un nume nou în lite

ratura hunedoreană, o crea
toare de literatură despre care 
se va vorbi. Cel puțin din două 
motive bine întemeiate și con
solidate cu argumente artistice 
de valoare: sensibilitate ar
tistică și individualitate a ex
presiei lirice: "Specialitatea" 
domnjei sale este acea formă 
de poezie care se înscrie, oare
cum, între genurile literare cu 
formă fixă, dar, parcă, având o 
altfel de rigiditate... Și, dacă la 
noi s-a consacrat - deși se 
practică destul de puțin - 
genul creației lirice cu formă 
fixă, sonet, rondel, glosă (Emi- 
nescu), Lucia Amarandei ne , 
propune, curajoasă, un volum 
de haiku-uri. Spun "curajoasă" 
gândindu-mă la cohorta de au- 
torași-poetaștri mărșăluind 
constituiți într-o masă amorfă 
din care istoria literară se va 
strofoca zadarnic să aleagă

Florian Brâdeanu: Amintirile unui amic
Editura Câlâuza, Deva, 1998

în inflația actuală a crea
torilor de poezie, unde nonva
loarea sufocă de cele mai mul
te ori valoarea, apariția câte 
unui prozator pare floarea cu 
care nu sau se face foarte 
greu primăvară. Desigur, tre
buie să fim înțelegători: în con
dițiile actuale, când viața pare 
să o fi luat razna, supusă fiind 
unor viteze explicabile, într-un 
fel, la finele acestui secol, pro
za ia prea mult timp pentru a 
ne face celebri. Și-atunci mulți
mea fabricanților de literatură 
a dat buzna spre poezie. Aici, 
omul poate face cam ce-i trece 
prin minte, fiindcă odată ajuns 
la produsul finit nu mai rămâne 
decât aplicarea unei simple 
etichete - poezie modernă, 
ermetică, filozofică, postmo- 
dernistă, dadaistă, neorealistă 
etc., etc., etc. -, în vreme ce 
autorul, de regulă cu barbă, cu 

s
Florean llie: Vorba aia... Băi To'arăși!

Editura Sigma Plus, Deva, 1998

ceva. Nu e regretabil, pentru 
că acești autori de duzină su
focați de dorința ieșirii în lume 
fără a-și pune problema valorii 
creației lor nu merită altă soar
tă decât anonimatul, groapa 
comună. în aceste condiții, am 
primit cu bucurie volumul tri
lingv - român-englez-francez 
-^semnat de Lucia Amarandei. 
Și spuneam nu doar pentru 
/ieșirea din tiparele conven
ționale: îmi este foarte greu să 
folosesc citate, pentru că ar 
însemna să fiu nedrept, pentru 
că, prin inteligența, profun
zimea și fiorul artistic, haikurile 
din volum formează un tot- 
bijuterie. în acest sens, nu 
avem dreptul să punem la în
doială nici măcar o clipă meritul 
autoarei, merit care, împletit cu 
acela al Editurii Emia din Deva, 
este materializat în această 
elegantă plachetă.

, Așa da!

y 
priviri de narcoman și cu ges
turi anapoda, se simte un ge
niu. în ceea ce privește proza, 
lucrurile stau cam cu totul alt
fel, adică acest gen presupune 
până și efort fizic nu numai in
telectual, ca să nu mai vorbim 
de talent și de o anume expe
riență a scrisului și de cunoaș
tere a regulilor gramaticale. Să 
nu fiu înțeles greșit: aceste 
rânduri sunt concretizarea- 
materializarea respectului meu 
pentru autorul acestui echili
brat volumaș de proză scurtă 
scrisă cu talent, bine articulată 
din punctul de vedere al con
strucției epice și nu lipsită de 
un anumit farmec narativ; toa
te acestea însemnând, de fapt, 
o bună cunoaștere de către 
autor a canoanelor creației 
literare de gen. Personal, aș
tept cu interes o nouă apariție 
editorială a acestui autor...

Cunoscută marelui public, 
îndeobște prin mișcările pro
testatare ale minerilor, locali
tatea Petroșani iese însă ade
sea în evidență și prin presta
țiile scenice de reușită ținută 
artistică ale Teatrului Dramatic 
“I.D. Sîrbu" ce funcționează 
aici. Iar recenta premieră, ab
solută, cu piesa "Pacea cu 
Zmeii”, text aparținând auto
rului petroșănean Valeriu Butu- 
lescu, nu numai că reușește 
să confirme această aserțiune, 
ci și să avanseze o alta: în 
Valea Jiului se face și artă, nu 
numai minerit.

Realizat prin transpunerea 
scenică a unui text parabolă, 
inspirat doar ca dominațiune a 
personajelor din basmele cu 
Făt-Frumos și Ileana Cosân- 
zeana, inteligent încărcat cu 
vizibile conotații actuale, spec
tacolul este o savuroasă farsă 
comico-tragică la adresa exis
tenței diurne a cetățeanului ce 
traversează “perioada de 
tranziție”.

Demitizând cu abilitate fa
bulosul știut al existenței lui 
Făt-Frumos și al Ilenei Cosân- 
zeana - încât spectatorul de 
vârstă gimnazială receptează 
spectacolul ca basm scenic, 
iar cel matur și avizat ca para
bolă scenică - dramaturgul își 
plasează personajele, prin 
spusele lui Pepelea (arlechin 
cu tichie de măscărici), în spa
țiul și timpul prezent al oame
nilor de rând: “Striviți de chel
tuieli, Făt-Frumos și zâna 
Ileana s-au mutat din castelul 

Doar noi Sâ nu mâ-ntrebi
Eu simt venind prin timp suprema clipă 
Ce nu mă lasă ca să-mbătrânesc
E ca un viscol tânăr sub aripă 
în care ceas de ceas mă risipesc

Să nu mă-ntrebi ce mi s-a întâmplat 
Sub mâna ta mă simt ca-ntr-o grădină 
în care pomii toți s-au logodit 
Cu-o dimineață-a florilor, senină.

de aur în cel de argint, apoi în 
cel de bronz, pentru ca în cele 
din urmă să ajungă într-o gar
sonieră din blocul 5. Viața lor 
era din zi în zi mai grea. își pu
neau totuși mari speranțe în vii
tor..." Relaționarea cu diurnul 
cenușiu al omului-simplu cetă-c Cronica teatrala
țean (de la noi și, posibil, din Estul 
navigând, anevoie, spre 
societatea de consum) nu se 
oprește însă aici. Ileana Cosân- 
zeana, pe post de gospodină, 
exclamă, trebăluind pe lângă 
cuptor: “Cartofi! în fiecare zi, 
cartofi și iar cartofi... M-am să
turat de povestea asta...”. Fără a 
politiza, protestatarii, fie ei activi 
sau pasivi, se recunosc în 
aceste replici, chiar dacă la pre
mieră sunt reprezentați prin 
vlăstarele dumnealor. Apoi 
demnă de remarcat, ca și co- 
notație contemporană, actuală 
este replica lui Făt-Frumos : 
“Ajunge! Să nu vă mai aud vor
bind de pacea cu zmeii! La urma 
urmeil cu politica voastră de 
pace și prietenie, eu risc să-mi 
pierd pâinea. Dacă se ajunge la 
pace, îmi vor restructura postul 
cei de la împărăție”. (O mare 
dramă umană, zonală, transpare 
din aceste cuvinte, nu-i așa?)

Exemplificarea conotațiilor ar 
putea continua, pe replici și jocul 
actorilor-personaje, bine dis- 
tribuiți în viziune regizorală de 
către maestrul Marcel Șoma, 
director de scenă, inspirat, ce 
slujește acest teatru al Văii Jiului 

încă de prin anii incerți '50. (Așa
dar, cinste talentului și dăruirii 
sale!).

Cu inspirație și talent a sus
ținut montarea scenică distinsa 
doamnă scenograf Elena Buz
dugan, oferind, generos, cate
goriilor de spectatori vizionarea

) 

unui basm sau a unei piese de 
maximă actualitate.

Partiturile esențiale ale spec
tacolului - Făt-Frumos, Ileana 
Cosânzeana și Calul - au fost 
susținute cu aplomb actoricesc, 
spre încântarea spectatorilor de 
diferite vârste, la premieră, de 
către reputații actori Rozmarin 
Delica, Francisca Chorobea și, 
respectiv, George Negraru. în rol 
a fost, spectaculos cum trebuia, 
și actorul Dorin Ceagoreanu, Petrișor C/OROBEA

i ' ' i.W i r
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reprezentând personajul 
Pepelea.

Demnă de remarcat este și 
ilustrația muzicală semnată de 
Ecaterina Babi, ce a potențat - 
prin coloana sonoră - reușita 
spectacolului.

Și, pentru că spectacolul 
cu această premieră absolută 
a decurs normal, în ciuda va
lului de frig, ce năvălea spre 
frunțile spectatorilor, venind 
dinspre hăul scenei, apreciem 
prestația lui Mihai Siladi la regia 
tehnică, a lui Risipitu Alexandru 
Niculescu la lumini și a sufle- 
rului Maria Olaru.

Așa cum se prezintă el la 
ora actuală, spectacolul merită 
a fi vizionat de o gamă largă 
de spectatori, spre destindere, 
încântare și reflectare.

y
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într-o ordine oarecum în
tâmplătoare, a treia carte a pe
riplului nostru hunedorean a 
fost tipărită la Editura Sigma 
Plus și este semnată de un au
tor care dorește să lase 
posterității mărturisiri’concrete, 
unele chiar foarte concrete 
despre ce și cum a fost pe 
vremea dictaturii ceaușiste. Nu 
e rău deloc și poate că nici nu 
ar fi de reproșat mare lucru, 
eventual viteza de derulare a 
imaginilor călcând uneori peste 
regulile de circulație prin gra
matică și pe cele ale epicului. 
Dar spun: din cauza imagi
nilor care... fură. încolo, car
tea se înscrie într-un context

Recent Valentin Tașcu, cri
tic literar și poet născut la Pe
troșani, a sărbătorit împlinirea a 
55 de ani, atât la Deva cât și în 
orașul în care a venit pe lume. 
Biblioteca Jjjfiețeană “Ovid 
Densusianu" Deva a realizat 
pentru acest prilej aniversar o 
biobibliografie. Din datele bio
grafice reținem că debutul lite
rar a avut loc în 1968 în revista 
“Tribuna” iar cel editorial în 
1972. Absolvent al Facultății de 
Filologie din Cluj Napoca, lu
crează începând cu anul urmă
tor absolvirii ca cercetător la 
Institutul de Lingvistică și Istorie 
Literară "Sextil Puscariu” Cluj 

mai larg de rememorare, de 
atenționare a la Zaharia 
Stancu - "Să nu uiți Dariei", 
fiindcă sunt atâtea și atâtea 
care nu trebuie părăsite prin 
praful memoriei! Altfel - cum 
bine se spune - necunos- 
când istoria, va trebui să o 
repetăm, ceea ce ar fi du
reros. Florean llie este unul 
dintre cei care trag semnalul 
de alarmă din acest punct de 
vedere. Și o face cu price
pere, cu talent și, îmi convine 
să cred, cu multă eficiență, 
mai ales pentru cei - tot mai 
mulți - care nu știu, dar tre
buie să cunoască ororile unei 
dictaturi comuniste.

Valentin Tașcu - 
critic literar și poet

Napoca. A primit numeroase și 
prestigioase premii în țară și 
peste hotare, a făcut călătorii de 
studii în Italia, Franța, Suedia, 
Spania, Anglia și Cuba, a scris 
peste 1400 de studii, articole, 
cronici literare, de teatru și de 
artă și a colaborat la foarte multe 
publicații românești și străine.

Dacă “Incidente", volumul de 
debut, “este o carte de încercări 
critice", “Defăimarea bătrâneții”,

Ridică-ți creanga tânără să crească 
Prin curgerea prea plină de parfum 
Lăsând eternei clipe să vestească 
Ce-am năzuit de-atâtea ori să-ți spun

De toatd-acestea multe și acum 
M-ai pedepsit ca să rămân cu tine 
Și, mistuit de frumusețea ta 
Talazuri mari se răzvrătesc în mine.

Și lasă-ți floarea albă din cunună 
Să cadă-n palm.a-ți caldă, s-o respir 
Când aplecat pe ochiul de fântână 
îmi caut încă urma de copil.

Să nu mă-ntrebi, ca pe-o comoară grea
Ard peste mine flăcări solitare
Și vin în urma ta incandescent 
Purtând iubirea-n două mari ulcioare.

David RUSU

-__• _____  ____ ____  ____ __ ______ _____I MM MM MM MM MM «M ^Mi *Mi

Întâlnire cu muzica populară 
îndrăgitul solist de muzică populară Aurel Tămaș a fost 

prezent în această săptămână la întâlnirea cu admiratorii săi din 
județ, la Deva și Hunedoara. Spectacolul, în care Aurel Tămaș a 
fost protagonist, a mai avut ca invitați pe interpret Tatiana Maghiar, 
Anca Branea și Aurel Ciceoan. Prezentarea și momentele vesele 
au fost susținute de Lali Varga, Gligor Bercea și Alexandru Neagu. 
Interpreții au fost acompaniați de grupul instrumental “Dor tran
silvan", sub conducerea muzicală a lui Ovidiu Barteș. Cei care 
iubesc muzica ardelenească și pe Aurel Tămaș au făcut săli pline 
la cele două case de cultură, din Deva și Hunedoara. (V.R.)
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apărut în 1998, este unul de po
eme. in acest interval au mai vă
zut lumina tiparului cărțile 
"Alexandru Cristea - Dincolo de 
alb și negru" (1979), “Istoria 
presei literare românești din 
Transilvania, de la începuturi 
până în 1918" (1980, scrisă îm
preună cu Mircea Popa), “Din
coace și dincolo de “F” (1981), 
"Paul Sima" (1982, monografie), 
"Poezia poeziei de azi” (1985),

\
I
I
I 
I
I
I
I 
I 

y
“Dimineața amurgului" (1994), 
“Școala mdrții" (1997), “Lazăr 
Mocanu. Un pictor al peișajului 
transilvan” (1997).

Pe Valentin Tașcu, Romul 
Munteanu îl consideră “un inte
lectual sensibil care scrie ver
suri, un critic posesor de mai 
multe limbaje". Iar despre cri
ticul Valentin Tașcu, Laurențiu 
Ulici afirmă că e “partizan... al 
criticii creatoare", și “urmă
rește, în principal, situarea ac
tului critic în completitudine, cu 
alte cuvinte prezența conco
mitentă... a istoricului literar, a 
teoreticianului și a criticului 
propriu-zis”. (V.R.)

V-

într-un număr restrâns de 
exemplare, într-un cerc și el re
strâns dar incluzând și presa 
hunedoreană, a fost difuzat re
zultatul, altfel meritoriu, al unui act 
editorial: publicația periodică 
"Euro-Tri” - revistă a euroregiunii 
DunSre-Criș-Mureș-Tisa care 
include și județul Hunedoara.

De la euroregiuni se aș
teaptă mult în ce privește dez
voltarea locală, cea despre 
care vorbește revista asupra 
căreia încercăm să atragem 
atenția cuprinzând județe ri
verane fluviului și celor trei 
râuri transfrontaliere, din 
România, Ungaria și Serbia.

Revista, editată în limbile 
oficiale ale celor trei țări într-o 
grafică impecabilă, aduce în 
paginile ei multă informație, în 
special în ce privește infra
structura din cele trei țări dar 

și alte informații despre ele și 
este destinată mai bunei cu
noașteri reciproce.

Păcat numai că la o primă 
și sumară lectură, județul Hu
nedoara nu atrage atenția prin 
nimic în paginile revistei. Se va 
întâmpla aceasta la ediția 
viitoare.

Cât despre fotografia re
produsă pe coperta 1 avem în
doieli mari că ar fi vorba de 
"dansatori populari români (ca
re) se pregătesc de spectacol". 
Nici portul, nici figurile umane nu 
trădează prin ceva că ar fi vor
ba de români neaoși. Ar fi păcat 
ca un efort editorial meritoriu să 
aibă drept afiș o mistificare. Dar 
poate ne înșelăm noi. Păcat că 
reproducerea fotografiei nu se 
poate face policrom în ziarul 
nostru.

fonCIOCLEI
-
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ADOLESCENȚII EUROPENI 
AU CA DISTRACȚIE 

FAUORITĂ TELEVIZORUL

POLONIA, 
UNGARIA Șl 
CEHIA VOR

DOI LA SUTA
DixTin: RRomi

Televiziunea rămâne distracția 
favorită a tinerilor europeni, dar noile 
ecrane, consolele jocurilor sau ale 
computerelor, modifică raporturile 
între generații și creează un “pol 
masculin" în domeniu, se arată într- 
un studiu realizat în 11 țări europene, 
citat de AFP.

Studiul efectuat în Anglia, Ger
mania, Italia, Olanda, Danemarca, 
Spania, Suedia, Finlanda, Elveția, 
Belgia și Franța a analizat eșan
tioane reprezentative de tineri cu 
vârsta cuprinsă între șase și 17 ani.

Potrivit rezultatelor, fetele, cărora 
le place mai mult să asculte muzică, 
să vorbească la telefon sau să se 
uite la televizor, dispun de mai puțin 
echipament în domeniu și folosesc 
în mai mică măsură mijloacele 
media moderne. Fetele consideră 
că “sunt mai puțin pricepute” decât 
băieții, nu prea sunt interesate de 
jocurile video și sunt rareori îndem
nate de părinți să se folosească de 
un computer. Se poate presupune, 
totuși, spun sociologii, că dez
voltarea Internetului va schimba 
această stare de lucruri.

Așa cum era de așteptat, echi
pamentul în domeniul medial mo
dernă variază foarte mult în funcție de 
originea socială și de țară. Scan- 
 dinavii sunt, în general, mai bine dotați

decât restul Europei. Două treimi din 
adolescenții britanici și danezi au un 
computer în camera lor, față de numai 
o treime sau mai puțin în Franța, 
Elveția sau Belgia. în toate țările, mai 
mulți băieți decât fete au în cameră 
un televizor al lor. Prezența unui 
televizor în camera copilului este mai 
frecventă în clasele mai sărace.

Media modernă generează o 
mai mare distanțare între generații, 
cu excepția claselor superioare, 
unde apar noi legături tată-fiu în jurul 
computerului. Tinerii merg foarte 
des la prieteni, unde schimbă 
informații despre jocuri video sau 
computere, în timp ce părinții mai 
puțin familiarizați cu informatica sunt 
depășiți de situație.

în schimb, televiziunea, domi
nantă în toate țările, atât în domeniul 
echipamentului, cât și al duratei de 
folosire, constituie adesea o legă
tură puternică între generații și sexe, 
mai ales pentru că este folosită “în 
familie”. Copiii care privesc prea 
mult la televizor prezintă un profil 
particular: se află în conflict cu lumea 
școlară și cu părinții, sunt nemul
țumiți de mediul lor geografic, sunt 
mai comunicativi decât alții, au o 
“foarte puternică sociabilitate de 
grup” și o mai bună percepție a lor 
înșile decât cei care preferă cititul.

ADERA LA
NATO PE 12

MARTIE
!! ngaria, Polonia și 
u Republica Cehă vor adera ia 

NATO pe 12martie, după cum a anunțat 
Ambasada Statelor Unite ia 
Budapesta, citată de AFP. Ceremonia 
de aderare va avea ioc în statui Mis
souri, în clădirea bibliotecii Harry- 
Truman, ridicată în orașul indepen
dence în memoria președintelui 
american născut în această localitate 
și sub ai cărui mandat a fost fondată 
Alianța Nord-Atiantică în 1949. Cete 
trei state - primele aparținând fostului 
Pact de ia Varșovia, care au fost primi
te în NA TO - au ținut să de vină membre 
cu drepturi depline a ie Tratatului Nord- 
Atlantic înaintea celei de-a 50-a 
aniversări a Alianței ce se va celebra 
în aprilie, ia Washington, Ungaria, 
Polonia și Republica Cehă au fost 
invitate să se alăture Alianței în timpul 
summit-uiuidin iulie 1997de ia Madrid, 
când cei 16 membri ai NATO au 
aprobat această aderare.

Și
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Potrivit unei statistici rea
lizate de „Casa regală a 
rromilor", în rândul acestei 
etnii există: 2 la sută miliar
dari, 10 la sută au o situație 
materială bună, 15 la sută 
sunt angajați și 15 la sută 
sunt șomeri, diferența până 
la 100 la sută fiind fără nici 
un venit, a făcut cunoscut dl

Florin Cioabă. „Potrivit aces
tor date, se impune deru
larea unor proiecte econo- 
mico-sociale pentru comu
nitatea rromilor", afirmă Flo
rin Cioabă. El nu a ezitat să 
critice actuala politică fiscală 
care descurajează inițiativa 
particulară a rromilor. 
(Rompres)

Cupoanele agricole 
pentru acest an vor fi 

distribuite
• Cupoanele agricole pentru 

lucrările din primăvara și vara 
acestui an, cu o valoare de 
175.000 lei, vor fi distribuite 
începând cu jumătatea lunii 
martie și vor putea fi folosite 
până la 30 noiembrie, a anunțat 
loan Mureșan, ministrul Agri
culturii și Alimentației.

Din lista produselor care 
vor putea fi achiziționate lip
sește motorina, din cauza majo
rărilor așteptate la prețul car
buranților auto și în urma “sem
nalelor din teritoriu privind 
tranzacțiile cu cupoane”, a 
precizat ministrul. Producătorii 
vor putea plăti cu cupoanele 
semințele certificate, materialul 
pomicol și viticol, îngrășămintele 
chimice, pesticidele, furajele și 
medicamentele destinate ani
malelor, precum și lucrările 
mecanice de arat, grăpat, 
discuit, semănat și de în
treținere a culturilor.

Ministrul apreciază că un 
cupon va asigura cel mult 10%

din suma necesară pentru 
înființarea unui hectar de cul
tură, din cauza constrângerilor 
bugetare din acest an, când 
ministrul a primit două treimi - 
5.400 miliarde lei - din suma 
optimă, de circa 9.600 miliarde 
lei.

Pentru finanțarea cam
paniei de toamnă, MAA susține 
înființarea unui fond de dez
voltare a agriculturii, care va fi 
alimentat cu sumele obținute din 
privatizarea societăților din 
agricultură și din taxele ce vor 
fi obținute din concesionarea 
terenurilor aflate în proprietatea 
statului.

Pentru sprijinirea produ
cătorilor ministrul acordă prime 
pentru exportul de grâu și 
porumb (200 miliarde lei), 
subvenții de 70% din dobânzile 
la creditele acordate pentru 
achiziționarea de tractoare și 
utilaje agricole (200 miliarde lei), 
subvenții la achizițiile de ani
male și la cele de semințe.

“CARTEA NEAGRA A 
SECURITĂȚII” VA CREA 

IMENSE PROBLEME 
UNOR IMPORTANȚI 
OAMENI POLITICI

“Cartea neagră a Se
curității”, o lucrare de Ion 
Mihail Pacepa, al cărei prim 
volum a fost lansat la Uniu
nea Scriitorilor din România 
(USR), va crea, după pă
rerea jurnalistului Sorin 
Roșea Stănescu, imense 
probleme unor oameni po
litici importanți.

“Pacepa nu este doar 
omul care a dat o lovitură 
mortală lui Ceaușescu și 
poliției politice. El este un 
personaj activ, care luptă azi 
pentru ca România să-și 
regăsească locul în lume”, a 
explicat Sorin Roșea 
Stănescu.

Lucrarea a fost prezen
tată unui numeros public de 
către președintele Uniunii 
Scriitorilor, Laurențiu Ulici, 
directorul cotidianului Ziua, 
Sorin Roșea Stănescu, și 
senatorul Constahtin Ticu 
Dumitrescu, autorul unui 
proiect'de lege privitor la- 
deconspirarea dosarelor 
fostei Securități.

în cadrul manifestării a 
fost audiat un fragment din 
mesajul adresat de Pacepa, 
în care fostul general de 
securitate denunța crimele 
săvârșite de polițiile politice,

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 va fi 
de 37.264 miliarde de lei, a stabilit Parlamentul, aprobând 
astfel varianta Guvernului la proiectul de lege privind 
bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999, cu toate 
că opoziția a susținut suplimentarea cu 500 miliarde de lei 
a acestui buget.

Parlamentul a început dezbaterea pe articole la 
acest proiect de lege. Referitor la amendamentul susținut 
de opoziție, reprezentanții Comisiilor de buget-finanțe au 
arătat că suplimentarea cu 500 miliarde de iei a 
transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor 
sociale de stat, în lipsa unor surse de acoperire și a 
dificultăților financiare ale bugetului de stat, ar contribui la 
majorarea deficitului bugetar.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Traian Decebal 
Remeș, a apreciat că acceptarea unui asemenea 
amendament reprezintă o problemă de nerezolvat din punct 
de vedere financiar.

în timpul dezbaterilor, reprezentanții opoziției l-au 
criticat pe Traian Decebal Remeș pentru că fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat s-a făcut pe cotele noi 
de CAS, introduse ulterior, printr-o ordonanță de urgență. 
Ei au precizat că, la momentul discuției în Comisii a acestui 
proiect de lege, nu se știa despre o astfel de ordonanță.

“cele mai odioase instituții 
ale secolului XX”, care au 
funcționat în toate țările 
comuniste, unde au făcut 
peste 60 de milioane de 
victime, mai multe decât cele 
două războaie mondiale.

“România este singura 
țară fost comunistă în care 
ofițerii de securitate încă mai 
ocupă funcții importante și 
care a permis publicarea 
unor lucrări precum «Cartea 
albă a Securității» și «Arhi
vele spionajului românesc», 
menite să intoxice opinia 
publică”, a spus autorul cărții. 
“România nu va intra în 
NATO sau Uniunea Euro
peană atâta vreme cât zeci 
de mii de ofițeri și cola
boratori ai poliției secrete 
formează o mafie securistă, 
care controlează viața poli
tică, economică și socială a 
țării”, a apreciat Ion Mihail 
Pacepa.

în ceea ce privește apa
riția celorlalte două volume 
din “Cartea neagră a Secu
rității”, editorul Mihai Băr- 
bulescu a precizat pentru 
MEDIAFAX că manuscrisele 
se află deja în posesia edi
turii și vor apărea în prima 
jumătate a acestui an.
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LISTA DE PATRIMONIU MONDIAL UNESCO S-AR PUTEA
ÎNCHIDE PENTRU MONUMENTELE ISTORICE ROMANEȘTI
Monumentele istorice din 

I România nu vor mai avea nici 
I o șansă să fie admise pe lista 
! de patrimoniu cultural mon- 
I dial a UNESCO dacă, până în 
I luna decembrie, țara noastră 
! nu va avea o Lege a pa-- 
I trimoniului imobiliar, a declarat 
I pentru MEDIAFAX Ana Bârcă, 
j specialist în cadrul Direcției 
I Monumente Istorice din Minis- 
| terul Culturii.
. Proiectul acestei legi a fost 
I pregătit de numeroși spe- 
| cialiști, care au lucrat sub 
■ coordonarea Comisiei Națio- 
I nale a Monumentelor Istorice, 
" condusă de prof. Andrei 

Pippidi. Elaborarea textului a 
început în urmă cu câțiva ani 
și a suferit numeroase mo
dificări; în prezent se află la 
Parlament, fiind dezbătută în 
Comisiile de Cultură. Pippidi 
a declarat însă, pentru MEDIA
FAX, că legea are mari șanse 
să fie aprobată în acest an. 
“Legea nu este perfectă, dar e 
mai bine să avem o lege 
proastă decât deloc. Textul ar 
fi putut fi mai simplu, mai puțin 
încărcat de detalii”, a spus 
Andrei Pippidi.

Pe lista UNESCO a Patri
moniului Mondial se află în 
prezent 582 de obiective dintre 
care 445 monumente istorice, 
117 situri naturale și 20 natu
rale și culturale, situate în 114 

I state. Lista patrimoniului 
^mondial a fost instituită în

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
a 

I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I

virtutea Convenției privind 
protecția patrimoniului cul
tural mondial, cultural și natu
ral, adoptată în noiembrie 
1972, la cea de-a XVII-a 
Conferință generală a 
UNESCO.

România este singura țară 
europeană care a reușit ca 
abia după 1992 să-și înscrie 
primul obiectiv pe lista 
UNESCO, și anume Delta 
Dunării, un sit natural apreciat 
ca având inestimabilă valoare 
mondială. Un an mai târziu au 
urmat biserica fortificată de la 
Biertan, Mănăstirea Horezu și 
alte opt mănăstiri moldo
venești. Eforturile României . 
de a accede la această listă, 
deși tardive, au fost 
încununate de succes în primii 
ani după revoluție, când s-au 
realizat primele documentații 
și au fost trimise la -UNESCO.

Și în acest an, Ministerul 
Culturii a propus înscrierea pe 
lista UNESCO a câtorva dintre 
monumentele istorice și cul
turale care sunt cel mai a- 
proape de a satisface criteriile 
impuse de forul internațional.

Dacă până în decembrie 
Parlamentul României va a- 
proba Legea patrimoniului 
imobiliar, pe lista UNESCO ar 
mai putea intra centrul istoric 
al orașului Sighișoara, încă 
șapte așezări săsești for
tificate, ca o extindere la 
Biertan, aflată pe listă din

1993, un grup de opt biserici 
din lemn din Maramureș, 
Mănăstirea Neamțului și ce
tățile dacice din Munții Orăș- 
tiei: Grădiștea Muncelului, 
Costești, Piatra Roșie, Căpâl- 
na și Alba.

Pentru toate aceste obiec
tive, specialiști din Centrul de 
Proiectare a Patrimoniului 
Cultural Național și Ministerul 
Culturii au alcătuit documen
tații extrem de detaliate și 
complete, care să arate dacă 
sunt îndeplinite condițiile 
impuse de UNESCO. La î- 
naintarea unei propuneri de 
înscriere se furnizează nu
meroase informații, de la 
situarea exactă a monumen
tului, cu precizarea zonei de 
protecție de care acesta dis
pune, până la starea în care 
se află. Monumentele propuse 
pentru lista patrimoniului 
mondial trebuie să fi fost deja 
restaurate, pentru că 
UNESCO alocă fonduri pentru 
restaurare numai în caz de 
calamitate sau urgență 
maximă. Documentația tre
buie să cuprindă și date a- 
supra autenticității, a pro
gramelor naționale în care 
este inclus monumentul, sta
tutul său juridic, precum și 
orice evaluare sau previziune 
legată de factorii de mediu 
sau de dezvoltare economică, 
ce ar putea să dăuneze sau 
să servească monumentului.

Experți internaționali care au 
vizitat, în ultimele luni, în cadrul 
unor misiuni de evaluare, 
monumentele propuse de 
statul român, Mănăstirea 
Neamț, bisericile din Mara
mureș’ așezările fortificate și 
Sighișoara, au remarcat, în 
principiu, corectitudinea 
documentației. în martie va 
sosi în România încă un ex
pert UNESCO, ce va studia 
cetățile dacice.

în urma acestor vizite și 
evaluări se vor face o serie 
de raportări, iar în luna de
cembrie, când se fac înscrie
ri de noi monumente pe listă, 
vor fi luate deciziile de accep
tare sau neacceptare a celor 
românești. Chiar în condițiile 
în care monumentele româ
nești ar corespunde exigen
țelor de includere în patri
moniul mondial, lista le va 
rămâne închisă dacă nu va 
exista o lege care să le prote
jeze, pentru că UNESCO nu 
își poate permite nici el să 
garanteze pentru ele. în a- 
ceastă garantare stă de fapt 
marele avantaj al aparte
nenței unui monument la 
patrimoniul universal. Alături 
de cele mai prestigioase 
monumente ale lumii, cele 
românești ar dobândi un 
nou statut și ar ajijta la 
dezvoltarea turistică și eco
nomică a zonelor în care se



ÎNCHIRIERI

ANIVERSARI

• Unchiul Marcel, mătușa 
Milana și verișorul Sebastian 
urează adoratului nepoțel și 
verișor SERGIU VALENTIN 
ABRUDEAN, la împlinirea a 2 
anișori, să crească mare, o 
viață plină de bucurii și împliniri 
și un călduros LA MULȚI ANI! 
(6439)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

Mitsubishi Laner, 5 locuri, toate 
înmatriculate, și Diesel, Golf 2 
TD, pentru piese de schimb. 
Orăștie, tel. 247254 sau 
242073 (6926)

• Vând Dacia 1300, preț 
negociabil, tel. 718434, toată 
ziuă. (6439)

• Cumpăr celulare GSM,
defecte, sparte sau codate, 
eventual repar, decodez. Tel. 
094 859958 (6263)________

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

• Vând piese pentru BMW 
318 (ursuleț), motor, cutie etc. 
Tel. 216483, 092 712716

• Ofer spre închiriere spațiu 
40 mp, str. Liliacului, ideal 
pentru magazin, birouri, cabi
net medical. Tel. 094 515445 
(9150)

• închiriez rochii pentru 
mirese și accesorii, modele 
deosebite, Orăștie, str. Pri
măverii, nr. 19. (4103)

OFERTE DE 
SERVICII

• Vând teren arabil între 
Pricaz-O'răștie. Tel. 223061 
(9502)

• Vând teren arabil 50 ari, 
lângă șosea, Brănișca, nr. 135, 
str. Mihai Eminescu. (6450)

• Vând 3000 mp loc de casă. 
Hărău, 15 km Deva. Tel. 094 
521356, 226386 (6449)

• Vând parcele teren intra
vilan, Orăștie, zona spitalul 
nou, șoseaua de centură, 
suprafața unei parcele 67 mp, 
tel. 094/863647 (6919)

• Vând casă cu spațiu co
mercial amenajat “Restaurant". 
Deva, str. Cloșca, nr.16. Tel. 
627567 (6284)

• Societate comercială 
vinde apartament 3 camere, 72 
mp parter, str. Ion Creangă, cu 
cu proiect spațiu comercial. 
Tel. 219232, 092/281895. 
(9142)

• Vând apartament 4 ca
mere, zona Progresului. Tel. 
216483, 092 712716 (9130)

• Vând urgent apartament, 
central.Tel. 092 570233 (9501)

• Vând spațiu comercial în 
Deva, str. Eminescu, nr.48. Tel. 
056 192637. (9506)

• Vând magazin în Simeria, 
125.000.000, negociabil. Tel. 
260017, după ora 21. (9520)

• Vând casă mare în Orăș
tie. Tel. 212995 (6447)

• Vând casă, biciclete cu 5 
viteze, cu 10 viteze și kilo
metraj, preț convenabil, tel. 
242930 (6923)

• Vând casă în Ludești, nr. 
63. Informații Orăștie, tel. 
242288 (6924)

• Vând casă, anexe gospo
dărești, Pricaz, nr. 92, infor
mații la domiciliu. (6925)

• Vând casă cu grădină,
Brîznic, casă Ilia, ultracentral, 
tel. 230974 (8)______________

• Vând convenabil casă,
livadă, comuna Dieci, jud. 
Arad. Informații 713999 
(6468)_____________________

• Vând autodubă Iveco 
Turbo Daily 35-10, înmatricu
lată, supraînălțată, axă dublă 
spate, preț 10500 DM. Tel. 
216043, 092 281558. (9505)

• Vând Dacia break, stare 
foarte bună, an fabricație 1998. 
Tel. 230194, 230195 (9514)

• Vând Dacia, 1989, 18,5 
milioane, negociabil. Tel. 
226386, 094 521356 (6448)

(9130)
• Vând mașină de spălat, 

motor BMW, preț 480.000, 
negociabil. 623258 (6444)

• Vând frigider 180 I, Arctic,
nou, 1.700 )0 lei. închiriez
tractor 650, cius remorcă, noi. 
Tel. 230795 '94 278027
(6443)

• Cumpăr pat suprapus, 
pentru copii. Tel. 217694.

• SC Agrotehnica SA Orăș
tie, str. Târgului, nr.25, tel. 
242060, 2 r2556 /inde la preț 
negociabil luninci gestante 
Holstein, ti. ji femei Holstein, 
tineret mascul Holstein. (9148)

• Vând vacă Holstein, vârstă 
2 ani, cu vițel. Sîntandrei. Tel. 
673208. (9508)

• Vând 100 oi, 60 cu miei. 
Rotea Petru, sat Popești, nr. 
54. (9512)

• Vând acordeon Weltmeis- 
ter, 96 bași, nou. Tel. 620376, 
preț negociabil. (8876)

• Vând căruță pe cauciuc 1/ 
2, moară porumb, cu motor 
monofazic, abricht cu circular, 
cu motor monofazic. Simeria, 
Kogălniceanu, 24. (6446)

• Formulare emigrare 
Canada, pentru Viena. Tel. 
213624, seara. (9522)

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

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

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (125.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. (MP)

• S C. MASE PLASTICE 
SRL HUNEDOARA vinde 
ambalaje polietilenă impri
mate. Tel/fax 054/716112 
(6563)

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

• Vând scule pentru pot
covit. Ilia, str. Prundului nr. 3, 
Halic loan. (7)

• Societate comercială oferă 
spre vânzare cauciucuri se
cond-hand pentru camioane 
17,5-22,5 import Scandinavia. 
Informații tel. 094/566174 
(6922)

• Confecționăm din mate
riale germane prelate ca
mioane, copertine, panouri 
publicitare, acoperiri terase. 
Deva, SC Stilmes, tel/fax 054 
211128, 219045 (6625)

• Angajez barman, vând 
apartament două camere 
Deva. Tel. 092/346397. (9123)

• S.C. Gef Facilities S.R.L., 
cu sediul în Deva, str.’Apu
seni, nr.1, angajează agent 
comercial pentru orașul Hu
nedoara, cu domiciliul în
Hunedoara, studii medii, ex
periență în domeniu,vârsta 
maximă 30 ani, C.V. Tel. 
230930. (9141)

• Efectuez transport auto 1 
tonă, cu Renault Trafic. Tel. 
216483, 092 712716 (9130)

• Vreți să lucrați acasă? 
Trimiteți plic timbrat, auto- 
adresat pentru catalog gra
tuit, pe adresa: “Punctual", 
C.P.1-397, 70700, București. 
(9510)

• URGENT LOCURI DE 
MUNCĂ, 800-2500 D.M. lu
nar, Germania, Canada, Aus
tralia, pentru zidari, tâmplari, 
fierari/betoniști, muncitori 
necalificați construcții/agri- 
cultură/zootehnie, electri
cieni, șoferi. Maximum 45 de 
ani. Tel. 01/8985819 (2100 
lei/10 sec). (OP)

• Societatea comercială 
“DIVERS” SRL TECUCI an
gajează muncitori calificați 
(măcelari, tranșatori, prepa
ratori) pentru a munci în 
Germania. Ne puteți contacta 
la numerele de telefon: 036/ 
820428, 036/814871, 094/ 
514754, 094/514755. (OP)

• La subsolul complexului 
Ulpia, puteți cumpăra avan
tajos mobilă second hand 
import Germania. (9147)

• Tânără, seducătoare, 
ofer companie bărbaților 
căsătoriți. Relații la adresa 
str. Brâncuși, nr.7, Hune- 
doara, Barbu Diana. (6467)

• Cu autorizația nr. 16541/ 
1.02.1999 funcționează Aso
ciația Familială “Leaha Adi" 
Crișcior, cu activitate de 
comerț - produse neali
mentare. (9509)

• Asociația familială Faur 
Claudia Prod din Brad anunță 
începerea activității, conform 
autorizației nr. 16258/98. 
(6853)

Prin oncii poștale dinjudețul Hunedoara
Anunțuri de mică publicitate la ziarul “Cuvântul liber”

La oficiile poștale din județul nostru, cu excepția celor din raza O.T. Petroșani, se primesc, în zilele 
lucrătoare, anunțuri de mică publicitate pentru ziarul "Cuvântul liber". Adresându-se oficiilor poștale, 
unde se obțin toate relațiile necesare în acest sens, agenții economici și persoanele fizice din orice 
localitate au posibilitatea să economisească timp și bani, totodată existând șansa reușitei în afaceri 
apelând la serviciile ce le sunt oferite cât mai aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale respective.

• Consiliul de administrație 
al SC Hațegana SA Hațeg, 
str. Progresului, nr. 29, con
voacă adunarea generală 
extraordinară a acționarilor la 
data de 04 03 1999, ora 10, 
la sediul societății, cu urmă
toarea ordine de zi: 1. Scoa
terea la vânzare prin licitație 
a unor active. 2. Diverse. în 
caz de neîndeplinirea* cvo
rumului prevăzut de lege, 
ședința se repetă la data de 
05.03.1999, la aceeași oră și 
același loc. Relații supli
mentare la sediul societății 
sau la tel. 054/770550. 
(3171)

*

. • Doresc să aduc mulțumiri 
tuturor celor care au fost 
alături de mine și familie în 
momentele grele prin care 
am trecut, prilejuite de pier
derea mamei. Dumnezeu să- 
i binecuvânteze pe toți ! 
Mircea Bogoiu. (9504)

• Soția’ Elena, fiul Tudor, 
fiica Steliana, nora Livia, 
ginerele Constantin, nepoții 
Mihaela, Oana și Lucian cu 
durere în suflet anunță înce
tarea din viață,după o înde
lungată și grea suferință, a 
celui care a fost

prof. STELIAN D.POPESCU
Sicriul cu corpul neîn

suflețit este depus la Casa 
Mortuară Deva. înhumarea 
va avea loc astăzi, 19 fe
bruarie, ora 12, la Cimitirul 
Bejan. Dumnezeu să-l odih- 
nească. (9513)

• Cu adâncă durere în 
suflet familia îndoliată anunță 
trecerea în neființă a celui 
mai iubitor și bun soț, tată și 
bunic

IOAN VASIU
în al 69-lea an al vieții. înmor
mântarea va avea loc astăzi, 19 
februarie, ora 14,30, în Cimitirul 
Romano-Catolic din Deva, str. 
Eminescu. Dumnezeu să-l 
odihnească ! (9202)

’ Colectivul SC Devatrans 
SA Deva este alături de ing. 
Vasiu Adrian la greaua încer
care pricinuită de decesul 
tatălui său și transmite sin
cere condoleanțe familiei. 
(9204) ’

/iNOU !

STIMAȚI
AGRICULTORI CULTIVATORI de PORUMB

Vă oferim sămânță de hibrizi Kiskun
de calitate excepțională și la prețuri convenabile

Hibrizi 
timpurii

Producții 
t/ha

Hibrizi 
scmitimpurii

Producții 
t/ha

KISKUN 4230
KISKUN 4255
KISKUN 4297
KISKUN 4344

10,1-11,0
10,7-12,0
10,7-12,0 
9,9-12,8

KISKUN REINA
KISKUN 4380
KISKUN 4444

11,5-13,0
10,0-12,6
10,7-13,0

Semințele sunt ambalate în saci de 25 de kg, sunt 
tratate contra dăunătorilor, având facultatea germinativă de 
peste 90%.

Hibrizii Kiskun au rezistență mare la boli și sunt 
excelent adaptați pedoclimatic.
Plata în numerar, cu cupoane sau la schimb de produse.

KISKUN ROMANIA
Oradea, Aleea Rogerius, nr.6/b, 

telefon/fax: 059/165115; 094/545326; 094/545327

• V

CASA AUTO TIMIȘOARA

Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948
- autoturisme -autoturisme -autobuze
- autovehicule transport marfă - autodube - Unimog
- autovehicule transport persoane - autocamioane

X
*

Se asigură service șt piese de schimb pentru aceste autovehicule
Autovehicule care nu au nevoie de reclamă
- realizăm lucrări de întreținere și pentru alte tipuri de 

autovehicule străine
- executăm verificări ale sistemului de frânare pentru orice tip 

de autovehicul

Angajează programatori 
cunoscători de: 

- germană și engleză; 
- C++ sau Delphi;

- baze de date (Informix, Oracle). 
Informații la tel. 222999, 092/258444

/■

“Vă dă dureri de cap 
aprovizionarea cu ȚEVI?”

Leacul este - COMAT DEVA SA - 
distribuitor autorizat al SC TEPRO SA Iași. 
ReținețiI Numai la COMAT DEVA SA 
găsiți toată gama de ȚEVI negre și zincate.

și încă un secret: Ia cele mai mici 
prețuri.

Informații la tel. 054/ 221009; 233137, 
Int., 180, sau la sediul firmei din Deva, str. 
Depozitelor, nr. 19.
MIMMBBM■MMIMWM■■MMMBMBWMWBMI^WM^MO^^^W

0MNIASIG
ASIGURĂRI AGRICOLE

-Z

Vă dăgaranția de care aveți nevoie !

Pe lângă asigurările obișnuite din 
AGRICULTURĂ pentru prima 
dată în România, societatea 
noastră vă asigură și

• RISCURILE DE 
PIERDERI 
FINANCIARE

• CREDITELE
ȘI GARANȚIILE

ceea ce vă dă siguranță și 
stabilitate în dezvoltarea 
afacerilor dumneavoastră I

Cu OMNIASIG

Nu ezitați, 
contactați-ne ACUM I

SEDIUL SOCIETĂȚII din str. Petru Cavei nr I 
3, sector 4, București. Tet 335.72.61; I 
336.7940;33679.41. Fax:335.72.81 sau | 
Ia toate sucursalele OSCSLVSIG dta țară. |

■ semne bune anul are I



Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme
* *

- NEI - # îndesit
SATU MARE

||0H- Calculatoare (PC) în orice configurație Imprimante Fax-uri Copiatoare

II• I $

* Cumpărătorii îlll trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc, 
contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc

- Cea mai mică dobândă -4,7% pe lună; calculată numai la soldul rămas 
rezultă o dobândă reală medie de numai 2,5% pe lună

SUMA RATEI

NUMAI
PRIN 1in71C Ohl\ EX

întotdeauna cu un pas in fa ta
/

2- L.J Li..-. J...... DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 234392 Magazine in jud. Hunedoara. * orăștie, str. n. Bâicescu, nr.u. tei. 247496

ANGAJĂM:
Economist-contabil (2 posturi) 
Condiții: studii superioare economice: 

maxim 30 de ani

Relații în magazinele din 
Deva ți Orițtle

SUMA IOIAL PLATĂ I

DOBÂNZII_______________ I
83.334 47.500 130.834
83.334 43.542 126.876
63.334 39.584 122.918
83.334 35.625 118.959
83.334 31.667 115.001
83.334 27.709 111.043
83.334 23.750 107.084
83.334 19.792 103.126
83.334 15.834 99.168
83.334 11.875 95.209
83.334 7.917 91.251
83.334 3.959 87.293

| Total dobândâ 308.754 lei

Dobânda totală plătită pe un an de
zile la 1.000.000 de lei este de numai

k._______ 308.754 lei
________________________________ J

Și... lin nou magazin în HUNEDOARA, bdul Libertății, nr. 10 (spre intrarea principală în Combinat)* tel. 712765

ELECTRONIC UN MAGAZIN AL IMCOMEX

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de 
dumneavoastră, IAR ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA MARTIE 
1999 ESTE DE 10.500 DE LEI, PLUS TAXELE 
POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A ZIARULUI, PRIN 
ABONAMENT VEȚI ECONOMISI 11.000 DE LEI PE 
LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA 
"CUVÂNTUL UBER", iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au posibilitatea să opteze 
pentru un abonament lunar, trimestrial, semestrial sau anual.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la ghișeele 
oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, 
în numerar și prin virament.

Costul unul abonament pe un an de zile este de 126 mii 
lei, iar pe 6 luni de 63 mii lei, plus taxele poștale. Creșterile 
ulterioare ale prețului de vânzare a ziarului nu vor afecta 
valoarea abonamentului contractat.

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

SNP "PETROM" 
S.A. BUCUREȘTI, prin 
Sucursala "PECO" 
Deva, comercializea
ză toată gama de pro
duse petroliere la pre
țuri de rafinărie.

Invităm agenții eco
nomici, consumatori și 
revânzători de pro
duse petroliere, a achi
ziționa toată gama de 
produse din depozi
tele "PECO".

Informații la tel. 
054-217683; 054- 
217535.

S.C "R0MCAMI0N"
S.A.

str. Depozitelor, 
nr.17

Efectuează inspec
ții tehnice periodice 
(ITP) la autouehicule 
echipate cu motoare 
Diesel, fiind autori
zată de către Registrul 
Auto Român pentru 
aceste lucrări.

& CUVÂNTUL
' USER

Ziar editat de 
CASA DE PRESA Șl 

EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, 

înmatriculată la Registrul Comerțului Deva, cu 
nr. J20/618/1991.

Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

VHeMFA
d

Cerul va fi temporar noros în majoritatea regiunilor. Va ninge 
local în Crișana, Maramureș, Transilvania, Banat, Oltenia și 
răzleț în rest, în partea a doua a zilei. Vântul va avea unele 
intensificări la munte și în Moldova. Temperatura minimă a 
aerului va fi cuprinsă între -12 și -2 grade și cea maximă între 
-2 și 5 grade.

Credit Bank De^a
vinde la licitație publică ce va avea loc în data de 

24.02.1999, ora 14,00, la biroul executor judecătoresc- 
Tribunalul Hunedoara, următoarele bunuri:

- Autotractor DAF ■ TIR, an fabricație 1990, cu 
semiremorcă cu prelată, capacitatea 241.

- Autoizotermă, an fabricație 1993, capacitate 8 tone.
Informații suplimentare la sediul băncii, str. 1 Decembrie 

nr. 16 sau la telefon 211853.

Consiliul de Administrație al SCRL Bibliofor SA convoacă ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, sâmbătă, 6 martie 1999, în sala 

de ședințe a Scolii Normale Sabin Drăgoi, ora 10,00, cu următoarea ordine 
de zi:

1. Analiza și aprobarea raportului consiliului de administrație privind 
activitatea pe anul 1998.

2. Analiza și aprobarea raportului comisiei de cenzori cu privire la 
verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 31 
decembrie 1998.

3. Analiza si aprobarea bilanțului si a contului de profit și pierderi pe 
anul 1998.

4. Analiza și aprobarea propunerilor consiliului de administrație al 
societății privind repartizarea profitului realizat in anul 1998.

5. Analiza și aprobarea programului de activitate și investiții al 
societății și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1999.

6. Analiza și aprobarea activității consiliului de administrație și a 
comisiei de cenzori și descărcarea de gestiune pentru anul 1998.

7. Diverse.
în caz de neasigurare a prezenței, conform prevederilor statutare. 

Adunarea Generală se va întruni la aceeași oră și în același loc în data de 
13 martie 1999.
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