
Primarul Devei își ține 
cuvântul dat

în cadrul ultimei conferințe 
de presă desfășurată la 
Primăria municipiului Deva, dl 
primar Mircia Muntean a 
promis ziariștilor prezenți că 
“imediat după ce se va încălzi 
timpul, două artere importante 
de circulație vor intra în 
reparație". Hotărârea primarului 
Mircia Muntean are la bază 
sesizări, în primul rănd ale 
presei, cu privire la starea 
dramatică a unor străzi, care 
au ajuns ca după 
bombardament.

Nemulțumit de imaginea 
orașului, încă din aceste zile,
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Anotimpurile tranziției 
la Lupeni

Județul 
Hunedoara

Cu inginerul Paul
Grasu ne cunoaștem 

de ani buni, de pe vremea 
când era maistru la sectorul 
IV al Exploatării miniere 
Lupeni, apoi șef de complex 
mecanizat de susținere și 
tăiere a cărbunelui, vreme 
de cinci ani, în același 
sector, cel mai mare din 
Valea Jiului, după care 12 
ani șef de sector, între 1985 
- 1997, când a ieșit la 
pensie, la vârsta de 53 de 
ani, după 33 de ani lucrați la 
aceeași mină. Din vara 
anului trecut este viceprimar 
al orașului Lupeni. 

primarul a “trecut la treabă". 
Pe bulevardul M. Kogăl- 
niceanu au început deja 
reparațiile la covorul asfaltic.

Calitatea proastă a 
lucrărilor executate anterior 
aici l-a pus pe gânduri pe 
primul gospodar al Devei și I- 
a determinat să apeleze la o 
nouă firmă - Drumurile 
județene - renunțând la 
contractele inițiale cu fostul 
RAGCL și Contransimex.

Se vor efectua acum 
reparații de calitate în Deva 
sau peste câteva luni vom 
avea din nou gropi?(C.P.)

Sârguincios cum îl știm, 
dușman neînduplecat al 
minciunii și șmecheriilor, 
aplecat dinamic asupra 
problemelor oamenilor.

- Cum arată-, die Paul 
Grasu, l-am întrebat 
deunăzi, chiar la Lupeni, 
orașul dvs. de adopție, 
pentru că știu că sunteți 
teleormănean de baștină, 
din Zimnicea, la această 
vreme dură a tranziției la 
economia de piață?

- Lupeniul nu mai este ce- 
a fost acum 33 de ani când 
am intrat în primul șut la 
mina de aici, ca electrician. 
E drept că are 32.500 de 
locuitori, dar numai vreo 
4.000 și ceva muncesc la 
cele două exploatări 
miniere, 2600 la Lupeni și 
cam 800 la Bărbăteni. La 
preparația cărbunelui mai 
sunt vreo 600 de angajați, la 
“Vâscoza” numai 100, la 
Tesma, 48. în jur de 2000 de 
oameni au fost dispo- 
nibilizați, dar numărul celor 
care nu muncesc este mult
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mai mare. E greu orașul, 
sunt multe probleme.

- Care-s cele mai dificile?
- Păi astea sunt: lipsa 

locurilor, de muncă și 
cererea de locuințe.

- Dar sociale?
- Sunt destule și din 

astea. Că avem multi 
șomeri, pensionari, tineri 
fără servicii, fără case. Așa 
se face că unii nu-și pot plăti 
apa rece, căldura, curentul 
electric, deși în aceste 
privințe s-au rezolvat unele 
lucruri. Apă rece avem 24 de 
ore din 24, însă este cea 
mai scumpă din țară. Mai 
exact spus, ne situăm pe 
locul 25. Iar apă caldă 
putem să dăm doar câte 
două ore în două zile din 
săptămână. Vin oamenii la 
primărie și mă întreabă de 
servicii. Se miră când le 
spun că nici fiica mea nu 
are unde lucra, deși a luat 
examenul de stat cu nota 10 
la științe economice.

Benzina* 
10.000 
de lei?
Departe de a se stinge 

"ecourile" după creșterea 
galopantă a prețului la 
benzină, a înjurăturilor și 
blestemelor șoferilor, dar și a 
restului populației “bene
ficiară" a unor prețuri mai 
mari la toate produsele, 
ministrul Decebal Traian 
Remeș a anunțat că accizele 
se vor mări la toate 
produsele dacă cursul leu- 
dolar va fi mai mare de 5 la 
sută. în această situație 
benzina ar putea costa 

kpeste 10.000 lei litrul! (S.C.) ,

4PARELADEVA

- Dar sunteți zonă 
defavorizată. Nu a apărut 
nimic? Vreun investitor, 
vreo activitate?

- Ba da. Ființează deja o 
fabrică de țigări, “Romnet" 
se cheamă, cu 50 de 
angajați, este în curs de 
organizare o secție a 
Fabricii de țigarete din Tg. 
Jiu, care va absorbi vreo 
25 de disponibilizați, un 
patron din Alba lulia vrea 
să deschidă o stație de 
betoane, bitumuri, asfalturi, 
care garantează că va face 
produse ieftine și bune și 
va da de lucru la vreo 60 - 
70 de oameni. Noi îl 
ajutăm. O speranță mai 
consistentă este fabrica de 
confecții pe care un 
investitor din lași vrea s-o 
deschidă în clădirea fostei 
țesătorii de mătase din 
oraș, în care să angajeze

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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Creșterea animalelor 
aduce venituri

Comuna Blăjeni, întinsă pe o 
lungime de 11 km și cu o 
populație de 1700 de persoane, 
are înregistrate fiscal 820 de 
gospodării, cărora li se adaugă 
cele ale căror stăpâni au plecat 
la oraș. Dna Marina’ Ciocan, fiind 
agent agricol, cunoaște situația 
terenurilor și animalelor deținute 
de localnici. La sfârșitul anului 
trecut în evidențele Primăriei. 
Blăjeni figurau 950 de bovine, 
570 de porci, 630 de ovine și 
5500 de păsări, situație care în 
mare rămâne neschimbată, 
întrucât oamenii înlocuiesc 
animalele sacrificate.

Suprafața agricolă totală a 
comunei este de 5466 de ha, 
cultivată în principal cu cereale 

J330 ha) dar și cu legume,

Silviu Dragomir - 
luptătoi1 pentru 

întregirea neamului
Cunoscut mai ales pentru 

bogata sa activitate de 
istoriograf, care însumează 
zeci de titluri consacrate 
momentelor principale ale 
frământatei noastre istorii, 
academicianul profesor Silviu 
Dragomir se înscrie în galeria 
luptătorilor pentru desă
vârșirea unității naționale.

Născut la 13 martie 1888 
în satul Gurasada, județul 
Hunedoara, Silviu Dragomir 
avea să păstreze în suflet 
până la sfârșitul vieții sale 
locurile unde a văzut lumina 
vieții. Urmează școala în satul 
natal, după care se înscrie la 
Liceul românesc din Blaj, apoi 
trece la Liceul sârbesc din 
Novisad. își începe studiile 
superioare la Universitatea din 
Cernăuți, finalizându-le la 
Universitatea din Viena. Revine 
îri țară în anul 1911, ca 
profesor la Școala Normală și 
la Seminarul Ortodox din 

<Sibiu.______________________  

cartofi sau plante de nutreț, 
însă ponderea o dețin 
fânețele naturale (1960 ha) și 
mai ales pășunile (3056 ha), 
zona fiind adecvată creșterii 
animalelor.

Spre deosebire de alte 
părți ale județului și spre 
bucuria localnicilor, aici există 
2 centre de colectarea laptelui 
și e în curs de realizare cel 
de-al treilea. Laptele se ridică 
de 3 ori pe săptămână de o 
firmă particulară din Brad, care 
este la zi cu plata acestuia. Un 
alt mijloc de a-și valorifica 
ceea ce le prisosește prin 
gospodării îl oferă blăjerjarilor 
târgul de animale și mărfuri, 
organizat în ultima duminică a 
fiecărei luni. (V. ROMAN)

Silviu Dragomir des
fășoară o bogată activitate 
științifică; cercetează 
arhivele din Viena, Moscova, 
Karlovitz, Budapesta și din 
țară, adunând un bogat 
material documentar ce va 
sta la baza lucrărilor sale de 
istorie. Ca semn al prețuirii 
preocupărilor sale științifice, 
în anul 1916 este ales 
membru corespondent al 
Academiei Române iar 
câțiva ani mai târziu membru 
titular. Opera sa istorică 
înglobează un mare număr de 
studii și documente având ca 
problematică lupta pentru 
eliberarea religioasă a 
românilor ortodocși din 
Transilvania, istoria ro
mânilor din Peninsula

Prof. Mircea iACOB, 
Gurasada

(Continuare în pag. 2)

PUNR dă in judecată 
Guvernul

Zilele trecute, dl deputat 
Petru Șteolea, președintele 
Organizației județene 
Hunedoara a PUNR, ne-a 
înmânat un comunicat 
semnat de președintele 
PUNR, dl Valeriu Tabără, în 
care se menționează intenția 
acestui partid de a da în 
judecată Guvernul României 
pentru adaptarea, ,,cu 
încălcarea legislației în 
vigoare, a Ordonanței de 
Urgență nr. 62/1998 privind 
impozitul pe imobile și 
terenuri intravilane, în 
conformitate cu prevederile 
art. 144, lit. c din Constituția 
României.”

Prin această Ordonanță 

de Urgență, este de părere 
liderul PUNR, Guvernul 
încalcă flagrant dispozițiile 
Legii nr. 85/1992, prin care 
sunt scutite de la impozitare, 
pe o perioadă de 10 ani, 
apartamentele vândute 
populației, în conformitate cu 
prevederile Decretului lege nr. 
61/1990.

în altă ordine de idei, 
PUNR mai menționează în 
comunicat că, deoarece prin 
actualul buget, Guvernul 
României a suspendat, în 
acest an, în mod cu totul 
ilegal, facilitățile prevăzute 
prin lege pentru stimularea 
investițiilor directe și a 
producției de export, va 

depune o inițiativă le
gislativă care să prevadă ca 
investitorii care au încheiat 
contracte pentru achi
ziționarea de echipament 
tehnologic, mașini și utilaje, 
înainte de adoptarea Legii 
Bugetului pe 1999, să 
beneficieze în continuare 
de facilitățile legii privind 
investițiile directe pe 
parcursul acestui an.

Este, și după opinia 
noastră, o idee bună, care 
i-ar mai putea reține pe unii 
investitori în România, 
măcar pe cei care au 
demarat diferite programe 
și activități. (D.G.)

Starea agriculturii este critică

flgroexpo '99 ne demonstrează
ieri, la Complexul SC Eurovenus 

Sântuhalm, a avut loc deschiderea oficială a 
expoziției de mașini agricole Agroexpo ’99, 
manifestare (aflată la cea de-a opta ediție) 
organizată de către Camera de Comerț și 
Industrie a județului Hunedoara. Firește că era 
de așteptat ca o asemenea acțiune.să se 
bucure de o participare numeroasă a 
ofertanților de utilaje, fiind vorba despre 
conjunctura unei economii de piață, cât și de 
interesul cumpărătorilor, adică al 
producătorilor agricoli față de dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale proprii. N-a fost însă 
să se întâmple așa, față de edițiile anterioare 
atât numărul ofertanților, cât și al potențialilor 
cumpărători fiind în vizibil regres. Poate că în 
zilele următoare, deoarece expoziția este 
deschisă până la 15 martie, inclusiv, s-ar 
putea ca situația să se schimbe în bine, ceea 
ce ar fi foarte bine, deoarece agricultura ar fi 
singura ramură de producție care ar putea să 
asigure relansarea economică a țării, găsind

oricând piață de desfacere pentru producție.
Dintre firmele prezente la expoziție am 

reținut că s-a impus atenției S.N. Romarm, 
Sucursala Orăștie (fosta IMO), care și-a 
diversificat producția oferind motocositoare, 
mașini de plantat cartofi, grape cu discuri, 
semănători universale, betoniere și alte utilaje.

Ca o prezență permanentă, dincolo de 
prețurile practicate de către fabricanți, care 
nu sunt tocmai accesibile oricărui cumpărător, 
am notat participarea SC Agroservice SRL 
Deva, care este distribuitor pentru 
Semănătoarea București, Tractorul Brașov, 
Mecanica Codlea, Tubal București, MAT 
Craiova, Forma Botoșani ș.a.

Este doar, sperăm, o problemă’de timp 
pentru ca procurarea utilajelor agricole din 
expoziție să devină o certitudine pentru 
proprietarii de pământ. Atenția ce se acordă 
agriculturii a fost reflectată și de palida 
prezență a factorilor de decizie de la nivel 
județean și local. (N.T.)
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EXPOZIȚIA PICTORILOR
BUCIIRESTENI

La sfârșitul săptămânii trecute, sala 
festivă a Prefecturii a găzduit o expoziție 
de pictură ce a reunit lucrările a opt pictori 
membri ai Asociației Artiștilor Plastici 
(A.A.P.) din București.

Municipiul Deva a reprezentat primul 
popas al unui turneu întreprins în toată țara 
(realizat în colaborare cu firma Design Art), 
a cărui menire este de a promova tinerele 
talente mânuitoare ale penelului, după cum 
aflam de la dl Ion Văleanu, managerul 
asociației.

Alături de tânăra avangardă - 
reprezentată de Filimon Vicențiu (“unul 
dintre cei mai bine cotați abstracționiști"), 
Carmen Teodorescu, Anda Sima și Nicolae 
Soare, s-au aflat la Deva, prin intermediul 
lucrărilor lor, și pictori consacrați - Titus

Proca, Alex Vandăr, Nicolae Ambrozie și 
Dan Segărceanu. Cu alte cuvinte, vizitatorii 
au avut prilejul de a recunoaște în 
semnificația pânzelor expuse diversitatea și 
specificul principalelor curente artistice, de 
la clasic și impresionism, până la moder
nism și abstracționism.

“în măsura în care știi să-ți expui, în ge
neral, “marfa” și s-o vinzi (implicit s-o 
negociezi), să-ți găsești clientelă, expoziția 
de artă poate deveni și ea o afacere", este de 
părere managerul A.A.P. (vechi cunoscător, 
de altfel, al “pieței” devene). Și de această 
dată, colecționarii de prin partea locului au 
“investit” în șase dintre lucrările prezentate 
(patru semnate de Titus Proca iar două de 
Filimon Vicențiu), prețul maxim la care s-au 
vândut fiind de 1,5 milioane de lei. (G.B.)

Managerul Asociației Artiștilor Plastici din București 
consideră că și arta mai poate deveni o afacere. 

Foto: Traian MAN Id

ALUNECĂRI DE TEREN LA TOME
După o iarnă în care zăpada a depășit 50 de centimetri și mai multe zile cu ploi abundente, locuitorii 

comunei Tomești au fost martorii unor fenomene mai rar întâlnite. Pe raza comunei s-au produs patru 
alunecări de teren.

în urma acestora a fost afectat drumul de acces de la intrarea în comună pe o porțiune de 20 de 
metri, drumul comunal Steia-Livada - unde există opt gospodării, iar în gospodăria săteanului Sicoe loan 
o jumătate de hectar “a luat-o la vale" punând în pericol anexele gospodărești.

O altă alunecare a fost înregistrată și în satul Obîrșa unde surparea unei porțiuni de teren ridică 
mari probleme în cazul unor viituri de apă.

Locuitorii din Tomești spun că asemenea fenomene nu s-au mai înregistrat de peste 60 de ani, iar 
pagubele prin alunecările de teren se ridică la multe milioane de lei.
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Ce-a mai rămas din privatizare

O noua lege care vine nu se 
știe când și nici ce cuprinde

Conferința de presă organizată miercuri 
de către dl ing. Viorel Coposescu, directorul 
Sucursalei Hunedoara a FPS, s-a dorit a fi 
un bilanț și, în același timp, o perspectivă 
transparentă asupra privatizării în județul 
nostru. De asemenea, s-au avut în vedere 
problemele abordate recent la întâlnirea 
conducerii FPS și a Guvernului cu prefecții, 
unde prioritare au fost aspectele privind 
măsurile de ordin organizatoric și cele 
referitoare la noua lege a privatizării. Ca 
efect al procesului de descentralizare - 
spunea dl Coposescu - în viitor în 
competența sucursalelor va reveni și 
privatizarea societăților comerciale cu un 
capital social cuprins între 18 și 30 de 
miliarde de lei. De asemenea, ca un ele
ment de noutate, am notat faptul că FPS 
trece decisiv la procesul de informatizare, 
în sensul că datele referitoare la privatizare 
sunt prezentate și deci accesibile celor 
interesați pe calculator.

Făcând bilanțul activității sucursalei, dl 
Coposescu a spus că aceasta a analizat în 
acest an 140 de note, din care a aprobat 
vânzarea acțiunilor la 45 de societăți 
comerciale, vânzarea a 27 de active, 
restructurarea a 5 societăți comerciale. în 
portofoliu se mai găsesc înscrise 130 de 
societăți comerciale care așteaptă să fie 
privatizate. Sub aspectul capitalului social, 
excluzând siderurgia, s-a privatizat 25 la 
sută, se găsește în portofoliu 14 la sută și 
mai rămâne de privatizat încă 25 la sută. 
Referindu-se la reorganizare judiciară și 
lichidare, dl Coposescu a spus că în această

situație se găsesc 16 societăți comerciale, 
inițiativa aparținând creditorilor acestora. 
Sub aspect organizatoric, la societățile 
comerciale unde FPS mai deține sub 40 la 
sută din acțiuni, conducerea va fi asigurată 
de către un consiliu de administrație.

Răspunzând punctual la întrebările 
adresate din partea ziarului “Cuvântul liber”, 
dl Coposescu a spus că:

• Sucursala și filiala FPS au circa 50 
la sută din personal nou angajat (în ultimii 
doi ani);

• Cu o parte din personal se lucrează 
pe bază de contract de colaborare (brokeri 
pentru tranzacționarea pe Rasdaq);

• Se estimează că FPS va epuiza 
portofoliul de oferte la privatizare până la 
jumătatea anului 2000;

• S-a dovedit că la privatizările pe 
Rasdaq ofertele și prețurile obținute sunt 
mai scăzute decât cele realizate prin licitații;

• Unele întârzieri la privatizare sunt 
cauzate și de procedurile birocratice și 
greoaie ca urmare a înregistrărilor ce trebuie 
făcute la Registrul comerțului;

• Noua lege a privatizării nu se știe 
exact ce modificări cuprinde, existând 
depuse trei proiecte, și nici când va fi 
adoptată aceasta.

Deci, vom trăi și vom vedea ce se mai 
întâmplă cu privatizarea. Dl director 
Coposescu a promis că săptămânal va 
informa prin mass media despre mersul 
privatizării în județul nostru.

Nicolae TÎRCOB

1.700 de persoane. A 
câștigat zilele trecute 
licitația organizată de FPS 
și sper să demareze treaba 
cât mai repede.

Deci sunt ceva 
speranțe.

- Puține deocamdată. 
Poate mai apar. Din 
păcate, Guvernul nu ne 
ajută. FPS are spații, clădiri, 
însă funcționarii de aici 
lucrează cu frâna trasă. N- 
au făcut mai nimic. Le e 
teamă că-și pierd serviciile, 
salariile de multe milioane. 
Și promisiunea dlui Traian 
Băsescu privind construirea 
drumului Câmpu lui Neag - 
Băile Herculane a rămas 
vorbă-n vânt. Ar fi fost o 
soluție bună.

- Criticați puternic. Dvs. 
ce culoare politică aveți?

- Nici una. Eu sunt 
^independent. Nu-mi place

Anotimpurile 
tranziției la Lupeni

că se minte, se promite de 
ochii lumii. Guvernul s-a 
grăbit și după declararea 
Văii Jiului și Bradului ca 
zone defavorizate a mai 
aprobat vreo 20. Le-a barat 
drumul unora care ar fi vrut 
să vină la noi.

- Ce-ar putea face la 
Lupeni?

Industrie ușoară, 
alimentară, turism, prelu
crarea lemnului, detergenți. 
Având în județ combinatele 
siderurgice de la Hunedoara 
și Călan, poate s-ar preta 
niște unități de produse 
electrocasnice, de uz 
gospodăresc etc. Țara nu 
prea cunoaște posibilitățile 
și disponibilitățile noastre. 
Iar puterea este cam ostilă

cu Valea Jiului și cu 
minerii și nu-i drept. 
Oamenii de aici nu-s 
puturoși. Guvernul i-a 
învățat așa, că le dă bani 
să stea acasă, în loc să-i 
pună la muncă. La 
drumuri, în construcții, în 
agricultură. Cine vine să 
ne cunoască și să lucreze 
cu noi se va convinge că 
suntem harnici, cinstiți, 
ospitalieri. înțelegem 
tranziția, durerile ei, însă 
Guvernul s-o facă așa cum 
trebuie. Să nu lase dintr-o 
dată pe drumuri mii de 
oameni. După ce-am ieșit 
cumva din iarnă, 
primăvara se anunță și 
mai grea. Poate vara ne 
va mai încălzi puțin.

(Urmare din pag. 1) SÎIVÎU DrSffOHflit*
Balcanică și mișcarea de 
eliberare națională a românilor 
transilvăneni. Lucrarea sa 
capitală ,,Monografia Avram 
lancu”, izvorâtă dintr-o 
temeinică cunoaștere a 
problemelor epocii și a 
materialului documentar de 
toate categoriile, reprezintă nu 
numai cea mai valoroasă 
operă a unui istoric ridicat 
dintr-un sat de pe Valea 
Mureșului, ci și o importantă 
scriere a întregii istoriografii 
românești.

Pe lângă elaborata sa 
activitate în domeniul științific, 
Silviu Dragomir se implică în 
lupta pentru eliberarea

luptător 
întregirea 
națională. Este sufletul ziarului 
apărut în 1919 - ,,Gazeta 
Poporului” și face parte din 
Consiliul local Sibiu, unde 
lansează o declarație de 
adeziune cu țara (purtând 
treizeci de mii de iscălituri ale 
românilor). La Alba lulia, după 
istoricul vot de la 1 
Decembrie, la Marea Adunare 
Națională, Silviu Dragomir era 
unul dintre cei care de la 
tribună anunța vestea cea 
mare, act istoric în urma căruia

pentru 
neamului 
a fost ales șef al biroului de 
presă al Consiliului Dirigent 
și secretar al acestuia.

in anul 1919 este numit 
profesor de istorie sud-est 
europeană la Universitatea 
,, Dacia Felix” din Cluj 
Napoca, unde rămâne până 
în 1947, când se 
pensionează. S-a stins din 
viață la 23 februarie 1962, 
fiind înmormântat la Cluj 
Napoca.

Program pentru 
combaterea 

sărăciei romilor
Recent Consiliul Europei împreună cu Guvernul României, prin 

Departamentul de Minorități, au stabilit de comun acord cu liderii 
romilor un program pentru combaterea sărăciei în rândul acestei 
etnii. Prin convenția stabilită forumul european va acorda suma de 
două milioane de euro, bani care vor fi folosiți într-un program ce 
vizează exclusiv combaterea sărăciei romilor și un altul ce are la 
bază atenuarea marginalizării sociale a etniei romilor, astfel încât în 
fiecare județ vor fi demarate programe pilot în perioada următoare. 
La convenția stabilită între departamentul de minorități și 
reprezentanții Consiliului Europei, din județul Hunedoara a 
participat dl Nicolae Bologa. Potrivit spuselor reprezentanților 
romilor hunedoreni se speră ca primele măsuri să fie demarate 
încă din luna mai, iar efectele benefice ale programelor să-și facă 
simțită prezența cât mai repede. (C.P.)

SC HBBER 
INTERNRȚIONflL Sfi 

HfiTEG
Angajează

INGINER CALCULATOARE

Cerințe:
21 experiență in programarea in FoxPro și 

lucrul in rețea;
S Windows ’95, Windows NT, MS Office;
21 cunoștințe hard;
21 disponibilitate pentru program flexibil 

și deplasări.
eventualele cunoștințe contabile 

constituie un avantaj.
Informații ia telefon 770690. Puteți 

depune CV ia sediul firmei - Hațeg, str. 
Progresului, nr.59 - sau prin fax nr.777765 
până ia data de 19 martie 1999.

v ________________ __ ______________ /

Turneu de 
handbal 

feminin la Deva
Mâine și duminică, la Sala 

sporturilor din Deva, se va 
desfășura cea de-a 12-a 
ediție a “Cupei Primăverii” ta 
care participă CISEROM 
Sebeș (Liga Națională), 
precum și divizionarele A, 
RAT București, Artego Tg. Jiu 
și Univer. atea Remin Deva.

Este un bun prilej pentru 
gazde - Universitatea Remin - 
de verificare a pregătirii 
echipei în vederea reluării 
Campionatului Diviziei A, la 20 
martie a.c.

uus rece pentru tricolori 

ROMÂNIA -
ISRAEL 0-2
Reprezentativa Israelului 

reușește pentru a doua oară 
să dea o lecție tricolorilor 
noștri, de această dată cel 
care trebuia să ia notițe fiind 
V. Pițurcă! Ai noștri au făcut 
unul dintre cele mai slabe 
meciuri, în fața unei echipe 
dăruite jocului, a unor jucători 
ambițioși, excelent pregătiți 
fizic și tactic, marcând de 
două ori, prin Hărăzi și Badir. 
Deși tricolorii au aliniat o 
înaintare cu tripleta Adrian llie, 
Moldovan și Craioveanu, ei n- 
au reușit să creeze faze 
fierbinți în careul oaspeților, 
foarte rar încercând să 
șuteze periculos spre poartă. 
E drept că și apărarea a gafat 
de câteva ori (Lupescu n-a 
reușit nici pe departe să 
suplinească lipsa lui Gică 
Popescu). Și dacă mai 
subliniem că nici la construcție 
tricolorii n-au arătat nimic, 
avem “tabloul” jocului fără nici 
o noimă a românilor. Sperăm 
să fie un duș rece și pentru 
echipă, dar și pentru 
antrenorul Pițurcă! La 27 
martie, nu e de glumit cu 
slovacii! (S.C.)___________ -
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Surse de finanțare pentru întreprinderile mici si mijlocii 
Ajutor financiar nerambursabil pentru 

marketing și stimularea exportului
• Programul este ges

tionat de Agenția pentru 
întreprinderi Mici și Mijlocii 
Plafonul nu depășește 40 
milioane lei Virarea efec
tivă a sumei se va face în 
ordinea cronologică a de
punerii decontului de 
cheltuieli

De la începutul lunii martie, 
Agenția pentru întreprinderi Mici 
și Mijlocii - AIMM a demarat pro
gramul de sprijinire a IMM - în 
domeniul marketingului și stimu
lării exporturilor, conform HG 789/ 
1998. Prin acest program se ur
măresc: educarea întreprinderilor 
în spiritul marketingului; îmbună
tățirea accesului la informații de 
piață, precum și a promovării 
produselor și serviciilor IMM și 
stimularea comunicării și a par- 
teneriatului în afaceri. întreprin
zătorii privați care efectuează 
cheltuieli în cadrul unor proiecte

Ministerul de Interne german sprijină 
întreprinzătorii privați

Proiectele finanțate de 
Fondul Româno-German permit 
achiziționarea de utilaje, în va
loare de 30.000 DM fiecare

Ministerul de Interne german 
sprijină demararea sau dez
voltarea unor afaceri din zona 
Sibiului, prin Fondul revolvent al 
Fundației Româno-Germane 
(FRG). în valoare de 1 milion de 
DM, fondul este destinat între- 

< prinderilor mici și mijlocii și func- 
I ționează pe baza sistemului de 
I creditare tip leasing. 

precise vor fi finanțați partial prin 
ajutor financiar nerambursabil. 
Sunt agreate numai proiectele în 
următoarele activități: participări la 
târguri și expoziții, în țară și în 
străinătate; realizarea de materiale 
promoționale; participări la cursuri 
de marketing și accesul la infor
mații de piață.

_ Condiții pentru accesul la 
finanțare:

• are capital social inte
gral privat;

• se încadrează în crite
riile prevăzute la ari. 3 (care va 
fi reactualizat) din OG nr. 25/ 
1993 privind stimularea IMM; 
republicată;

• are o durată de func
ționare, la data depunerii soli
citării, de cel puțin doi ani;

• participarea la capitalul ei 
social a unor societăți comerciale 
care nu se încadrează în categoria 
IMM nu depășește cumulat 25%.

Pe baza prezentării unui 
plan de afaceri fezabil, FRG Si
biu poate sprijini finanțarea unui 
proiect prin achiziționarea de 
utilaje de producție - în limita de 
maximum 30.000 DM - pe care le 
împrumută firmelor finanțate pe 
o perioadă de patru ani. în acest 
interval, firma are obligația să 
plătească trimestrial ratele cal
culate, până la achitarea inte
grală a utilajelor. în final, utilajele 
trec în proprietatea firmei finan
țate prin mijloace legale.

• nu produce și/sau nu 
comercializează produse sau nu 
prestează servicii care, prin na
tura lor sau a tehnologiilor utilizate, 
reprezintă un pericol pentru viața 
sau securitatea consumatorilor ori 
pentru mediul înconjurător.

Potrivit prezentului program, o 
întreprindere mică sau mijlocie 
poate beneficia doar o singură 
dată de finanțarea parțială a unor 
acțiuni de marketing. Plafonul 
sprijinului financiar se determină 
prin aplicarea unei cote de cofi- 
nanțare de cel mult 50% la suma 
totală a costurilor eligibile, dar nu 
mai mult de 40 milioane lei.

în vederea obținerii de aju
toare financiare nerambursabile, 
solicitantul trebuie să parcurgă 
următoarele etape:

1. Completarea unui formular 
tip, ce poate fi ridicat de la Camera 
de Comerț și Industrie a României, 
respectiv de la camerele județene;

Ca regulă de bază, obiectul 
de activitate al potențialelor fir
me finanțate va fi din domeniile: 
electron ică-electrotehnică, 
construcții și prelucrarea lem
nului. Firmele care prezintă ar
gumentații bine fundamentate și 
își desfășoară activitatea de 
producție sau servicii pot ob
ține, de asemenea, finanțare de 
la FRG. O condiție necesară 
este însă și cofinanțarea inves
tiției de către beneficiar, în pro
porție de 20% la semnarea

2. Formularele vor fi trans
mise simultan la Camerele de 
Comerț și Industrie teritoriale și 
la Agenția pentru întreprinderi 
Mici și Mijlocii în termen de 60 
de zile de la data la care pro
gramul este operațional.

3. în termen de 30 de zile de 
la data expirării duratei de depu
nere a solicitărilor, AIMM va trimite 
scrisori de înștiințare privind 
aprobarea solicitărilor numai 
acelor IMM care au fost accep
tate în program;

4. Virarea sumei care 
constituie ajutor financiar ne
rambursabil se va face pe 
baza decontului de cheltuieli, 
însoțit de documentele justi
ficative în original și în copie 
(factura și ordinul de plată vi
zat de banca plătitoare) și do
vezii recepționării efective a 
bunurilor/serviciilor care fac 
obiectul plății.

contractului. Până acum, FRG 
a realizat 55 proiecte, urmând 
ca din rambursările de rate să 
se finanțeze noi proiecte. 
Pentru a beneficia de sprijinul 
Ministerului de Interne ger
man, micul întreprinzător tre
buie să prezinte un plan de 
afaceri, pe care-l realizează 
împreună cu specialiștii FRG 
Sibiu, apoi urmează aprobarea 
succesivă a acestuia de că
tre comitetele de evaluare, lo
cal și național.

Facultățile cu profil economic 
ale Universității Româno- r

Americane au fost acreditate
Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare a 

aprobat Raportul Comisiei de specialitate în vederea 
acreditării celor patru facultăți economice: Management- 
Marketing, Relații Comerciale și Financiar-Bancare interne 
și Internaționale, Economia Turismului intern și Internațional 
și informatica Managerială. Cunoscând că CNEAA a aprobat 
Raportul pentru acreditarea Facultății de Drept la 9 noiembrie 
1998, Universitatea Româno-Americană se găsește în 
momentul de față cu toatp facultățile aprobate pentru 
acreditare. La baza rapoartelor pentru cele 4 facultăți 
economice au stat constatările comisiei de specialiști care au 
evidențiat îndeplinirea și chiar depășirea standardelor 
generale stabilite prin Legea nr. 88/1993, precum și cele 
specifice fixate de Consiliul Național de Evaluare Academică 
și Acreditare. Prin concursurile de ocuparea posturilor 
didactice organizate în perioada de funcționare pe baza 
autorizației provizorii s-a reușit ca 71,8% din personalul 
didactic să fie cadre didactice cu norma de bază în 
universitate, din care 33,1% profesori și conferențiari 
universitari. Examenul de licență susținut la facultățile 
organizatoare de la Academia de Studii Economice din 
București a fost promovat, în proporție de 80-90%> față de 57% 
prevăzut de lege. Pentru realizarea programelor sale, 
Universitatea Româno-Americană se sprijină pe o colaborare 
fructuoasă cu universități americane, și îndeosebi cu James 
Madison University, cu care are încheiat un acord de 
cooperare pe termen lung. Universitatea Româno-Americană 
dispune de condițiile materiale și financiare pentru construirea 
noului sediu, fondurile investite în anii de funcționare pe baza 
autorizației provizorii reprezentând 31%> față de 25%> 
prezentat de lege.

I--------------------------------------------------------------------------------------1
încă o cheltuială pentru părinți

■Taxa pentru bacalaureat:) 
! 400.000 lei I
I I
. Ministerul Educației Naționale a decis că absolvenții instituțiilor de ■ 
I învățământ particular care vor să susțină examenul de bacalaureat • 
| odată cu cei de la stat vor trebui să plătească o taxâ de 400.000 lei. | 
. Absolvenții școlilor postliceale și profesionale vor trebui, pentru . 
I participarea la examen, să plătească o taxă de 250.000 lei. înainte I 
| de examenul propriu-zis, tinerii vor trebui să plătească o taxă de | 
^400.000 lei pentru a participa la un examen-filtru. ,

Singurul Serviciu GSM cu conectare gratuită pentru totdeauna

Ai abonament gratuit pe două luni și telefonul BOSCH COM 608
_ • • • •

cu numai 129 $ până la 30 aprilie. In plus, beneficiezi de conectare gratuită.

ARATĂ-MI UNUL CARE NU SE BUCURĂ

CONNEX
Viitorul Sună Bine
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Una dintre cele mai mari 
probleme cu care se 
confruntă în aceste zile 

Primăria municipiului Petroșani 
este lipsa bugetului local. ,,Nu 
avem nici cea mai vagă idee 
despre felul cum va arăta 
bugetul nostru pe anul în curs", 
declară dl primar Carol 
Schreter. Cel mai probabil luna 
viitoare se va ști cu siguranță 
pe ce sume de bani se va putea 
conta, astfel încât primăria să 
își facă un plan concret de 
investiții și să-l și demareze. 
Oricum se speră într-o 
depășire a bugetului din 1998, 
adică mai mult de 18 miliarde de 
lei.

Dl primar afirma că există 
mai multe planuri investiționale 
de mare anvergură care se 
întind pe o perioadă de mai 
mulți ani, iar altele imediate. în 
prima categorie intră fără 
îndoială investițiile pentru 
introducerea gazului metan. în 
acest sens se are în vedere 
continuarea lucrărilor la 
blocurile de locuințe, dar și 
demararea lucrărilor la case 
particulare care inițial nu se 
aflau în proiectele de investiții, 
în acest fel se speră că tot mai 
mulți oameni vor putea 
beneficia de gazul metan. Tot în 
prima categorie intră și lucrările 
de reabilitare a rețelei de 
distribuție a apei și a încălzirii. 
De altfel, majoritatea punctelor 
termice au fost deja reabilitate! 
Pentru toate aceste lucrări 
există finanțări externe și un 
ajutor substanțial din partea 
Guvernului României.

O chestiune care este 
oarecum nerezolvată este cea 

a Teatrului dramatic I.D. Sârbu 
care va trece în subordinea 
Consiliului local din Petroșani. Dl 
primar Schreter a afirmat că 
teatrul va fi trecut în 
subordinea consiliului, însă nu 
se știe în ce fel vor putea fi 
asigurate fonduri pentru 
continuarea activității acestuia. 
Sunt necesare - în opinia 
domnului primar - cam 10-12

„încă nu 
știm care 

va fi 
bugetul 
pentru 

acest an” 
\___________________

miliarde de lei numai pentru 
întreținerea teatrului și pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparații. Oricum, la fel ca și în 
cazul Teatrului de Estradă din 
Deva, vechii patroni, Consiliul 
Județean Hunedoara, s-au 
declarat în incapacitate de a 
mai susține financiar cele două 
instituții de cultură.

în ceea ce privește Legea 
zonelor defavorizate, efectele 
acesteia au fost inițial benefice 
pentru zona Văii Jiului, însă pe 
măsură ce trece timpul se 
constată o reducere a afluxului 

de investitori. Faptul este 
datorat înființării în țară a altor 
zone defavorizate, mai 
avantajoase din punct de 
vedere geografic și 
economic, dar și lipsei 
spațiilor necesare desfă
șurării activității în Vale. Este o 
situație bizară, întrucât 
majoritatea spațiilor de 
producție nefolosite aparțin 
exploatărilor miniere, ele 
acceptând cu greu să le 
închirieze sau să le vândă. „Ar 
trebui ca Legea zonelor 
defavorizate să fie mai bine 
susținută de celelalte legi 
care guvernează alte 
instituții", susține di Schreter. 
Desigur că lipsa investitorilor 
conduce la imposibilitatea 
foștilor mineri de a -și găsi de 
lucru. Ca urmare șomajul, cu 
tot ceea ce presupune el, se 
menține la cote foarte ridicate. 
Sunt tot mai mulți cetățeni din 
Petroșani care sunt în 
imposibilitatea de a-și plăti 
întreținerea și celelalte 
cheltuieli. Primăria s-a implicat 
activ, în măsura posibilităților, 
spre a-i ajuta pe toți aceia 
care au nevoie. De altfel plata 
ajutoarelor sociale se 
desfășoară bine și este la zi. 
De asemenea, cantina de 
ajutor social funcționează și 
ea la capacitate.

Una dintre cele mai 
stringente probleme pe care 
trebuie să le rezolve primăria 
este cea a drumurilor și a 
curățeniei. Imediat ce vremea 
o va permite se va trece la 
repararea străzilor muni
cipiului și la curățenia 
acestuia.

Disponibilizările vor 
continua in Valea Jiului

Vizita ministrului Radu 
Berceanu în Valea Jiului a 
relevat o serie de aspecte 
privind disponibilizările de 
personal în sectorul minier 
al Văii Jiului. Astfel în 
primul semestru din 1999 
CNH va disponibiliza cca. 
500 de oameni. Conform 
celor declarate de dna 
Norica Nicolau, secretar 
de stat în Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale, care 
a făcut parte din delegația 
condusă de ministrul Radu 
Berceanu la deplasarea în 
Vale, pentru aceștia și 
pentru cei care vor mai fi 
disponibilizați până la 
finele lui 1999 se lucrează 
la un act normativ care să 
stabilească foarte clar ce 
drepturi și ce îndatoriri au 
cei disponibilizați. 
Această Ordonanță 22 
“îmbunătățită” se pare că 
va acorda mai mulți bani și 
dintr-o dată celor 
disponibilizați. Totodată 
aceștia sunt obligați ca ia

Nou director 
la E,M.

Livezeni
începând din data de 9 

martie a.c. Exploatarea Minieră 
Livezeni are un nou director în 
persoana dlui inginer Aurel 
Stoica. înainte de a fi numit în 
această funcție domnia sa a 
fost șef sector aeraj-protecția 
muncii în cadrul aceleiași 
exploatări miniere.

S-a rezolvat, nu 
se poate

Societatea comercială Consmin SA din Petroșani este ■ 
probabil unul dintre agenții economici reprezentativi ai 
zonei. Am încercat să stăm de vorbă cu dl Emil Tutunaru, 
directorul societății, pentru a afla mai multe despre 
problemele cu care se confruntă întreprinderea în cauză.

După ce am făcut anticameră un sfert de oră dl director 
ne-a primit și apoi ne-a expediat înainte de a spune ceva: 
„Lasă, vino matale altă dată, fiindcă acum nu am timp de 
discuții; trebuie să plec acasă.” Dezarmant, nu-i așa? Și nu 

L era decât ora 14.00.< _z

“Nu suntem pregătiți pentru 
un aflux mare de turiști 

străini”

ridicarea banilor să 
semneze o declarație cum 
că fac în cunoștință de 
cauză, conștienți de 
implicațiile gestului, pasul 
spre disponibilizare. Din 
cele declarate de dl Valeriu 
Butulescu, purtător de 
cuvânt al CNH, această 
declarație pe proprie 
răspundere urmărește a

La masa de discuții, ministrul Radu Berceanu fi liderul de 
sindicat Costel Postolache sunt prima oară “umăr lângă 

umăr". S-a renunțat deocamdată la poziția “față-n față ”...

diminua riscul ca pe viitor 
cei care se disponi- 
bilizează și primesc 
câteva zeci de milioane 
de lei despăgubiri să mai 
fie protagoniștii unor 
mișcări revendicative 
care să impună 
reangajarea lor în 
domeniul minier din 
Valea Jiului.

Zăpada s-a topit pe strada 
"Horea" și nu numai

Strada “Horea” ne-a atras atenția 
prin grămezile de gunoaie care există în 
plin centrul municipiului. Treaba este că 
gunoaiele sunt lângă containere, iar 
acestea nu sunt puține. Practic, un 
mare spațiu care ar putea fi 
transformat într-o oază de verdeață, 
acum este acoperit de gunoaie. Nimeni 
nu mișcă un deget pentru a le înlătura. 
Iar peisajul...

Am discutat cu locatari din zonă. Pe 
bună dreptate sunt nemulțumiți, dar 
nimeni nu a propus ceva concret. 
Așteaptă să vină alții să le facă ordine în 
ogradă. Poate au dreptate, dar de ce se 
aruncă gunoaiele lângă containere?

De fapt, putem spune că primăvara a 
sosit și la Petroșani. Chiar dacă pe ici pe 
colo mai rezistă câte un pumn de zăpadă. 
Păcat că nu se văd și gospodarii.

I Iarna a plecat, dar aici doar gunoaiele 
Iparcă renasc. Imagine de pe strada “Horea 

din imediata apropiere a Teatrului 
l dramatic “Ion D. Sârbu”.
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Evenimentul major din 
punctul de vedere turistic al 
acestui an este fără îndoială 
eclipsa de soare. Este ultimul 
fenomen de acest fel din 
mileniul care se sfârșește și, 
spre bucuria românilor, din țara 
noastră poate fi văzut cel mai 
bine. In scopul atragerii cât mai 
multor turiști străini în România, 
autoritățile statului au început o 
campanie susținută în mass
media occidentală. Din păcate, 
foarte puțini oameni și-au pus 
problema dacă țara noastră are 
capacitatea de primire a 
turiștilor la un asemenea nivel 
de calitate și confort precum 
sunt standardele occidentale.

Așa după cum se cunoaște, 
masivul muntos Parâng este 
unul dintre punctele cu o

vizibilitate maximă pentru 
eclipsa din 11 august. în această 
regiune sunt așteptați foarte 
mulți, însă așa după cum ne 
declara dl loan Ceaușu, 
directorul agenției de turism 
Rudevian Tur SRL din Petroșani, 
“nu suntem pregătiți pentru un 
aflux mare de turiști străini". 
Domnia sa a afirmat că 98% din 
unitățile de cazare din Parâng 
nu sunt clasificate. Acestea 
aparțin diverselor exploatări 
miniere și sunt folosite în regim 
de circuit închis. Desigur, de la 
nivel ministerial s-a luat decizia 
includerii acestor unități în 
circuitul turistic, insă până în 
prezent nu există decât unul sau 
două asemenea cazuri. Pe de 
altă parte, unitățile de cazare în 
cauză nu pot oferi nici pe

departe condițiile de confort pe 
care le cer turiștii occidentali.

Unele societăți comer
ciale de profil, așa cum este 
și Rudevian Tur, pot oferi fără 
probleme turiștilor posibilități 
de cazare în orice colțișor al 
țării, însă exact acolo unde 
este cea mai mare nevoie nu 
se poate. Din păcate, așa 
după cum afirma și dl director 
Ceaușu, “fără investitori 
străini și autohtoni, fără 
sprijinul statului în aceste 
probleme nu se va putea face 
niciodată prea mare lucru".

Pagină realizată de 
Valentin NEA GU, 

Adrian SĂLĂGEAN, 
AndreiNiSTOR 

Foto: Traian MÂNU

Piață, piață, dar...
Piața din Petroșani te 

întâmpină cu produse de tot 
felul. Multe și diverse. Atât 
autohtone, cât și de peste mări 
și țări. Produse de calitate, dar 
și colorate. Vrem să spunem că 
sunt mulți tuciurii care oferă 
produse alimentare și diferite 
confecții de a căror 
proveniență doar ei știu. Cert 
este doar faptul că acestea nu 
sunt nici pe departe noi.

Impresia generală cu care 
am plecat de acolo nu a fost 
una pozitivă. Există multă 
indiferență față de curățenie. De 
fapt, ca s-o spunem pe cea 

dreaptă, există multă mizerie în 
piața din Petroșani. Atât în hala 
acoperită, dar mai ales în 
celelalte spații. Cei care-și 
vând produsele nu pun mâna 
pe o mătură pentru a aduna 
mizeria de pe lângă tarabe. 
Adevărul este că nici cei ce o 
administrează nu se omoară 
cu ordinea și curățenia. O 
dovedesc cu prisosință 
grămezile de moloz și gunoaie 
din zonă.

Una peste alta însă, dacă 
ai bani, poți cumpăra cam tot 
ce vrei, lată și o parte din 
prețuri. Telemea de oi - 25.000 
lei/kg, urdă sărată - 16.000 lei/ 
kg, slănină - 20.000 lei, telemea 

de oi de Sibiu - 30.000 lei, urdă 
dulce - 20.000 lei, lapte - 4.000 
lei, morcovi - 4.000 lei/kg, fasole 
boabe - 8.000 lei, cartofi - 
4.000-3.500 lei, ardei iuți -1.000 
de lei bucata, arpagic - 20.000 
lei, ouă - 850 lei, făină albă vrac 
- 2.500 lei/kg, zahăr vrac - 
5.000 lei, mere - între 6.500 și 
9.000 de lei/kg.

Drama teatrului 
dramatic

Nu trebuie să zăbovești 
prea mult prin apropierea 
Teatrului dramatic “Ion D. 
Sârbu” pentru a te convinge că 
această impunătoare clădire 

din centrul municipiului 
Petroșani este în agonie. Și nu 
de azi de ieri. De ani de zile 
privim cu regret deteriorarea 
acestui imobil pentru care s-au 
investit o grămadă de bani. 
Poate spunem prea mult că este 
o paragină, dar nici departe nu 
suntem. De mai mulți ani intrarea 
principală are scările și alte 
ornamente deteriorate. Este 
adevărat că s-a mai făcut pe ici 
pe colo câte ceva, dar este 
extrem de puțin față de 
necesitățile urgente.

Dacă intrarea principală 
arată cam așa, ce să mai 
spunem de alte spații! Clădirea 

este înconjurată de spații verzi, 
dar inundate de mizerie și 
gunoaie. Cele mai multe sunt în 
imediata apropiere. Doar parcul 
de pe strada 1 Decembrie arată 
mai rezonabil. în rest - 
Dumnezeu cu mila!

Hai la judecată
în ziua prezenței noastre la 

Petroșani, pe rol la judecătorie 
s-au aflat 15 cauze. Aproape 
jumătate s-au judecat pentru 
furturi. Atenție deci la cei cu 
mâna lungă.

Au mai fost apoi vătămări 
corporale, un viol, o înșelătorie, 
un furt între soți etc.

Dar și avocații
Mare vânzoleală în 

spațiul destinat Baroului de 
avocați care se află în 
clădirea Judecătoriei 
Petroșani. Ei bine, aici se 
discută, nu glumă.

Nu intrăm în detaliile 
acestor discuții între 
avocați și clienți, dar vă 
putem spune următorul 
lucru: pe un afișier sunt 
puse la dispoziție nu mai 
puțin de 21 cărți de vizită 
pe care scrie "avocat". 
Multe probleme sunt de 
rezolvat în zonă!



12 MARTIE 1999 Cuvântul liber &

O INTERPRETARE A 
POEZIEI STĂNESCIENE

Doina Uricariu a apucat pe 
un drum care o va duce, în 
mod cert, spre un loc onorant 
în literatura română. Nu numai 
pentru că în fișa ei biografică 
vor fi menționate creații strict 
literare de calitate (poezie, 
critică etc) ci și - sau, poate, 
mai ales - fiindcă în calitate de 
președinte director general al 
uneia dintre cele mai impor
tante și serioase edituri par
ticulare din România, DU 
Style, a contribuit substanțial 
la accesul publicului cititor 
spre valorile literaturii 
naționale și universale. De 
fapt, mai corect este să men
ționăm Grupul de Edituri Uni- 
versalia ale cărui componente 
sunt Editurile DU Style, Atlas, 
Persona, Integral și Uni- 
versalia.

Trecând însă la ale noas
tre, această cronică are drept 
motivație o apariție editorială 
oarecum mai specială. Mai 
specială, fiindcă mulți comen
tatori, unii chiar neaveniți, s-au 
folosit de numele lui Nichita 
Stănescu pentru a-și face in
trarea în lumea literară, dar 
incredibil de puțini s-au gândit 
să-i dedice cunoscutului poet 
o carte de analiză literară 
consacrată în întregime crea
ției sale. De aceea, cred că 
după monografia Nichita 
Stănescu - spațiul și măștile 

oeziei, volum semnat de 
ujeanul Ion Pop, Nichita

Stănescu - lirismul paradoxal 
de Doina Uricariu este cea mai 
importantă apariție editorială în 
contextul discuției noastre. însă, 
ar fi cel puțin nepotrivit, dacă nu 
cumva chiar riscant să pornim 
la lectura cărții fără a ține 
seama de cuvintele îndru
mătoare ale autoarei: “Șansa 
lecturii, ce se consideră pe sine 
un ecorșeu al operei, scrie ea la 
pagina 5, este să păstreze un 

Doino Uricoriu: NICHITA STĂNESCU - 

lirismul paradoxal
Eililnra IHI Style, Buc. IIIIIS

contact viu cu tot ce ține de 
corpul și corporalitatea 
limbajului artistic, exercitând un 
mod de a citi sau prin violentare 
ființa jupuită pe viu a textului.” 
Presupun că exact acest ecor
șeu a călăuzit pașii autoarei 
spre analizarea fenomenului pe 
care l-a numit apoi "lirism para
doxal", cale mai puțin bătătorită 
în ceea ce privește pătrunderea 
în interiorul și înțelegerea operei 
stănesciene. Se pare însă că 
piatra de temelie a acestui con
cept de interpretare a pus-o clu
jeanul Ion Pop în urmă cu 
aproape două decenii: “în viziu
nea lui Nichita Stănescu lumea 
ca joc apare deci ca o dezlăn- 
țuire de forțe aproape incontro- 

labile, în continuă desfășurare, 
atingând momente de apogeu 
în coagularea cvasi-geometrică 
a formelor și pândită mereu de 
amenințarea destructurării hao
tice. “ (Ion Pop: Nichita Stă
nescu - spațiul și măștile poe
ziei, Ed. Albatros, Buc. 1980, p. 
192). Doina Uricariu nu se înde
părtează prea mult de această 
percepere a creației poetului, 
mai degrabă am putea spune 

că, puțin pe alți parametri, o 
accentuează: “Nu rareori în
tâlnim în ppezia lui Nichita Stă
nescu poeme care-ar putea să 
fie obiect de studiu pentru co
locviile despre începutul Uni
versului, metafizica lirică mo
dernă în care teoriei fizice a 
Bing-Bangului i se adaugă un 
alt și un alt început.” (p. 149). 
De-aici nu pare distanța prea 
mare până la ... “Lirismul para
doxal" transformat de autoare 
în temă de analiză, de altfel 
idee subtil sugerată și de Ște
fan Aug. Doinaș în volumul 
Lectura poeziei (Ed. Cartea 
Rom., p. 195 și urm.): “ (...) Așa 
se anunță tema fundamentală a 
liricii stănesciene, divorțul dintre 

real și imaginar, dintre lume și 
eul poetic". Dar, la urma ur
melor, să fim de acord că poe
zia lui Nichita Stănescu este 
atât de încărcată de simboluri 
și metafore inedite, de con
strucții și structuri ideatice, 
încât această carte nu face 
altceva decât să le creeze ca
drul potrivit pentru a fi dăruite 
cititorilor sub formă de nouă 
înțelegere, mai altfel, a operei 
stănesciene. Dar, pentru a- 
ceasta, Doina Uricariu și-a 
asumat anumite riscuri și, î- 
nainte de toate, responsabi
litatea unui important act de 
cultură subliniat și prin titlurile 
din interiorul cărții, alese toate 
cu grija de a fi cât mai repre
zentative pentru comentariu: 
“Arbor invers”, “Un laser lin
gvistic”, “Vizualul vocifer
ant”, “Vocația contratimpului 
de la metabolă la metapoe- 
zie”, “în stare să-și locuiască 
tot trupul deodată”, “Un oare
care sentiment fără precise 
hotare silabice”, dar și “Poe
mul eseu sau despre nece
sitatea experimentului”. Și, 
pentru a demonstra că ne aflăm 
în fața unei cărți de specialitate 
bine clădite, menționez că “Bi
bliografie - Opera lui Nichita 
Stănescu și receptarea ei” și 
“Bibliografie tematică și ter
minologică” ocupă nu mai 
puțin de 28 de pagini din carte, 
ceea ce mi se pare un fapt întru 
totul semnificativ. Cartea în sine 
nu este altceva decât o demon
strație că opera marilor creatori 
este mereu interpretabilă, me
reu existând posibilitatea re
descoperirii ei.

Dumitru HURUS^

Perpetuam 
mobile 

iai Itugen E.va 
Materia din care-i plămădită 
melancolia ta 
curge printre degetele zilei, 
așa cum zilele 
trec printre degetele tale, 
în memoria obosită a geamului 
prin care privești lumea 
stau ascunse spaimele 
cu care alini insomnia 
unei frunze 
ce se pregătește să cadă.

Piatra 
lai Constantin 

3tanca
în curând,
piatra aceasta va zbura,
acum, cioplitorul îi modelează aripile, 
pe urmă va scrijeli adânc 
un semn numai de el știut: 
bucuria zborului,-
după care piatra va zbura 
desenând pe cer grațioase arabescuri. 
Cioplitorul va rămâne singur, 
va căuta desigur o altă piatră 
pe care o va mângâia cu palmele 
ca pe o nouă speranță.

Ionel AMĂRIUȚEI

Pygăciane
Străzi pavate cu argint
Aur să le cumperi n-ai
Dumnezeu e Alchimistul
Care mântuiește-n Rai.
Doamne, o umilă rugă
Nu ne pune-n Iad la fugă
Ci ne mântuie mereu:
Și eu sunt fiu adoptiv al Tău.
Tu ne-ai dat viața în dar
încă de la Abecedar 
încă o umilă rugă 
Gândul meu la Domnul stă:
Tu ești cel mai Bun Profesor 
încă de la primul dor.
Viața veșnică ne-o dă
Mie, ție, tuturor
Că suntem al Tău popor!

Ciprian NICKEL

MICOCETA MARIA VOMICA:
“MEDITAȚIA CONTINUA”1

,,Noul val” al creatorilor de 
poezie și proză din Orăștie, între 
care îi amintesc pe Ciprian Cos- 
ma, Cătălin Tibori, Mădălina Ka- 
dar, ca remarcabili exponenți, 
provine îndeosebi din Liceul Teo
retic „Aurel Vlaicu"...

Recent, cu aceeași uimitoare 
participare de public ca și la pre
cedentele lansări (sala ,,Astra” 
arhiplină!), a debutat și Nicoleta 
Maria Vonica. Născută la 4 februa
rie 1984 (!), în Orăștie, și fiind deja 
remarcată prin activitatea de re
dactor la revista „Măiastră", dar și 
î,n revista „Examene", încurajată și 

• celebrul „naș" al unei întregi 
;iade de scriitori (cândva) tineri, 

de la Blandiana la... loan Evu, 
mentorul Tudor Opriș, prezentă și 
în tabăra națională de jurnalism 
(lași) etc., foarte tânăra poetă a 
impresionat nu doar prin prima sa 
carte, „Meditația continuă" (Edi
tura Didactică și Pedagogică, 
București), ci și prin sentimentul 
de maturitate gravă, cuceritoare, 
degajat din întreaga-i ființă. Nume
roși oaspeți prezenți la veritabila 
„logodnă" cu poezia din Orăștie 
au remarcat calitățile poeziei sale, 
în primul rând, voind pragmatic să 
subscrie ideii lui Cioran că „Nici o 

diferență între ființă și neființă (nu 
este) dacă ți le apropii cu egală 
intensitate”. Nicoleta Vonica pagi
nează echilibrat, fără excese trans- 
figurative, prin sunet cristalin, clar, 
poeme de notație, în care emoția 
„luminii albe și pure", ori „sângele 
ca o stare cosmică” este concen
trată în structuri minime, reductive, 
ca adevăfate „fascicule de lumi-

ttOTEDE 
LECTURA

nă”. Focalizează, așadar, în con
trastante imagini/cadru. Interiorul în 
care se proiectează aceste emoții 
sufletești are ceva de „cameră 
ascunsă" „în bezna aurie"... în 
„Dulce, amar”, unul din poemele 
ars-poetica, poeta reține un fel de 
imagine răsturnată a ființei, într-o 
subtilă radiografiere a misterului... 
Mitul zburătorului, în atingere cu al 
Luceafărului eminescian, este 
„amenințat" original de o viziune 
îndrăzneață; în poezia „Oglinda", 
această radiografie devine acută, 
captând un fior metafizic remar
cabil, intuind „defectul" din ființă, o 

„rană” misterioasă, în structura 
subcuantică a sufletului: „Mis
terioasă / în ea te privești / Nu vezi 
defectul / ascuns / în adâncu-ți. / 
Defectul / de care / toată lumea 
se teme. / Și oricât de clară / ar fi 
ea / Nu-I vezi / Nu-I ghicești. Dar 
W J lumea / știe...”

Sugestia este foarte subtilă, 
t. ițind vag de introspecțiile 
s . ’sciene; numai că sarcasmul 
poetului este replicat la Nicoleta 
V nica de un fior grav, tragic, lucid.

Starea poetică, invocată de 
prof. Gabriel Petrie, o putem rede- 
fini intuiție superioară, prezentă în 
această carte promițătoare.

Reluarea lecturii primei sale 
cărți mă determină să afirm că nu 
avem cu nimic a ne teme de 
vreun capriciu narcisiac în cazul 
debutantei. Dimpotrivă, frumosul 
„mărțișor", adăugat panopliei de 
tinere glasuri lirice hunedorene, 
va scânteia în viitor, confirmând 
frumoasele „prognoze" rostite la 
ceremonialul de lansare a cărții, 
încă o dată, toată admirația pen
tru acei profesori minunați ai 
liceului orăștian (de ce nu Colegiu 
!?) -între care Gabriel Petrie, Irina 
Petraș, Angela Dumitru ș.a.

Eugen EVU

r- _ — — — -
, Intre alte obiective, Fundația 
I „lancu de Hunedoara" (pre- 
| ședințe loan Romulus, consilieri 
| Pichiu Dan Vifor, Eugen Evu, 
I Romeo Pop) are organizarea și
• desfășurarea unor vernisaje, 
| lansări de carte, simpozioane cu 

| tematică literar-culturală, istoria
■ metalurgiei îrr spațiul hune- 
' dorean, diverse activități în 

I cadrul facultății de metalurgie, 
| colaborare în revista „Provincia
■ Corvina”, dar și unele donații
• către școli, cercuri, organizări de 
I excursii pe itinerarii de interes 
| pentru tineret etc...
. în urma unor recente divi- 
| zări, fie datorită altor opțiuni, fie 

I unor divergențe inerente, se 
| pare, pentru viața de microgrup,.
■ parte din cenaclul literar „Lucian 
: Blaga", fondat în 1974 de Eugen 
I Evu, s-a desprins, optând 
| pentru genericul „Catharsis”,
■ revenind în incinta Casei de 
! cultură, sub îndrumarea unui 

I tânăr teoretician literar, loan 
| Barboni. între cei ce aderă în
■ continuare la cenaclul Blaga, 
! sunt câțiva (deja) autori de cărți 

I proprii: Robert Constantin Pe- 
| trescu, Alexandru Ranta, Ion
■ Urdă, llie Florean, Rodica 
l Sorescu, Ileana Olga Ștefan,
• loan Romulus, Nicolae Szekely
i_______ — — — —------  

(cu volum în curs de apariție), iar 
în intenția mentorului cenaclului, 
vor participa la întrunirile lunare 
tineri creatori de talent din Hațeg, 
Orăștie, Deva, Călan, Simeria. 
Cenaclul, așadar, funcționează 
sub girul Fundației, care urmează 
a avea și girul unei reviste literare 
și culturale, cu apariție 
trimestrială.

FUNDAȚIA: 
„IANCU DE 

HUNEDOARA"

Exemplar prin întreaga-i acti
vitate, dar și prin atitudinea sa 
morală, prin statornicie, scriitorul 
și filozoful prof. Victor Isac este 
emblematic pentru un anume 
spirit civic de devoțiune și cotă 
valorică, ca un cetățean de 
onoare ce este -. „Pe măsură ce 
se vor așeza unele animozități, 
ne-a spus dl ing. loan Romulus, 
vom ieși mai frecvent în public, 
lansând apropiatele apariții 
editoriale: Victor îsac, Olga Ște

fan, Rodica Sorescu, Tiberiu^ 

Dîscă, Nicolae Szekely... Dorim I 
ca, alături de revista noastră, | 

scriitorii hunedoreni să-și aibă | 
propriile cărți”... (

- Vom edita și o ediție • 
bilingvă pentru prezentarea | 

Muzeului fierului al „SC Side- | 
rurgica", vom colabora divers cu ■ 
Muzeul Corvineștilor, cu alte 1 
instituții. Vom avea oaspeți de | 

seamă din țară (București, Ora- | 
dea, Timișoara, Arad...) Dorim ■ 
să inaugurăm, în toamnă, prima 1 
ediție a „Salonului Cărții Hune- I 
dorene”, să-l sărbătorim în sep- | 
tembrie pe Eugen Evu, la 55 de ■ 
ani, să sprijinim alte vernisaje, 1 
între care ale lui Tiberiu Balazs I 
și Radu Roșian; colaborăm bine | 
cu editura deveană „Emia" a ■ 
doamnei Paulina Popa și dorim J 
să promovăm tot ceea ce ere- I 
dem că are valoare. Asta, bine- | 
înțeles, prin sprijinul sponsorilor, ■ 
precum și al celor sensibili la ! 

cultura Hunedoarei, din Consiliul I 
municipal. îndeosebi tineretul ne | 
caută și așa este normal”, a mai | 
spus domnia sa.

Așadar Fundația vrea să-și I 
onoreze numele, având și alte | 
proiecte interesante. ;

Cristina OR LEA | 
__________________ __ ____ I

91 de ani de la nașterea lui Romul 5. Micluția
La 28 februarie 1908 s-a 

născut Romul Sabin Micluția, în 
Rișculița, un sat moțesc dintr-o 
zonă dăruită de Domnul cu oa
meni vrednici și pricepuți îâ arta 
lutului și a lemnului.

Pe viitorul slujitor al bisericii 
din Rișculița, Romul Sabin Mi
cluția, fiul preotului Leontin, ne
potul părintelui Ion și strănepotul 
preotului căruia “neamurile" care 
au rămas în viață nu-i mai știu 
nici numele, îl pasionau din co
pilărie tradițiile și obiceiurile po
pulare, din care, pentru creația 
folclorică, a manifestat un interes 
cu totul aparte. Participa la șe- 
zătorile în care bărbații și femeile 
lucrau pentru spete, cântau și 
spuneau glume. La Crăciun um
bla și el cu cei de vârsta lui cu 
colinda și cu steaua, iar la jocul 

de duminică'și la nunți era numai 
ochi și urechi să vadă și să învețe 
cântece și colinde specifice 
satului...

îndemnat de tatăl său, ur
mează teologia și ajunge preot, 
apoi “păstorește” în sat, luând 
locul tatălui. Biserica este lăcașul 
Domnului, iar când autoritățile 
atentează la integritatea “averii” 
ei, Micluția o apăra cu curaj și 
demnitate. După 1950, pentru 
“vina” de a fi fost apărătorul și 
păstrătorul avuției parohiei, este 
arestat și trimis “la canal", unde a 
stat doi ani, după care a fost 
eliberat pentru “lipsă de probe”.

în anul 1956, când folcloristul 
Adrian Fochi se trudea să ridice 
soclul monumentului “Miorița", 
Romul S. Micluția îl cunoaște pe 
acesta și-i devine un colaborator 

apropiat pentru Țara Zarandului.
Preocupat de creația popu

lară, preotul din Rișculița a în
vățat de la Fochi să culeagă 
variantele “Mioriței” care se 
cântau în colinzi. Cei doi au fost 
într-o legătură permanentă, prin 
scrisori, din care au tras con
cluzii edificatoare. Micluția a 
ajuns “specialist” în “Miorița”, i- 
a comunicat lui Fochi variante și 
modul de manifestare din loca
litățile pe care le-a cercetat, 
marea majoritate din Zarand.

Printr-o scrisoare din 27 fe
bruarie 1956 Romul S. Micluția îl 
va înștiința pe Fochi: “în Rișculița 
(“Miorița” - n.n.) se cântă “la 
lumină”, la șezătorile ce se fac 
pentru lucratul spetelor, la care 
participau și bărbații și femeile” 
(deci nu numai la Crăciun!). La 

colindat "Miorița” se cânta îm
preună cu balada “La curțile 
Chivei” și numai pentru că a- 
ceasta (balada) e “un cântec 
vechi și duios”. în unele situații 
“Miorița” devine cântec de lea
găn. Cu această accepție îl cân
tă Floarea Sas din Rișculița".

Legat de cântarea baladei 
“La curțile Chivei” (uneori Chirvei) 
aș dori să citez un fragment sem
nificativ, cules de mine dintr-o altă 
vatră folclorică: “Maică, măiculița 
mea,/ Crapă jolj în patru foi/ Și 
ne-ngroapă pe-amândoi,/ Că din 
noi o răsări/ Tot un fir da roz
marin/ Să se mire lumea toată/ C- 
a fost dragoste curată”. (Inf. Aurel 
Legea, Șerel - comuna Pui, ju
dețul Hunedoara, 28.XI.1980).

Nepotul preotului Romul S. 
Micluția, prof. Leontin Micluția, 

de la Școala generală din Baia 
de Criș, într-o discuție pe care 
am avut-o de curând, mi-a 
spus că unchiul său a primit în 
anul 1964, după ce a apărut 
volumul “Miorița" al lui Adrian 
Fochi, în care au apărut 50 de 
variante culese de Micluția, un 
volum cu autograf prin care 
autorul îi mulțumește preotului 
pentru ajutorul dat la realizarea 
monumentalei lucrări.

De asemenea, mi-a 
mărturisit că de la unchiul său, 
Romul, i-au rămas opt caiete a 
48 de file fiecare, scrise cu 
variante “mioritice”. E posibil să 
mai fie și alte piese, dar el, 
profesorul, nu le-a citit integral, 
cu atenție, să susțină un punct 
de vedere exact și definitiv. 
(Poate ar fi bine să consulte un 

profesor de limba și literatura 
română!). De la preotul Romul S. 
Micluția a rămas și o mică biblio
tecă de cărți bisericești, “moște
nire" de la întreaga familie preo
țească. Cărțile sunt scrise în 
limba chirilică. O “biblie" este cu 
semnătura bunicului, iar de la 
unele dintre ele nu a mai rămas 
prima filă - afirmă prof. Leontin 
Micluția în scrisoarea trimisă mie 
în 9 februarie a.c. Probabil că 
sunt biblii, evangheliere, psalmi, 
“veciul” și “noul testament” ș.a. 
Cărți deosebit de valoroase 
pentru formarea limbii și culturii 
românești.

Romul S. Micluția a adormit 
în 5 mai 1990 și a fost înmor
mântat la Baia de Criș.

Clemente CONSTANDiNj
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S.C. S.X
Chișcădaga, str. Principală, nr. I, jud. Hunedoara

CONVOCARE
Consiliul de administrație al SC CASIAL SA 

DEVA, cu sediul în com. Șoimuș, sat Chișcădaga, 
str. Principală, nr. 1, jud. Hunedoara, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a 
Acționarilor în data de 25 martie 1999, ora 9,30, 
la Casa de Cultură din municipiul Deva, pentru 
toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor 
la sfârșitul zilei de 12 martie 1999 ("data de 
referință").
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este 

următoarea:
1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor 

pentru anul 1998. Descărcarea de gestiune a 
administratorilor.

2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori privind 
verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și 
pierdere pentru anul 1998.

3. Aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit 
și pierdere pentru anul 1998.

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net 
aferent anului 1998.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a 
volumului investițiilor pentru anul 1999.

Ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare este urmate rea:

1. Delegarea unor atribuții ale Adunării Generale Extra
ordinare a Acționarilor către Consiliul de administrație 
conform art. 114 din Legea nr. 31/ 1990 republicată.

2. Raportul Consiliului de administrație privind reali
zarea majorării de capital aprobată prin hotărârea Adunării 
Generale a acționarilor din data de 4 mai 1998.

începând cu data de 11 martie 1999, documentele referi
toare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta 
la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-14.

Acționarii pot participa personal, prin reprezentanții lor 
legali sau pot fi reprezentați de alți acționari mandatați prin 
procură specială. Formularele de procuri speciale se pot 
obține de la sediul societății. După completare și semnare un 
exemplar din procura specială va fi depus la sediul societății 
până pe data de 22 martie 1999.

Dacă în data de 25 martie 1999, Adunarea Generală nu 
îndeplinește condițiile de întrunire, se convoacă o a doua 
adunare în data de 26 martie 1999, la aceeași oră, în același 
loc și cu aceeași ordine de zi.___________________________

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 
054/ 213140 - 1 - 2, interior 106.

A

ROMANIA

Alcătuit din fabricile de bere
Miercurea Ciuc, Grivița București, Haber Hațeg 

In topul producătorilor de bere din România este un nou grup 
creat cu management britanic în plină dezvoltare a echipei de 

vânzări.

ANGAJEAZĂ

Cu domiciliul in Deva:
1. Gestionar;
2. Operator PC;
3. Casier (cunoștințe solide de operare PC);
4. Manipulanți (flexibilitate la program);
5. Șoferi (flexibilitate la program);
6. Electrostivuitoriști.

NU UITATI

Se face la oficiile poștale din județ, la 
factorii poștali, la firma RODIPET. în 

acest fel economisiți 11.000 lei pe lună!

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 De la 
lume adunate... 12.30 Conviețuiri 
13.00 D-na King, agent secret (s/ 
r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 
Ecoturism 15.30 Emisiune în limba 
germană 17.00 Repere vitale
17.30 Mapamond 18.10 Ora 
Wamer: Animaniacs (d.a); Casa 
plină (s, ep. 40) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 420) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.00 
Fii cu ochii pe fericire (f. România/ 
Germania) 22.30 Jurnal de 
noapte. Sport 22.45 Planeta ci
nema 23.35 Orașul uitat (w. SF 
SUA 1994)

TVR 2
8.00 Patru surori 9.00 Lumină 

din lumină (r) 9.30 Biserica 
satului (r) 9.40 Tezaur folcloric 
(r) 10.30 Timpul Europei (r) 

11.00 Ivanhoe (s/r) 11.50 Studioul 
șlagărelor 12.10 Sunset Beach 
(s/r) 13.05 Cu ochii’n 4 (r) 13.45 
TVR Craiova 14.30 TVR Cluj- 
Napoca 15.10 Limbi străine 
pentru copii: Italiană. Engleză 
15.35 Patru surori (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 156)16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Tribuna parti
delor parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Universul 
cunoașterii 19.10 Arhive româ
nești 19.40 Dreptul la adevăr 
20.20 D-na King, agent secret (s) 
21.10 Vânare de vânt (div.)

ANTENA 1
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. 20) 13.30 
Odiseea americană (do) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Legea lui 
Burke (s, ep. 10) 15.20 Navarro 
(s, ep. 31) 16.50 Caracatița 4 (s, 
ep. 12)18.00 Uraganul (s,ep. 43) 
19.00 Observator 20.00 Detectivi 
la Malibu (s, ep. 25) 20.50 Invazia 
extraterestră (f. SF SUA 1998)

Trimiteți C.V. însotit de o scrisoare de intenție:r r t

OP Hațeg, CP 7, până la 19.03.1999.

MUNCĂ PRODUCTIVĂ Lfl 
DOMICILIU!

Componii americane în ascensiune au nevoie de ajutorul făul
•Ești șomer și vrei sâ le angajezi 1 •Venitul pe tare-l oi în prezent te nemulțumește?

Munco productivă Io domiciliu - Condiții deosebite - Câștig pe măsură! Lucrezi de acasă când vrei și cât vrei! 

Cine nu dorește, în timpul liber să câștige bani în plus, sau chiar mai mult, să lucreze NUMAI de acasă! 

Toți vrem, puțini reușesc. Acum, este posibil numai prin oferta noastră:

•Ambalare diferite produse Io domiciliu.; •Scriind tehnic și frumos poli lucra decorații de vacantă., •Asamblare de jucării surpriză.; 

• Finisarea plicurilor poștele la domiciliu.; •Asamblare cutii de carton.; •Croilorie, broderie, goblenuri, executate pe bază de comandă la 

domiciliu, si multe, multe alte oferte de acest fel, acestea fiind doar câteva exemple^

NU SE CERE EXPERIENȚĂ! NU EXISTS LIMITA DE VÂRSTĂ!
Sigur, oi ajuns la concluzia că și tu vrei să lucrezi de acasă. Trimile-ne până Io data de 17.03.1999, copie după a doua pagină a buletinului de identitate 

pe adresa: SC RO-INFO-SYSTEMS SRL, OP 8, CP 1145,'1900 Timișoara. Veți primi imediat toate informațiile de care aveți nevoie: lista 

completă cu oferte de lucru la domiciliu, explicații pentru fiecare ofertă in perle, cât vei putea câștiga pentru fiecare muncă prestată la domiciliu, cum vei intra 

în posesia banilor câștigați, cum vei intra în posesia materialelor pentru lucru, ce trebuie să faceți pentru o începe să lucrați de acasă cât mai repede. Toate 

acestea le veți primi sub forma unui colet poștal pe care îl veți plăti în momentul ridicării de Io poștă cu suma de 29.800 lei * taxele poștale.

GARANȚIE! Dacă în timp de 30 de zile de la data începerii activității nu veți fi pe deplin satisfăcuți de oferta noastră, returnoți coletul și veți 

primi banii înapoi, fără a vă fi puse întrebări.

Poli câștiga lucrând de acasă 4 ore pe zi, între 400.000 - 600.000 lei; 8 ore pe zi, 600.000-950.000 lei.

GREU DE CREZUT? NICI 0 PROBLEMĂ, CONVINGEȚI-VĂ!
Acum aveți ocazia, nu veți pierde nimic, dimpotrivă veți câștiga cât nu afi visat vreodată! Alătura te marii noastre familii si nu vei regreta.

NOI AVEM CHEIA SUCCESULUI TĂU!
Scrig-nc aităzi...Măine vei câitigq!

CÂȘTIGI RTÂT CÂT VALOREZI?

Cerul va fi variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată în regiunile din jumătatea de sud a țării. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 12 

grade în regiunile extracarpatice și între 8 și 14 grade în restul țării, iar minimele 
între -4 și 8 grade, izolat mai coborâte în estul Transilvaniei și nordul Moldovei.

VREMEA

22.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 
26) 23.00 Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 9.10 Cărările iubirii (s/r) 
lO.OOTânărși 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 Spirit de echipă (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Cărările iubirii (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Dreptul la iubire 
(s) 18.15 Știrile PRO TV 18.20 
Reforma la români (talkshow) 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Efecte 
speciale (s, ep.16) 21.30 Fără 
scăpare (f.a. SUA ’93) 23.15 
Chestiunea zilei 23.25 Știrile PRO 
TV- Un altfel de jurnal

ACASĂ
7.00 Celeste se întoarce (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Dex, 
mascatul (d.a/r) 9.00 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Piloții iadului (f/r) 

12.15 Ca la mama Acasă (r) 12.30 
Dragoste și putere (s/r) 13.15 
Misterioasa doamnă (s/r) 14.00 
Surorile (s) 15.00 Marimar (s, ep. 
31) 16.00 Celeste se întoarce (s, 
ep. 31) 16.45 Guadalupe (s, ep. 
142) 17.30 Ultima vară (s, ep. 91)
18.25 Ca la mama Acasă 18.30 
Dragostea nu moare (s, ep. 79)
19.25 Dex, mascatul (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 325)
20.45 Misterioasa doamnă (s, ep. 
188) 21.30 Surorile (s, ep. 55)
22.30 Și Dumnezeu a creatfemeia 
(dramă Franța 1956)

PRIMAT'/
7.00 Music Box 12.00 Ora 12 

13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria Mercedes 
(s, ep. 76) 16.00 Știri 16.10 Tia 
și Tamera (s, ep. 74) 16.30 
Malcolm și Eddie (s. ep. 74) 17 00 
Jerry Springer Show 18.00 Știri 
18.50 Real TV 19.00.Detectivi 
de elită (s, ep. 50) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 Alegeți 
filmul! 22.00 Știri 22.30 Croazieră 
cu bucluc (co. SUA 1986)

10.00 Metropola (dramă SUA 
1987)12.00 în vizită la tata 
(dramă SUA 1997)13.30 Răz
boiul troian (co. SUA '97) 15.00 
Dragă, am micșorat copiii! (s) 

• 15.45 Cavalerii Mesei Rotunde
(f.) 10.00 Metropola (dramă SUA 
1987)12.00 în vizită la tata 
(dramă SUA 1997)13.30 Răz
boiul troian (co. SUA '97) 15.00 
Dragă, am micșorat copiii! (s)
15.45 Cavalerii Mesei Rotunde 
(historic SUA’95) 18.00 Vremea 
răzbunării (thriller SUA '96) 20.30 
întruparea diavolului (dramă SUA 
’98) 22.00 O fată, doi băieți, trei 
posibilități (co. SUA 1994) 23.45 
Jurnalul Pantofului Roșu (s, er.)

PRO TV * DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00 - 09.00 
"Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!" (coproducție cu stațiile lo
cale) 09.10-10.00 Program 
comercial PRO TV Deva 17.00- 
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

Vineri, 12 martie

O BERBEC
Trebuie să luptați pentru ca 

ceea ce ați obținut până acum 
și’să păstrați. Dacă vi se 
propune o afacere de 
anvergură, gândiți-vă că nu tot 
ce zboară se mănâncă.

O TAUR
Și azi vă puteți demonstra 

talentul și aptitudinile. întrebarea 
este dacă riu aveți altceva de 
gând. Ar trebui să vă duceți la 
îndeplinire sarcinile asumate de 
bunăvoie.

O GEMENI
Zi ideală pentru activități 

intelectuale. Veți avea succes 
în afaceri și vă rezolvați 
problemele cu bine. Dacă doriți 
să schimbați ceva în casă, 
așteptați mai bine până 
săptămâna viitoare.

O RAC
Cei născuți la sfârșitul lunii 

iunie sunt acum mai puțin 
rezistenți fizic, mai irascibili și 
mult mai sensibili. își privesc 
anturajul cu suspiciune și sunt 
deosebit de critici față de colegi.

3 LEU
Doamnele nu vor fi 

dezamăgite de evenimentele 
acestei zile. Persoanele 
născute în august acordă mai 
multă atenție vieții personale, 
ceea ce le face mai optimiste.

O FECIOARĂ
Cele din această zodie 

desfășoară activitatea 
profesională repede și cu 
ușurință. Doamnele cuceresc 
ușor și rapid inima bărbaților, 
situație care se cere 
exploatată.

O BALANȚĂJ
Fiți mai fermi, mai siguri de 

sine și totul vă va reuși mai 
ușor. Trebuie să riscați, căci 
numai cine încearcă reușește. 
Nu împrumutați bani nimănui, s- 
ar putea să nu-i mai primiți 
înapoi.

O SCORPION
Nu sunteți numai activi, ci și 

curajoși, acceptați să lucrați ore 
suplimentare doar ca să ajutați 
la bunul mers al firmei, și asta 
mai mult pentru "recunoștință" 
decât pentru bani.

O SĂGETĂTOR
Veți avea bucurii în viața 

personală și satisfacții în 
domeniul activității creative. 
Petreceți cu plăcere mult timp 
cu copiii, cu rudele, cu membrii 
familiei.

□ CAPRICORN
Traversați o perioadă neutră, 

iar randamentul, în tot ce faceți, 
este scăzut. Nu veți reuși să vă 
evidențiați cu nimic; eventual 
mai spre seară, când veți 
finaliza cu succes câteva idei.

O VĂRSĂTOR
Din nou o perioadă neutră! 

Poate că nu veți avea probleme 
financiare, dar va trebui să 
reparați stricăciunile vechi.

O PEȘTI
Mai rar o zi,atât de liniștită și 

lipsită de griji în viața agitată a 
doamnelor din Pești. Acum însă 
nici nu vă doriți altceva decât 
liniștea și siguranța oferite de 
cuibul familiei.

neteseep s__________z



VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
1700 mp în Geoagiu Băi,

212036, 218392. (9619)
• Vând Dacia 1310, stare 

foarte bună, CIVT, Orăștie. 
Informații la chioșcul de 
ziare Palia.

preț negociabil. Tel. 216590, 
după ora 20.

• Vând teren. Silvașu de 
Jos, Hațeg. Tel. 213035. 
(9609)

• Vând 3000 mp loc de 
casă, grădină la Hărău, 15 
km de Deva. Tel. 226386, 
094 521356. (9320)

• Vând apartament 4 ca
mere, b-dui Decebal, etaj 4, 
bl.K, preț 25000 DM. Deva, 
tel. 227486, 094 532550. 
(9771)____________ '

• Vând casă ultracentral 
(200 mp construcție, 400 
mp teren) Deva. Telefon 
092/275404, (9306)

• Vând apartament două 
camere, Deva, etaj 2. 
Telefon 624576. (9784)

• Vând casă, Simeria, str. 
Libertății, nr. 12. Telefon 
260398.’ (9854)

• Societate comercială 
vinde apartament trei ca
mere, parter, suprafața 72 
mp, situat în Deva, str. Ion 
Creangă, cu proiect aprobat 
spațiu comercial’. Telefon 
219232,090/281895. (9786)

• Vând apartament 3 ca
mere, Hațeg. Tel. 212429, 
770576.(9769)

• Vând casă cu anexe și 
grădină în Bretea Mureșană, 
nr. 220. Tel. 621980 sau 094 
521404.(9603)

• Vând apartament 2 ca
mere, demisol, excelent pri
vatizare, zona Gambrinus 
Hunedoara. Tel. 711582. 
(9612) '

• Vând apartament 2 ca
mere, central, îmbunătățiri, 
etaj 1. Tel. 215613 (9615)

• Vând magazin în Si
meria, 115.000.000, preț fix. 
Tel. 260017, după 20.(9608)

• Vând construcție parter, 
50 mp, cu proiect P+1 și 
teren intravilan, 1000 mp, 
posibilități privatizare, Brad. 
Tel. 094/202461 (6867)

• Vând casă, două ca
mere, bucătărie, apă, gaz, 
curte, str. Teilor, nr. 4, Si
meria. Informații tel. 262491 
(4785)

• Vând casă tip vilă, în 
construcție, Geoagiu Băi, tel. 
648246 (9423)

• Vând VW LT 28 Trans
porter, fabricație 1981, în
scris pe persoană fizică, preț 
negociabil. Tel. 233049. 
(9607)

• Vând ARO 244, Diesel, 
motor Brașov, sat Oprișești, 
corn. Balșa, familia Haneș. 
(9422)

• Vând tractor U650 M, 
remorcă basculabilă RM23, 
preț 50 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 054/724559 
(9715)

• Vând trei tractoare, două 
bucăți 445 CP și unul 320 
CP, ambele românești, po
sibilități de înscriere, utilaje, 
pluguri, discuri și semă
nători, cu plata în rate. 
Informații tel. 094/290150 
(3195)

• Vând 2 căței de întors 
oile și un măgar. Relații 
Rotea Petru, sat Popești, 54. 
(98591

• Vând mașină paste făi
noase. Tel. 222596 (9604)

• Vând sufragerie stejar, 
dormitor cireș, bucătărie din 
frasin alb, garderobă hol și 
birouri, toate fabricație 1999, 
prețuri între 60 și 800 DM. 
Tel.’ 262290, 094 230856. 

(9793)
• Vând mașină scris por

tabilă. Tel. 226783.
• Vând pian cu coadă 

scurtă, placă din bronz, preț 
4.000.000 lei, negociabil. Tel. 
622236.(9605)

• Vând abricht cu masă, 
Dacia 1300 cu îmbunătățiri 
1310. Banpotoc 88 (9611)

• Vând incubator tip Incro 
Arad, capacitate 1200 ouă. 
în garanție. Tel. 094 631179 
(9616)

• Vând răcitor cu vi
trină,în garanție, preț 
2.800.000. Tel. 260017,’ 

după 20. (9608)
• Vând electromotor 

nou, pentru fadroma Sta- 
lowa Wola, preț 
3.750.000 lei. Tel. 092 
288105, 233688. (9317)

• Vând colțar bucătărie, 
televizor color ITT, boiler 
electric 5 I, injector moto
rină. Tel. 222365.(9318)

• Viagra, 120.000, 
spray contra ejaculării 
rapide, 169.000, 01/ 
6376273, 092/342628, 
092/342629. (OP)
’ • Vând orice teleco

mandă pentru televizor 
(130.000), video, satelit. 
092/368868. (2737)

• S.C. ROMAVICOM 
SRL Deva, feijnă parti
culară de păsări, cu se
diul în Mintia, platforma 
Casa Agronomului, vin
de zilnic, inclusiv sâm
băta, între orele 8-16, pui 
vii. Informații suplimen
tare la tel. 233484 (OP)

• Vând mașină de cusut 
MCI 4 industrială, trifazic, tel. 
228905.

• Vând și montez parbrize,
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075.(9678)___________

• Societate comercială 
vinde la preț avantajos cen
trale termice și boilere 
Bosch, AWB, Vaillant, 
țeavă multistrat, robineți și 
fitinguri, calorifere. Tel. 092/ 
701072 (9707)

• Vând 15 oi cu miei, 
Cârjiți, tel. 625987 (9872)

• S.C. Herba SA Deva 
(fosta întreprindere de pa
jiști) vinde următoarele ferme 
de producție - Baia de Criș, 
Brad, Șoimuș, Dobra, Peș- 
tișu Mic, Rîu Alb, Simeria, 
Sarmizegetusa, Călan, Ilia. 
Relații la tel. 054/216055 
(9874)

• Decodez și repar tele
foane G.S.M. rapid și ieftin. 
Telefon 094/859958. (9776)

• Angajez taximetriști cu 
atestat. Tel. 232958. (9800)

• Execut confecții și re
parații din piele, cojoace și 
blânzi. Deva, Livezilor, nr.4,

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere gar
sonieră, confort 1, str. Emi- 
nescu, nemobilată, plata 
anticipat 3 luni. Tel. 216590, 
după ora 17.

• Ofer de închiriat apar
tament 2 camere, Deva, Al. 
Crinilor. Tel. 224292. (9860)

• Caut de închiriat garso
nieră, ofer 500.000 lei, mo
bilată. Tel. 094 253633 
(9788)

tel. 215825. (9791)_______
• URGENT LOCURI DE

MUNCĂ, 800-2500 D.M. 
lunar, Germania, Canada, 
Australia, pentru zidari, 
tâmplari, fierar-betoniști, 
muncitori necalificați, con- 
strucții/agricultură/zooteh- 
nie, electricieni, șoferi, 
zugravi, faianțari (individual 
sau echipe). Tel. 01/ 
8985819 (2100 lei/sec.) 
(QP)____________________

• A luat ființă SC Atic Iris 
SRL cu sediul în Deva având 
ca obiect de activitate co- 
merțul. (9799)

• AG.EUROCLUB -BU- 
CUREȘT! oferă colabo
rare profesorilor de limba 
engleză în timpul verii, în 
Croația. Informații la tel. 
01/4113518, luni-vineri, 
între orele 11,00-16.000. 
(OP)

• Pierdut carnet de in
vestitor pe numele Dobra 
Steliana, corn. Băița, nr. 173, 
jud. Hunedoara,la Fondul 
Național de Investiții. Se 
declară nul. (9602)

• Pierdut certificat înre
gistrare eliberat de 
MFDGFPCFS Hunedoara- 
Deva, DIT aparținând SC 
Yes Company Transcomex 
SRL Hunedoara. Se declară
nul. (9613)

• SC Polo Sero SRL Deva 
declară nulă fila CEC în va
loare de 4.724.450 emis de 
SC Dangers SRL Brașov 
având seria X000 nr. 
0304907, fiind pierdută. 
(9798)

• Veșnic în inimile 
noastre îi aducem un pios 
omagiu după 6 luni de la 
decesul celui care a fost

HERCI ROMULUS
Parastasul de pomenire 

duminică, 14.03.1999, la Bise
rică Ortodoxă din Ohaba, 
comuna Lăpugiu. Veșnică 
amintire. Familia. (9783)

• Astăzi, 12 martie, se 
împlinesc 6 luni de lacrimi 
și durere de când’ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
dragul nostru

COMEMPRĂRI

DIVERSE

• Dispărut din Geoagiu Băi 
Dalmațian, răspunde la nu
mele Tobi, tel. 648246. Ofer

• S-au scurs 5 ani de zile 
de la plecarea pe drumul 
fără de întoarcere a iubitului 
nostru tată, socru, bunic și 
străbunic

IOSIF LUCACI
Parastasul de pomenire 

va fi oficiat duminică, 14 
martie 1999, la Biserica Orto
doxă din Boz. Dumnezeu să- 
I odihnească. Copiii Mărioara 
și Gheorghe. (8853)

OVIDIU HITICAȘ
Mama, surorile, fratele, 

cumnații și nepoata anunță 
cu durere nemărginită pa
rastasul de pomenire, care 
va avea loc la Biserica din 
Petreni duminică, 14' 
martie. Dumnezeu să te 
odihnească în pace suflet 
bun!(9601)

SC Panîcor SA Hunedoara
Str. M. Viteazu, nr. 1

- Fabrică pâine - Lunca Cernii
- Utilaje panificație (cuptoare, malaxoare, cuve)
- Suprastructură Dacia
(coviltir fibră sticlă)
- Mașini transport pâine

Inf. telefoane 713556, 713389

OFERTE HE 
SERVICII

• Angajez vânzătoare cu 
experiență, vârsta maximă 
35 ani. Tel. 216048, orele 8- 
16. (9854)

recompensă. (9423)
♦ S.C. Agromec SA Călan 

organizează la sediul unității 
din Călan, str. Tabăra Mili
tară, nr. 3, licitație în data de 
15 martie 1999, ora 10, 
pentru închiriere spații pro
ducție. (9424)

iw OR’C? 9CAZ!?
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UN proces

UN proces CÂȘTIGAT 
într-o singură lucrare găsiți răspuns la toate 
întrebările dvs. privind legislația muncii:

Salarizare
Pensii
Accidente de muncă
Stagiu militar
Concediu de maternitate
Concediu de studii 
Șomaj

«Consilier - Legislația Muncii»
Este unica lucrare în care întreaga legislație a muncii este prezentată special pentru cei 99% dintre manageri, care 
nu au cunoștințe juridice.

NOUTATE ABSOIT I Ă
Modul de prezentare - un elegant biblioraft A4 - permite ca o dată la 2 luni, abonații la „Consilier - Legislația Muncii” să primească, prin 
serviciul special de actualizare, câte un set de pagini conținând cele mai recente modificări și completări din domeniul legislației muncii. 
Noile pagini se pot insera cu ușurință la locurile indicate de editor.

Completat) ACUM cuponul de mai jos și veți primi GRATUIT informații suplimentare în cel mai scurt timp.

i □ DA, doresc să-mi expediați GRATUIT pachetul meu cu informații suplimentare despre «Consilier - Legislația Muncii»

Firma_________________________________ Dom. activ._____________________________________Nume______
Prenume______________________ Funcția___________________ Loc._________________________  Str._______
Bl.__Se.__ Et.__ Ap.__ Sect._____Cod ■ Jud._______________________________________________
Tel.___________________________________ Fax_______________________________________________________

! Expcdiati CHIAR ASTĂZI acest cupon pc adresa: RENTROP & STRATON, Grup de Editură și Consultantă în Afaceri,
I C.P. 46. O.P. 54, București, sector I.
I Puteți expedia cuponul și prin fax, la numerele: (01) 320 38 84.311 26 35, 311 28 12.
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Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme

PHILIPS GoldStar AUSTRIA
0 îndesii-

SATU MARE

TOATE la cele mai mici preturi

Q3RATE avans
■ Cumpărătorii TIU trebuie să meargă cu girări fii la bancă, CEC, notariat etc, 

contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
- Cea mai mică dobândă -5% pe lună; calculată numai la soldul rămas 

rezultă o dobândă reală medie de numai 2,7% pe lună

NUMAI
PRIN

ÎNTOTDEAUNA cu un pas in fata
r

HhnhiIha ii.J UxhaJaaoa. ★ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A (la parterul Primăriei) • tel. 234392 magazine in jud. Hunedoara. * orăștie, str. n. Bâicescu, nr.u • tei. 247496

Exemplu de calcul pentru 12 rate 
______ (la 1 milion de lei)

SUMA RATtl ,umA 
DOBÂNZII

TOTAL PLATA 1

' 33.333 133.334
83.334 45.834 129.168
83.334 41.667 125.001
83.334 37.500 120.834
83.334 33.334 116.668
83.334 29.170 112.504
83.334 25.000 108.334
83.334 20.834 104.168
83.334 16.667 100.001
83.334 12.500 95.834
83.334 8.333 91.667
83.334 4.167 87.501
Total dobândâ 325.006 lei

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

325.006 leiL_______________________________ 4

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

ELECTRONIC UN MAGAZIN AL IMCOMEX

CONVOCATOR
Societatea comercială CRIȘMOB 

BRAD SA, cu sediul în orașul Brad, str. 
Liceului nr. 26, jud Hunedoara, convoacă 
Adunarea Generală a Acționarilor, în ziua 
de 30.03.1999, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Municipiului Brad, sala de 
ședințe.
Ordinea de zi a Adunării este următoarea.

1. Analiza bilanțului 1998
2. Bugetul de venituri și cheltuieli pen

tru exercițiul financiar 1999
3. Structura acționariat
4. Modificarea Statutului și Contrac

tului societății
5. Numirea Consiliului de Adminis

trație și a Comisiei de Cenzori
6. Diverse
In cazul neîntrunirii cvorumului necesar 

ținerii ședinței, aceasta se reprogramează 
pentru ziua de 31.03.1999, la aceeași oră și în 
același loc.

Pentru relații suplimentare, la sediul 
societății, telefon 054651386, 054651387.

CREDIT BANK SUCURSALA HUNEDOARA-DEVA
Precizează

Referitor la anunțul apărut în ziarul “Cuvântul liber” 
din data de 10 martie 1999 cu privire la preluarea 
depozitelor de către o societate de valori mobiliare, vă 
facem cunoscut că sucursala CREDIT BANK HUNE- 
DOARA-DEVA nu este implicată în organizarea acestei 
acțiuni.

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

Comercializează, începând din 15.03.1999, 
prin depozitul din Deva, str. Depozitelor, nr. 1, 
toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT >>

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

maximum 5 zile. 
Informații la telefon 

054/232946.
✓ ................. V

“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: la cele mai mici 
prețuri.

Informații la tel. 054/ 221009; 233137, 
int., 180, sau la sediul firmei din Deva, str. 
Depozitelor, nr. 19.

IMPORTANT
SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE

Anunță deponenții persoane fizice la CREDIT 
BANK - Sucursala Hunedoara că începând cu data de 
10 martie 1999 pot să se prezinte la sediul din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr.16, în aceeași clădire cu Credit- 
Bank, pentru a încheia contractele în vederea 
primirii contravalorii depozitelor constituite la Credit 
Bank-Sucursala Hunedoara.

Relații suplimentare zilnic, de luni până vineri, 
între orele 8-16, la telefoane: 092/495307; 092/ 
787839;092/788675, 627233.

Conectati-vâ în
luna Martie la

diaiog
si primiți de la

un mărțișor....
MONDO 
HUNEDOARA
Blvd. Dacia, nr. 6 
telefon: 054-716.411

CONECTARE
GRATUITA

SC SUINPROD SA Orăștie 
vinde din stoc porci metiși 

Marele Alb și Landrace:
• purcel sub 20 kg/cap 19.980 lei/kg;
• purcei 20-40 kg/cap 16.650 lei/kg;
• scroafe gestante luna a IV-a 19.250 lei/kg. 
Prețurile includ TVA. Informații Orăștie, str. Luncii,

nr. 1, telefoane 054/241640, 054/241369.

^CUVÂNTUL
LIBER

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ 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

Director - TIBERIU ISTRATE • Redactor șef- NICOLAE TÎRCOB • Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN • Secretari generali de 
redacție, șefi de departamente - MINEL BODEA, SABIN CERBU • Departamentul politic - VALENTIN NEAGU, CORNEL POENAR, 
ANDREI NISTOR • Departamentul social ESTERA SÎNA, CRISTINA CÎNDA, CIPRIAN MARINUT • Departamentul reformă- 
restructurare - DUMITRU GHEONEA (șef departament), TRAIAN BONDOR, ADRIAN SĂLĂGEAN • Departamentul educatie- 
cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BIRLA • Fot reporter - TRAIAN MÂNU • Responsabil de număr - MIHAELA 
TARNOVSCHI • Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN • Culegere și tehnoredactare computerizată - CODRUȚA 
GOȚA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, INA JURCONE, EVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara - Telefoane: 211275, 212157,225904 (depozit 
magazin); Fax 218061

• E-mail:cuvlib@ devp.iiruc.ro
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru 

articolele necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tiparul
executat

la
Tipografia
“Cuvântul

liber”
Deva

devp.iiruc.ro

