
71’Delegație 
hunedoreană 

în Bosnia - 
Herzegovina 

în perioada 17-23 martie 
a.c., o delegație a Consiliului 
local al municipiului Hunedoara 
participă la sărbătorirea'zilei 
orașului înfrățit Zenica din 
Bosnia - Herzegovina. 
Deplasarea delegației 
hunedorene se face la invitația 
municipalității din Zenica care 
sărbătorește "Ziua Zenica" 
(Ziua Orașului), organizând în 
acest sens și festivalul local de 
cultură “Primăvara la Zenica". 
La această sărbătoare vor mai 
participa delegații din alte 
patru orașe înfrățite cu Zenica 
și anume: Gelsenkirchen - 
Germaniș, Uskudar - Turcia, 
Karșiyaka - Turcia și Lulea - 
Finlanda. Delegația hune
doreană formată din patru 
persoane speră că va 
contribui la întărirea și 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre orașele 
participante. (C.M.)
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Dolarul ne face viața grea

Zilele negre ale leului românesc
Există mult adevăr în zicala 

potrivit căreia "de ceea ce ți-e 
frică nu scapi". Acest lucru este 
confirmat și de deprecierea 
vertiginoasă a leului .românesc 
în raport cu dolarul american, 
căderea înregistrată în ultimele 
zile constituind perioada cea mai 
neagră din existența monedei 
noastre naționale, căreia se pare 
că i s-a cam terminat oxigenul. 
De la începutul anului 
deprecierea leului a fost de 36 
de procente, față de 37 
previzibile pentru sfârșitul lui 
1999. De altfel unii specialiști 
apreciază că era de așteptat ca 
pe fondul unei economii 
neperformante, al crizei 
economice accentuate și al unui 
consum mult mai ridicat decât se 
produce (deși cu nivelul actual 

kde trai nu ne putem nici pe 

departe lăuda, sărăcia lucie 
cuprinzând rânduri tot mai largi 
din populație), să apară efectul 
unor politici falimentare și 
gestionări defectuoase ale 
resurselor țării.

Cu toate că ministrul Finanțelor 
se dă mare sculă și spune că 
are curajul să se ia la trântă cu 
dolarul și că o să vină soarele și 
pe strada noastră, sunt prea 
puține motive să credem că 
deprecierea va fi stopată, 
îngrijorarea este cu atât mai mare 
dacă avem în vedere că vin 
scumpirile în lanț, creștgrile de 
prețuri la energie și combustibili 
atrăgând inevitabil majorări la 
toate produsele, deprecierea 
raportului leu/dolar făcându-ne 
astfel zile fripte și viața tot mai 
grea.

încercările unor reprezentanți 

ai puterii de a explica fenomenul 
pe seama unor speculații (la 
casele de schimb cursul afișat a 
ajuns chiar la 25.000 lei pentru un 
dolar), sau a cine știe ce interese 
obscure, a jocului economiei de 
piață și psihologiei populației, nu 
sunt de natură să limpezească 
apele. într-o astfel de conjunctură 
destul de tulbure este pusă și 
politica Băncii Naționale a 
României, care n-a mai ținut sub 
control cursul de schimb și (pentru 
a putea achita vârful de plată 
scadentă în dolari din luna 
viitoare) a atras o cantitate 
ridicată de valută de pe piață. Evi
dent că în condițiile actuale, când 
cursul de schimb al BNR a ajuns 
la 14.900 lei pentru un dolar, este 
deja inoperant și bugetul țării 
pentru acest an, acesta fiind 
construit la un curs mult mai

APARE LA DEVA

scăzut. Haosul ce s-a instalat 
în întreaga economie, inclusiv în 
privința privatizării și reformei, 
se regăsește acum și în 
domeniul financiar-bancar, în 
pierderea încrederii populației în 
moneda națională și (de ce nu?) 
în creșterea pericolului ca țara 
să intre în incapacitate de plată. 
Firește că specialiștii vor face 
scenariile de rigoare pentru a 
ieși din impas, pentru a rectifica 
bugetul și a se găsi soluții de 
însănătoșire a economiei, de 
relansare a acesteia și de 
creștere a exporturilor, astfel 
încât deficitul balanței 
comerciale să fie cât mai redus 
posibil. Nădejdea este că 
devalorizarea leului va fi 
temperată și nu vom ajunge în 
situație de colaps total.
_________Nicoiae TÎRCOB a

Taxa pe miel
Conform obiceiului, în perioada 

sărbătorilor Paștelui crește numărul 
ovinelor sacrificate, întrucât carnea 
acestora este folosită la prepararea 
mâncărurilor tradiționale acestei 
sărbători a creștinătății. Tot 
conform obiceiului, autoritățile 
locale nu scapă nici un prilej de a 
institui noi taxe și impozite. Astfel, 
în ședința din luna martie, Consiliul 
local Hunedoara a stabilit o taxă de 
5.000 de lei pentru sacrificarea 
ovinelor și caprinelor pentru 
perioada 15.03 - 30.06 a.c în 
spațiul special amenajat în Piața 
Obor. Deși nu este foarte mare, 
această taxă se va regăsi în prețul 
kilogramului de carne de miel și se 
va face venit la bugetul local 
Hunedoara, lată deci că după taxa 
pe scaun a ministrului Remeș, 
avem “taxa pe miel". Se pregătește 
oare “taxa pe aerul respirat"?!

>

"SĂRBĂTOAREA 
FRANCOFONIEI”

Marcând Ziua Internațională a 
francofoniei (celebrată în toate 
țările francofone pe 20 martie), 
Secția de artă a Bibliotecii 
Județene “Ovid Densusianu” 
Hunedoara-Deva și Asociația 
FRADEV organizează vineri (19 
martie), la sala festivă a 
Prefecturii, "Sărbătoarea 
francofoniei’’.

Sub acest generic vor avea 
loc conferințe, dezbateri și 
momente artistice, la care, alături 
de membrii FRADEV, participă doi 
tineri invitați din Franța - Jean- 
Franșois Damas (cu tema 
"Napoleon - puterea, națiunea și 
legenda”) și Karine Billaud 
("Dansul contemporan în Franța 
de astăzi"). Invitații vor avea 
prilejul să vizioneze videocasete 
și expoziții care vor susține 
convingător cele prezentate la 
“Sărbătoarea francofoniei”. (G.B.)
\__________ —_________ /

Puncte de vedere

Economia 
și sărăcia

Este limpede pentru oribine că viața 
românilor devine din zi în zi mai grea. Taxe 
peste taxe, impozite exagerate, prețuri 
aberante, hoție și corupție, prostie și minciună 
se rostogolesc în neștire peste oameni, 
sufocându-le existența. întrJo permanentă 
dispută cu parlamentarii, gen “care pe care”, 
pentru interese și facilități la propriile pungi, 
uitând de unde au plecat și cine i-a mânat 
acolo, guvernanții nu reușesc în nici un chip să 
oprească acest picaj prelungit și primejdios al 
țării.

într-un păienjeniș de legi, ordonanțe și 
hotărâri, imperfecte și confuze, unele 
anulându-le în scurt timp pe altele, lumea nu 
mai știe ce să facă, ce să creadă. Și dacă n-ar 
fi tristă, fraza potrivit căreia „guvernele din 
timpul lui Ion Iliescu au pus țara pe butuci, iar 
cele din timpul lui Emil Constantinescu au furat 
butucii", ar rămâne doar hazlie. Numai că nu-i 
de glumit cu soarta țării, cu viața oamenilor. Și 
aproape toate vin din incapacitatea și 
incompetența celor suspuși de a controla și 
conduce eficient activitatea din industrie, 
agricultură, construcții, transporturi, sistemul 
bancar, servicii. Cifrele statistice sunt de-a 
dreptul alarmante.

Comprimate în cel mai elocvent indicator- 
Produsul Intern Brut -, ele relevă că, în anul 
1997, acesta a scăzut cu 6,6 la sută față de 
1996, iar în 1998 a fost mai mic decât în anul 
anterior cu 7,3 la sută, record absolut al ultimilor 
cinci ani.

De altfel, 1998 a înregistrat și alte recorduri 
negative din perioada postdecembristă, cele 
mai pregnante fiind în planul economiei, care 
influențează în lanț celelalte sectoare. încă trei 
ani în balanță: în raport cu 1996, în 1997, 
producția industrială s-a diminuat cu 5,9 la sută, 
ca peste un an, în 1998, să fie inferioară cu 
17,3 la sută celei din 1997. Și scade în 
continuare, în ianuarie a.c. fiind redusă cu 7,8 la 
sută în raport cu luna precedentă. Degringolada 
producției industriale în general s-a răsfrânt 
negativ și asupra exporturilor. Dacă în 1997, 
exporturile au acoperit importurile în proporție de 
81 la sută, în 1998, acoperirea a fost doar de 
76,1 la sută. Pentru că anul trecut s-a importat 
cu 42 la sută mai mult decât s-a exportat, 
deficitul balanței comerciale a înregistrat peste 
3,5 miliarde de dolari, cel mai mare nivel de după 
1989. Și în acest domeniu coborâșul continuă.

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

Clădirea muzeului de istorie din Sarmizegetusa.
Foto: Traian MÂNU

Jnsemnări

Intr-o zi la Ilia...
Comuna Ilia este o așezare cu oameni plini de 

vise și dorințe. Căliți în necazuri, neocoliți de 
vitregii. Optimiști. Gospodari.

Așa suntcunoscuți... Și cum zicea poetul „...la 
trecutu-ți mare, mare viitor..."

Dar eu vreau prezentul!
Ilia are un trecut bogat. Atestarea sa este 

pecetluită în hrisoave, la anul 1266, sub numele 
de Villa Helya, iar din anul 1750 s-a botezat sub 
numele pe care-l știm: Ilia.

Câte generații de oameni s-au născut și au 
trăit...! Și-au ridicat case...! Au plantat pomi...! Au 
crescut copii...!

Cine a suferit! - dacă nu ei, pentru neîmpliniri. 
Cine s-a bucurat! - dacă nu ei, pentru bucurii...! 
Câte zbateri cu „liant" de fericire și de 
amărăciune n-or fi cunoscut inimile celor care de 
la anul 1266 încoace și-au durat aici sălașul și 
visele...!

Așezarea nu a fost ocolită de vicisitudinile 
istoriei. Pentru că a fost nu numai pe malul 
Mureșului - cu care nu de puține ori au fost 
nevoiți să se lupte cu furia apelor sale - ci și cu 
tăvălugul istoriei... A stat în calea tuturor 
„trecătorilor”, care cu crucea în sân și cu glonțul 
pe țeava puștii le-au promis mult dorita liniște - 
(liniște pe care și-o dorește orice om, care 
traversează pruncia, copilăria, tinerețea, vârsta- 
vârstelor, în drum spre neant...) Au avut și 

împliniri! Stă mărturie trecutul consemnat în 
hârtii îngălbenite de vreme...

în anul 1808, comuna a fost centru de 
plasă. Tot așa a rămas și după marea Unire 
de la 1918.

Din 1952, până la reorganizarea 
administrativă din 1968 - a fost centru de 
raion. Apoi, comună. Dar nu orice comună! 
Așezare cu liceu și școală profesională, cu 
spital rural, care funcționează de 40 de ani; 
cu agenție CEC; cu cooperativă de consum și 
multe alte edificii.

Deci, motive să am ce scrie despre trecut 
sunt... Dar despre prezent?

Ca să-mi pot „adăpa” informația, pe care 
să o imortalizez în acest reportaj, mi-am 
îndreptat pașii spre „inima” comunei. Adică 
spre Primărie! Loc pe care-l caută direct sau 
indirect toți cei 4143 de locuitori, câți trăiesc în 
comuna Ilia.

Era într-o zi de vineri când am bătut la ușa 
primarului. Și eta multă animație aici!

Pe dl loan Costea îl cunosc de când era 
maistru instructor la liceul din urbe. O vreme a 
fost viceprimar (în perioada 1992-1996). în 
anul ’98 oamenii l-au ales primar.

N. PANAiTESCU
(Continuare în pag. 2)

încă puțin $i 
voi redeveni 

milionar
...Eram salariat la fostele ateliere C.F.R 

Simeria. Cei care au trăit în perioada 
războiului și în anii după acea mare 
conflagrație mondială, cunosc „pe viu" 
greutățile cu care se confruntau atunci 
oamenii. în treacăt fie spus, țara era distrusă 
de bombardamente, obuze de artilerie și tot 
felul de alte explozive provocate din două 
părți; mai întâi, din partea celor care ne-au 
devenit aliați - Anglia, S.U.A. și U.R.S.S »- 
apoi din partea celor cu care am fost aliați - 
armatele germane hitleriste și maghiare 
hortiste.

La acestea se adăugau multe alte 
zbuciumuri și traumatisme economico- 
sociale, determinate de seceta necruțătoare, 
sabotajele de tot felul, furturile, înșelăciunile, 
actele de violență săvârșite de elementele 
descompuse din viața socială și militară de 
ocupație, ca să nu mai vorbim de răniți, 
mutilați, văduve de război și de familiile care 
nu și-au mai văzut bărbații sau alți apropiați, 
rămași pe câmpurile de luptă sau sub 
dărâmăturile caselor, ori ale altor edificii 
distruse în cei peste 4 ani de război.

...în ultima lună dinaintea reformei 
monetare din anul 1947, am primit un salariu 
de 5,7 milioane lei. Nu era puțin și nici mult, 
în raport cu vechimea mea în muncă. în 
schimb, valoarea lor era simbolică. Puteam 
să-mi asigur cu ei masa de prânz pe o 
jumătate de lună; o pâine costa 4-5 sute mii 
lei; un litru de lapte și mai mult; un pachet de 
țigări „plugar” - 300 mii lei; nu puteam - 
decât cu mari eforturi și cu puținul ajutor de 
la părinți să-mi cumpăr o lenjerie modestă 
sau ghete cu talpă de lemn; nu aveam unde 
locui; bântuiau bolile molipsitoare; nu se 
găseau medicamente, iar la tratamente sau 
bilete de odihnă în stațiuni balneo
climaterice nici măcar nu mă puteam gândi. 
Dar asta era atunci, și-i găseam motivația.

Acum, cu 44 de ani vechime în muncă 
efectuată în diferite domenii și sectoare de 
activitate - în calitate de analist, cadru di
dactic universitar, publicist etc - sunt 
pensionar cu o sumă de 954 mii lei la care 
se adaugă majorările mult lăudate de

_______ Prof, loan SÎRBU
(Continuare în pag. 2)
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După Ciorbea și 
Mitrea urmează 

Condescu?
Din sursă sigură, care ține să-și păstreze 

anonimatul, Partidul Democrat i-a rezervat lui 
Marin Condescu - liderul CNCSMR și mai nou 
și al Federației sindicale miniere Rovinari -un 
loc de vicepreședinte în cadrul său.

Deci după Ciorbea și Mitrea un nou fruntaș 
sindical este pe cale de a intra în politică.

Știrea contrariază oarecum, având în 
vedere că de curând la Motru Condescu a fost 
reconfirmat în funcția de lider al CNCSMR. 
Dar “semnele vremii" arată că e credibilă. Să 
ne reamintim că la mineriadele din ianuarie 
și februarie, minerii din bazinul Motru - Jiu, 
pentru care Condescu a obținut un statut de 
stabilitate, aducător de satisfacție socială, nu 
au participat. Singurul dizident, fostul lider al 
minerilor de la Rovinari - Roșia de Jiu, 
Gheorghe Crețan, a fost sever taxat de 
sindicaliști pentru dizidența sa.

între noi fie vorba, neparticiparea a fost 
salutată de oamenii obișnuiți să trăiască în 
respect față de lege și ordine. (I. C.)

Economia 
și sărăcia 

(Urmare din pag. 1)

Dacă adăugăm și căderea continuă a 
agriculturii, și creșterea necontrolată a prețurilor, 
rezultă cu claritate diminuarea drastică a puterii de 
cumpărare a populației, cu peste 40 la sută din 
1990 până astăzi, nivel care urcă sensibil după 
nebunia prețurilor de la începutul anului în curs, din 
aceste zile și în lunile următoare, după cum ne 
„încurajează" mai marele finanțelor țării. Creșterea 
puterii de cumpărare cu șase procente în 1998, 
față de 1997, pe care o evidențiază statistica, este 
doar o cifră, rece, care nu ține de foame. Câți or fi 
simțit-o?! Pentru că nivelul de trai a fost în scădere 
dramatică.

Vădit lucru, economia României este grav 
bolnavă, iar medicii ei, „jdemiile" de specialiști, nu-i 
găsesc antidotul. Mai ales că pun sare pe rană și 
organismele financiare internaționale, către care 
neputința ne împinge să stăm cu mâna întinsă. Iar 
în 1999 mai mult ca niciodată, fiind probabil anul cel 
mai greu al României postdecembriste.

Dar până când oare o asemenea stare? 
i Sacii cu promisiuni s-au terminat de mult. ,

Intr-o zi la Ilia...
(Urmare din pag. 1)

Aveam să aflu - nu de la el - că s- 
a simțit perioada cât a lipsit de la 
primărie. Un fel de a spune lipsit, 
pentru că alegerile democratice au 
optat în această perioadă pentru o 
altă persoană care să conducă 
treburile comunei. Iar dl Costea a 
rămas consilier. Plecarea lui de la 
„cârmă” a întârziat cu tot atâta timp 
introducerea gazului metan în centrul 
civic. Este un „fix” al dumnealui de a 
vedea arzând în sobele locuitorilor 
comunei mult râvnita flacără albastră... 
Această lucrare îi stă fostului vice - 
acum primar - pe umeri, ca o mare 
greutate, pe care vrea să o rezolve 
cât mai repede.

Ce are nou comuna, la data când 
apar aceste însemnări: două filiale de 
bănci. Percepția rurală din Ilia are 
acum trezorerie. în comună s-a 
înființat un centru de șomaj, care să 
rezolve situația persoanelor din zonă, 
care doresc să găsească un loc de 
muncă. S-a introdus apa potabilă în 
centrul civic, care s-a adus de la o 
distanță de 20 de km. De la izvorul cel 
mai curat!

Pe agenda de lucru a primarului, a 
consilierilor comunei stau să fie 
finalizate lucrările de asfaltare a unor 
străzi cum ar fi: Ștefan cel Mare, Gării, 
Cuieșului... Se va termina canalizarea 
străzilor din centrul civic.

La o construcție - care stă 
neterminată de peste zece ani - și 
prin imaginea care ți se oferă insuflă 
tristețe - a fost în sfârșit! găsită o 
soluție - ca să fie finalizată. Inițial 
lucrarea avea ca destinație un spațiu 
comercial - la parter, cu locuințe la 
etaj. Romtelecom și-a oferit 
disponibilitatea de a construi în acest 
spațiu - pentru binele locuitorilor 
comunei - o centrală telefonică 
digitală. Târgul e încheiat, rămâne ca 
noul proprietar să se apuce de 
finalizat ce a cumpărat.

în ceea ce privește viața socială, 
comuna are cu ce ieși în față. Sunt 95 
de agenți economici, din care 64 
privați, unde lucrează 1187 salariați. în 
centrul civic, stadionul comunal se 
mândrește cu o echipă de fotbal, care 
„bate mingea" în campionatul județean, 
în centrul de comună este un 
cinematograf, o bibliotecă bogată în 
cărți beletristice...

Ocupația de bază a locuitorilor 
este agricultura și creșterea 
animalelor. în gospodăriile celor 9 sate, 
care compun comuna, se cresc 1040 
capete bovine, 1100 capete ovine, 
1800 capete porcine. Surse și 
resurse pentru a se asigura fonduri 
care să ducă la prosperitatea 
așezărilor lliei sunt!

în comună e o carieră de bazalt, o 
balastieră de nisip, exploatări 
forestiere. Pădurea ocupă peste 3300 
ha. Pentru agricultură sunt mai mult de 
5100 ha. Pământ arabil. Pentru care 
consilierii comunei, primarul, 
specialiștii de aici se zbat să dea noi 
valențe fertilității solului, ca să se 
obțină producții de cereale pe măsură 
și de calitate!

De fapt, la primărie, în ziua când 
am fost pentru documentare, animația 
care domina coridoarele birourilor era 
motivată de faptul că se pregătea 
ședința de consiliu. Atunci am văzut 
câțiva dintre consilierii cu „greutate” 
în comună. Și nu numai... Dl loschici 
Dimitrie, director la Direcția Sanitar 
Veterinară a județului Hunedoara, dl 
Ștefan Stănescu, directorul Liceului 
Teoretic „Silviu Dragomir”, pe dl 
viceprimar al comunei - Liviu 
Orbonaș, pe dl Traian Pogan, 
administrator al Liceului „Silviu 
Dragomir”...

Am aflat că ordinea de zi a 
consilierilor era destul de încărcată. Și 
asta înseamnă mult! înseamnă că 
făclia arderii pentru viitorul așezării 
încălzește și luminează prezentul 
pentru ziua de mâine...

HUNEDOARA

Meciuri interna-
ționaie de popice
La acest sfârșit de 

săptămână (sâmbătă și 
duminică), moderna sală de 
popice de la Hunedoara va 
fi gazda întâlnirilor 
internaționale de popice între 
echipele de juniori și

junioare ale României și 
Ungariei. Un frumos prilej 
pentru iubitorii acestui 
atractiv sport de a vedea la 
lucru pe cei mai buni tineri 
popicari din cele două țări. 
(S.C.)
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Rezultatele etapei: Petrolul - Univ. Craiova 4-1; Farul 
- Rapid 0-0; FCM Bacău - “U” Cluj 0-0; Steaua - FC 
Argeș 1-2; CSM Reșița - FC Onești 0-2; Gloria Bistrița - 
FC Național 2-4; Dinamo - Foresta 4-1; Oțelul Galați - 
Olimpia SM 2-0; Ceahlăul P.N. - Astra Ploiești 3-1.

CLASAMENTUL

1. RAPID 20 16 3 1 ■ 44-11 51
2. DINAMO 20 16 2 2 66-19 50
3. STEAUA 20 12 4 4 36-17 40
4. FC ARGEȘ 20 12 2 6 37-22 38
5. FCM BACĂU 20 10 8 2 26-17 38
6. OȚELUL 20 12 1 7 30-19 37
7. FC NAȚIONAL 20 12 0 8 41-28 36
8. PETROLUL 20 9 4 7 31-26 31
9. CEAHLĂUL 20 9 3 8 28-32 30
10. ASTRA 20 7 5 8 22-21 26
11. FC ONEȘTI 20 7 3 10 28-39 24
12. FARUL 20 7 2 11 23-34 23
13. GLORIA 20 6 4 10 32-40 22
14. CSM REȘIȚA 20 4 6 10 16-39 18
15. UNIV. CRAIOVA 20 4 5 11 21-31 17
16. OLIMPIA 20 2 4 14 13-37 10
17. “U” CLUJ 20 2 4 14 10-48 10
18. FORESTA 20 1 4 15 20-44 7

Etapa viitoare: Rapid - CSM Reșița; Foresta - FC 
Farul; Olimpia - Gl. Bistrița; Univ. Craiova - Ceahlăul; 
Astra PI. - Oțelul Galați; “li” Cluj - Petrolul; FC Onești - 
Steaua (sâmbătă, 20 martie); FC Național - Dinamo; FC 
Argeș - FCM Bacău (duminică, 21 martie).

(Urmare din pag. 1)

forurile guvernamentale; 3-4000.lei lunar (doamne ce „mană 
cerească!”), ceea ce înseamnă că, în scurt timp, o să ajung 
la un milion lei. Așadar, nu 5,7 milioane ca acum 52 de ani, 
ci numai unul, însă unul de un fel deosebit, când - 
deocamdată - cea mai mare bancnotă - ca număr de unități 
monetare - este de 100 mii lei, nu ca cea din '47, de un 
milion lei.

Doresc să fac precizarea că și înainte de evenimentele din 
1989 am fost pensionar, cu un cuantum de 3670 lei lunar. Pe 
atunci trăia și soția, având și ea în jur de 3200 lei pensie 
lunară, pe care o puteam economisi pentru zile grele. Și au 
urmat asemenea zile, însă economiile au încetat să se mai 
acumuleze.

Precizarea am făcut-o pentru a uza, pe scurt, de unele 
comparații între ceea ce a fost până în 1989 și ceea ce este 
acum, după șirul nesfârșit de reforme și „transformări 
înnoitoare”, efectuate de guvernele care au urmat și care s-au 
întrecut între ele, până au reușit să aducă țara și oamenii ei 
într-o situație imprevizibilă cândva și inegalabilă pe plan 
european sau chiar mai mult, în privința sărăciei.

Cu cei 3670 lei puteam cumpăra atunci mai mult de 180 
kg carne de porc, acum cu milionul meu nu pot cumpăra nici 
20 kg de același produs; un costum de haine costa 250-300 
lei, acum depășește 5-6-700 mii lei; cu 210 lei se putea 
cumpăra o pereche de pantofi eleganți și durabili, aceeași 
pantofi depășesc acum suma de 200-250 mii lei; un ou costa 
0,70-0,80 lei, acum un oușor adus de nu se știe unde este de 
1000 ori mai scump; un bilet de autobuz Deva-Hunedoara 
avea un preț de 6,50 lei, acum depășește 7000 lei și aș mai 
putea înșira multe sute și mii de asemenea exemple.

Merită să mai subliniez și faptul că, în urmă cu aproape 10 
ani, chiria era simbolică, învățământul și medicamentele 
gratuite, prețurile rechizitelor școlare puteau fi suportate de 
oricine, asemănător cu bilete de tratamente și de odihnă; 
atunci, numai cine nu vroia nu învăța sau nu lucra, acum un 
mare număr de absolvenți de facultăți nu găsesc locuri de 
muncă, iar din populația aptă de lucru a județului Hunedoara, 
mai mult de 14 la sută șomează. Și dacă e să vorbim de studii, 
mai cu seamă de cele superioare, eu nu pot spune decât că, 
dacă mi s-ar cere să întrețin un student, nu aș putea.

De fapt, cu un venit (pensia lunară) de un milion de lei nu
mi pot asigura o existență nici măcar modestă. Aceasta pentru 
că, în lunile de iarnă, aproape jumătate o folosesc pentru 
întreținerea apartamentului: energie electrică și termică, apă, 
canal, impozit, telefon, televizor, medicamente permanente, o 
deplasare cu mijloace de transport comun etc. Pentru hrana

încă puțin și voi redeveni milionar
zilnică mai rămâne.... - restul. Dar ce înseamnă acest rest? 
în jur de 300 mii lei, din care mai trebuie cumpărat un săpun, 
o lamă de bărbierit, o pereche de,ciorapi, un ziar, o carte și 
alte câteva mărunțișuri. Despre îmbrăcăminte, nici nu poate 
fi vorba. Noroc că se mai găsește ceva din trecut. Singura 
consolare - dacă aceasta se poate numi consolare - este 
convingerea că sunt oameni cu o situație și mai precară, 
adică cu pensie mai mică și cu alte greutăți care depășesc 
pe ale mele. Detest însă pe cei care se fac vinovați pentru 
aceasta. Totodată însă știu că există persoane cu venituri 
incomparabil mai mari, la același sau chiar mai mic grad de 
pregătire profesională. Ar fi multe de spus despre membrii 
„clasei conducătoare" și despre alți favorizați de binefacerile 
perioadei postdecembriste, aflați acum în diferite posturi, foruri 
de conducere, care au niște venituri de-a dreptul fabuloase. 
Nu de mult, la o emisiune PRO TV (întâlnire cu presa), 
premierul Radu Vasile afirma cu prefăcută nedumerire că un 
director de regie realizează un venit de un sfert de miliard într- 
un semestru. Aceasta înseamnă mai mult de 41 milioane lei 
în medie pe lună. Intenționat sau neintenționat (?), nu a făcut 
referiri la persoane mai sus puse: parlamentari, miniștri, 
consilieri sau la cei 15000 de funcționari care și-au ocupat 
locurile rezervate după alegerile din 1996, după cum nu a 
spus nimic nici despre persoanele pensionate în ultimii doi 
ani care primesc 3-4-5 sau chiar mai multe milioane lei lu
nar. Dacă și aceasta înseamnă echitate sau ceva asemănător, 
putem fi de acord și cu cele scrise de un poet în urmă cu mai 
mulți ani... „că voi egalitate, dar nu pentru căței".

Nu sunt un nostalgic, înveterat însă, totuși, îmi place să 
privesc lucid spre ceva cu care eram obișnuit, spre fostele 
„păduri” de macarale, înălțând obiective industriale și civile, 
absolvenți de învățământ superior, profesional ori de alte 
specialități, ocupându-și locurile de muncă, terenuri vaste 
cultivate cu cele mai diverse culturi agricole, udate de 
inestimabilele sisteme de irigații; mari și moderne complexe 
agroalimentare, combinate industriale de performanțe 
tehnice mondiale, institute și centre de cercetare și proiectare, 
unde lucrau oameni de o autentică și neîndoielnică probitate 
profesională; artere și magistrale de transport feroviar, auto, 
de energie electrică și termică și multe altele, care sunt scoase 
acum la mezat, iar multe au dispărut în mod voit sau dirijat de 
niște figuri insolente, iresponabile și diletantiste, care au reușit 
să confirme precizarea că “se dorește nimicirea României” 
Da ! S-a dorit și s-a realizat, cu concursul și participarea directă 

a unor ființe jalnice și obscure aflate în fruntea țării și care 
"...numai banul îl vânează și câștigul fără muncă”. Lor se 
cuvine să li se repete mereu și în mod acuzativ axioma „Pe 
Ceaușescu l-au omorât, dar cu țara ce-au avut?" Pentru 
că, domnilor guvernanți, din orice unghi am privi lucrurile, 
constatăm că „Prea tăcurăți neamul nostru de rușine și 
ocară”. Și oricât ați încerca să ascundeți acest adevăr, nu 
veți reuși. Generațiile viitoare vă vor judeca după fapte și 
nu după declarații găunoase rostite cu emfază de la pupitre 
parlamentare ori din fotoliile pe care le ocupați fără jenă și 
sfială, așa cum au făcut-o „mult stimații și regretații 
dumneavoastră predecesori" în anii 1907-1918, 1929-33 
și în alte perioade fierbinți ale României antebelice, inclusiv 
în timpul groaznicului război.

Pun punct aici însemnărilor mele, revenind la postura 
de fost și, în curând, viitor milionar. Numai că nu am ajuns 
la numărul milioanelor din anul 1947, însă, dacă totul va 
merge cum merge și dacă nu apare vreo „minune", pot 
deveni multimilionar. Nu aș dori deloc așa ceva! Aș prefera 
mai degrabă lichidarea urgentă a stării inflaționiste și 
introducerea ordinii în sistemul economico-financiar și 
bancar, reluarea procesului de producție pe scară cât mai 
largă, fapt ce ar conduce la asigurarea pieței cu produse 
pentru consumul intern și pentru export, ocuparea forței de 
muncă, valorificarea potențialului material și uman de care 
dispune țara noastră, înlăturarea practicii înrobitoare și a 
înstrăinării bunurilor naționale, renunțarea la cheltuielile 
inutile efectuate pentru a ne „FACE FRUMOȘI” și 
„PENETRABILI” în organismele euroatlantice de tot felul, 
încetarea deplasărilor și vizitelor de curtoazie costisitoare 
cu care s-au obișnuit marii demnitari ai „zilelor înorite” 
apărute după faimosul an 1989; o preocupare asiduă și 
nedisimulată pentru întronarea unei conduite civice și 
profund umanitare în toate compartimentele vieții 
economico-sociale și științifice; LUPTA FERMĂ Șl 
PERMANENTĂ + ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI și a actelor 
imorale de orice fel și indiferent de persoana tentată a le 
săvârși. Cu alte cuvinte, să fie create condițiile optime pentru 
muncă rodnică, pentru apărarea și afirmarea nestingherită 
a ființei naționale românești așa cum o doresc oamenii de 
bună credință. Personal împărtășesc opinia tuturor celor 
care afirmă - și nu fără temei - că România și poporul ei 
merită o soartă mai bună, mai demnă și onorabilă decât 
aceea pe care o preconizează actuala conducere.
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Viața politică
PRM-ul, Miron Cozma și imunitatea 

lui Comeliu Vadim Itidor
De puțină vreme s-a aflat din 

nou în județ dl. Ilie Neacșu, depu
tatul PRM de Hunedoara. Cu acest 
prilej a fost organizată o întâlnire cu 
ziariștii, prilej cu care au fost dis
cutate și o seamă de chestiuni 
legate de mult mediatizata legătură 
dintre Partidul România Mare și 
Miron Cozma.

încă de la început trebuie spus 
că opiniile exprimate au reliefat o 
detașare clară a Partidului România 
Mare față de Miron Cozma și ceea 
ce a reprezentat el pentru Valea 
Jiului.

lată însă, foarte pe scurt, câ
teva lucruri care au atras atenția 
ziariștilor. • Miron Cozma nu a fost 
membru al vreunei organizații din 
județul Hunedoara și nu a avut car
net. El a dorit de fapt să-și creeze 
propriul partid, pentru că nu putea 
să se subordoneze nimănui. •“De
cizia Curții Supreme de Justiție pri
vind cuantumul pedepsei lui Miron 
Cozma a fost una politică” - a mai 
ținut să precizeze Ilie Neacșu. 
Așadar Cozma este un deținut po
litic. «Deși părerile sunt împărțite, 
opinia deputatului PRM de Hune
doara este aceea că Miron Cozma 
a adus prejudicii Partidului România 
Mare. • Chiar și unii dintre preșe
dinții de sindicat din Vale^ Jiului, 
care dețin funcții de conducere în 
organizațiile PRM, au afirmat că, 
dacă Miron Cozma ajunge în con
ducerea partidului, ei își dau de
misia. •Avocații Partidului România 
Mare l-au apărat pe Miron Cozma 
pentru că alții i-au cerut prea mulți 
bani. Liga minerilor din Valea Jiului 
chiar a acceptat la un moment dat 
să plătească 700 000 000 de lei 
avocaților. Se pare că pentru a-și 
apăra liderul, minerii au plătit peste 
un miliard de lei, dar nu se cunoaște 
exact destinația unor sume. S-a

mai spus că avocații PRM-ului au 
lucrat mai mult benevol petru a-l 
apăra pe Cozma. •Liderul minerilor 
din Valea Jiului a avut în mai multe 
rânduri unele pretenții și cereri 
care încălcau statutul partidului. 
•La un moment dat, Cozma s-a de
plasat la Bărbăteni și a spus: “De
clanșăm grevă generală, PRM-ul ne 
așteaptă la București". Or, el nu 
avea și nu a avut niciodată dreptul 
să vorbească în numele partidului. 
• Partidul România Mare nu a câș
tigat forță de ultima vreme pe sea
ma sindicatelor. Tocmai de aceea, 
nu are obligația de a le da soco
teală. Acest lucru se poate petrece 
doar în cazul electoratului. «Pentru 
situația de criză în care se>iflă 
România în prezent, o vină o poartă 
și liderii de sindicate. în rândul aces
tora și-a făcut loc corupția. Primesc 
bani și valută, inclusiv din străi
nătate. «Sindicatele care au de
clarat că în 26 aprilie a.c. vor de
clanșa greva generală nu vor avea 
sorți de izbândă. Acest lucru întru
cât liderii acestora vor fi corupți de 
către puterea politică. *în ceea ce 
privește ridicarea imunității lui Cor- 
neliu Vadim Tudor, Ilie Neacșu a 
spus: “Totul este cusut cu ață albă 
în jurul acestei probleme. Nu ne 
temem de ridicarea imunității. Deja 
am făcut memorii către Curtea de 
la Haga, Consiliul Europei și Par
lamentul de la Strasbourg pentru 
că se încalcă grosolan Constituția 
țării. «Chiar presupunând că i se va 
ridica imunitatea politică, ca prim 
efect al acestui lucru va fi creș
terea popularității Partidului România 
Mare. De altfel, toată această teva
tură în jurul imunității președintelui 
este rodul creșterii continue a 
popularității lui și a partidului".

Valentin NEAGU

f- flRlM pe W
| COLEGUL ERA HOT SCANDAL LA “PIȚUL”

Un elev de la Grupul Școlar de 
Transport și Telecomunicații "Transilvania" 
Deva a furat de la o colegă cheile de la 
apartament. Profitând apoi de faptul că 
părinții acesteia nu erau acasă, a pătruns 
în apartament, de unde a sustras bunuri și 
bijuterii în valoare de 2.500.000 de lei. 
Sorin Dănuț P. a trebuit însă să restituie tot 
ce a furat, întrucât a fost depistat de 
poliție.

La Petroșani există și un bar numit 
“Pițul". Ei bine, aici, un individ de 29 de ani, 
din localitate, a provocat un scandal de 
pomină. Pavel Tișarnu se numește, iar lezi
unile provocate lui Romulus Păcurar, din 
Pui, au necesitat 32 de zile de îngrijiri 
medicale.

ALTE ȘASE 
SPARGERI

X z

Au continuat cercetările privindu-l pe 
Marcel Salak, arestat anterior. Lucrători ai 
Serviciului de Poliție Criminală de la reșe
dința Inspectoratului de Poliție al județului 
au documentat că el este autorul a încă 
șase spargeri de unități comerciale din 
județ, comise în perioada octombrie 1998 - 
februarie 1999, cu un prejudiciu de mai 
bine de 16.000.000 de lei.

UNUL BEAT, ALTUL 
FĂRĂ PERMIS\__________  _________ 7

Lucrători ai formațiunilor de poliție 
rutieră din județ au depistat încă două 
cazuri de încălcare a regulilor de cir
culație. Unul îl privește pe Gheorghe 
Groza, 43 de ani, din Totești, lăcătuș la 
SC Casial SA Deva. Pe DN 68, el a 
fost găsit beat la volan. Celălalt caz îl 
are drept “erou" pe loan Lukacs, 41 
de ani, din Sărmaș, județul Mureș. Ei 
bine, polițiștii din Petroșani l-au găsit 
la volanul unui autoturism înmatriculat 
în Timiș, dar fără a avea permis de 
conducere.

PET1UJ S-A 
SPÂNZURAT

într-o seară, în jurul orei 22, în apar
tamentul în care locuia singur, Petru 
Danciu, de 33 de ani, din Petroșani, a fost 
găsit spânzurat.

MINORUL Șl ELEVAÎ

La Lupeni, unei eleve de 16 ani i-au 
fost furați dintr-un buzunar 160.000 de lei. 
Autorul a fost prins în flagrant și este un 
minor de 13 ani din localitate. Deși are 
atâția ani, R.A. din Lupeni a rămas 
neșcolarizat.

Un scandalagiu din Petrila, muncitor la 
exploatarea minieră, a poposit recent și în 
stația CFR din Subcetate. De fapt el s-a 
aflat în localul "Herbana" din incinta stației. 
Dan Rusu a distrus aici bunuri în valoare 
de mai bine de 500.000 de lei. Va da soco
teală pentru ultraj contra bunelor moravuri 
și distrugere.

Rubrică realizată cu sprijinul iPJ 
Hunedoara

Sadism sau 
mont testări 

«uranice?
Un incendiu care a izbucnit 

zilele trecute la Deva la una dintre 
barăcile aflate pe strada Ulpia din 
centrul municipiului a scos la 
iveală fapte ce îmbracă un sa
dism neobișnuit. După stingerea 
flăcărilor au fost găsiți doi câini 
ale căror picioare au fost tăiate 
din articulațiile superioare, iar 
unul dintre ei avea înfipt un cuțit 
în gât.

Scena a surprins întregul 
echipaj al pompierilor sosiți la fața 
locului pentru stingerea focului, 
inclusiv pe alte persoane care au 
fost martori ai unei scene de 
groază. Din unele surse am aflat 
că în barăcile de față locuiesc 
peste noapte câțiva boschetari, 
iar drama celor doi câini omorâți 
și apoi mutilați ar putea fi. opera 
unora dintre ei. Alte persoane 
prezente au fost de părere că 
asemenea practici sunt carac
teristice unor grupuri satanice 
care după ce comit anumite fapte 
își mutilează victimele.

Fără însă a ridica un fapt, pe 
care unii îl pot considera banal, la 
fang de senzațional, cele petre
cute pe strada Ulpia conduc cert 
spre ideea existenței unor per
soane dezaxate, animate de un 
sentiment puternic al criminalității. 
Astăzi ucid animale, iar mâine 
pasul se îndreaptă spre om.

Faptele, oricât de banale par 
la o primă vedere, trebuie anali
zate cu mare seriozitate inclusiv 
de instituțiile specializate în feno
menul criminalistic întrucât sur
prizele pot fi fără margini într-o 
etapă următoare din partea indi
vizilor cu asemenea înclinații.

Comei POENAR
'L ■ -.....

Singurul Serviciu GSM cu conectare gratuită pentru totdeauna

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

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

ARATĂ-MI UNUL CARE NU SE BUCURĂ

CONNEX
Viitorul Suni Bine
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VICEROY
Precupaș Tiberiii 
Bala Tatiana 
Chelaru Adrian . 
Mara Maria Luiza 
Stoica Cristina 
Garoafă Corina 
lacob Rozalia 
Furdean ^Octavian 
Bralia Bogdani.■’ 
lordate ClaudiL ‘ 
Bocu Vasile 
Bogdan'Maria . . . /'
i > 14 •'if

ANUNȚ PUBLICITARr
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37 A, scoate lă vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și H.G. 55/98, 
modificată și completată cu HG nr.361/1998, 40% din acțiunile Societății Comerciale “IMINI” - 
S.A. BRAD, cu sediul în BRAD, str. Crișul Alb, nr.1, județul Hunedoara, cod fiscal R 7349904, număr 
de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/394/1995, având:

Obiectul principal de activitate: producerea și comercializarea cărnii și produselor din 
carne; comerț cu produse alimentare și alimentație publită.

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

Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/sem I): 9.629 mii lei.
Pierderea în semestrul I 1998: 2.959 mii lei.
Structura acționariatului la data de 03.12.1997 este:

Acționar Nr. acțiuni % )
F.P.S. 21.470 40
S.I.F - -
P.P.M. 32.205 60
Manager - -
Total 53.675 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 1.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 21.470.000 lei.

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

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 644.100 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS, sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice romăne/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 06.04.1999, ora 12, la sediul Direcției Teritoriale a FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 13.04.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

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

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998 
modificată și completată, art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

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

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale FPS 
Hunedoara-Deva - d-na Secașiu Rozalia, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic, între orele 10-13.

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

FF ANUNȚ PUBLICITAR
,S-Vr /
IFS&I pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și H.G. 55/98, 
modificată și completată cu HG nr.361/1998, 66,55% din acțiunile Societății Comerciale 
“ROMCAMION” - S.A., cu sediul în DEVA, str. Depozitelor, nr. 17^ județul Hunedoara, cod fiscal R 
2118011, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/123/1991, având:

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

Comerțului: 4.344.775 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997): 4.011.572 mii lei. 
Pierderea ultimului an încheiat: 203.984 mii lei.
Structura acționariatului la data de 13.11.1998 este:

r Acționar Nr. acțiuni % )

F.P.S. 115.659 66,55
S.I.F 37.169 21,39
P.PM. 20.963 12,06
Alții - -
Total 173.791 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 2.891.475 mii lei.

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

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 86.744.250 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS, sau în contul numărul 
251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice romăne/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 07.04.1999, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale a FPS 

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

data de 14.04.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

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

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998 
modificată și completată, art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

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

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale FPS 
Hunedoara-Deva - d-na Secașiu Rozalia, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic, între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.
X___________________________________ —____________________________________ /
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1 ăsându-ne furați puțin de 
£^imaginație, nu greșim 

afirmând că autoarea aceâtei cărți a 
fost una dintre cele mai interesante, 
importante și fabuloase făpturi 
feminine ale secolului nostru. Cu o 
viață conjugală începută la o vârstă 
când sexul frumos suportă mai mult 
sau mai puțin voit blazonul 
junioratului, Martha Bibescu plonjează 
în maturitate printr-o căsătorie cu 
prințul George-Valentin Bibescu 
mai în vârstă decât ea cu șapte ani. 
Acesta este începutul unei existențe 
social-sentimentale dintre cele mai 
tumultuoase; numeroasele sale legături 
sentimentale sunt, într-un fel, consecința 
frumuseții ei, iar „victimele" iubirilor sale 
fac parte din pături sociale care nu 
numai că nu știrbesc prestigiul familiei 
Lahovary, din care provine, dar îl înalță 
și îl consolidează. Nu e momentul și 
nici locul să zăbovim prea mult în 
fabulosul ținut biografic al autoarei, 
doar să mai menționez că însăși 
longevitatea sa a fost favorabilă 
multiplelor evenimente care i-au marcat 
existența într-un fel sau altul, dar mai 
ales sentimental. Așadar, Martha 
Bibescu s-a născut la București, la 26 
ianuarie 1886, fiica lui Ion Lahovary și a 
Emmei Lahovary, născută Mavrocordat, 
și a murit la Paris la 27 noiembrie 1972.

Apărută în prestigioasa și încă 
populara colecție „Biblioteca pentru toți", 
această scriere mai tot timpul pare să 
alunece printre degetele celui care ar 
intenționa să o fixeze într-unul din

MEDITAȚIA
CONTINCIĂ

versuri
Ne aflăm în fața unei talentate 

mânuitoare a versului, abia 
scăpată din brațele copilăriei (la 
numai 15 ani), cu chip frumos de 
prințesă - Nicoleta Vonica - elevă 
în clasa a IX-a, profil filologie, la 
Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu" din 
Orăștie - autoarea plachetei de 
versuri „Meditația continuă”.

Este o încântare să fii pradă 
conversației inevitabile, izvorâtă 
din setea ei de cunoaștere care 
are darul de a te scoate din inerții, 
etalând idei, scrutându-se pe sine 
printr-un lanț de interogații, care 
devin certitudini. Fire sociabilă, 
spirit nobil, iscoditor, neliniștit, se 
agață de idei ca o alpinistă, intră 
în elucidarea lor, le aduce 
argumentare cu o scăpărătoare 
strălucire originală.

,,Meditația continuă" se 
explică prin faptul că sufletul ei 
stăpânește orizontul muzelor, iar
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■
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Petru Bacîu este un om de 
cultură harnic și entuziast, tipul 
animatorului spiritual al 
Orăștiei din primele decenii ale 
secolului al XX-lea. Hărnicia și 
entuziasmul s-au manifestat 
(și se manifestă) în mai multe 
sectoare ale culturii - 
descoperitor și valorificator al 
publicațiilor literare (ziare, 
reviste), iconograf al oamenilor 
“afară din rând”, redactor și 
publicist al unor scrieri cu 
conținut divers (monografii ale 
localităților, ale întreprinderilor, 
oameni celebri și nu numai în 
domeniul culturii), gazetar 
(acum și secretar de redacție 
al "Paliei Expres”) și culegător 
de folclor.

După propria-i mărturisire, 
până acum a scris 13 cărți, 
dintre care sunt de amintit: 
“Beriu” - monografie, “Aurel 
Vlaicu - Vulturul Carpaților”,

i

i
i
i
i
i
i
■
i
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i
i “Valea Grădiștei, itinerare 
■turistice”, “Orăștioara în 

genurile literare definite clar de teoria, 
critica și istoria literară. Subintitularea sa 
„roman" nu dă undă verde spre acest 
gen literar, mai degrabă, sau la fel de 
bine, „Papagalul verde" poate fi 
încadrat între creațiile literare din stirpea 
jurnal-epistolară, ceea ce, bineînțeles, 
nu-i reduce cu nimic valoarea în sine. 
Gândită și construită pe câteva planuri 
importante, toate având permanente 
trimiteri spre suportul biografic din care 
își extrage de fapt seva, cartea este 
până la urmă o cronică de familie

Martha 'piheâcu: 
papagalul Ver^e 

Ebitara Mmerva
(col. Biblioteca pentru toți), Buc. 1998

deghizată sau, altfel spus, transferată 
într-o altă zonă geografică. Desigur 
însă nu acesta este lucrul cel mai 
relevant în economia .cărții, ci 
desfășurarea tuturor forțelor care 
converg fatidic parcă spre un singur 
țel: moartea. însăși autoarea face o 
destăinuire, sau uzează de o 
explicație care nu va lămuri lucrurile, 
însă constituie un avertisment pentru 
cititor: „Compunând această povestire 
unde moartea are un rol mai 
important decât viața..." (p. '5). Deci, 
așa stau lucrurile putem spune, dar 
numai după ce am citit ultima frază, 

SENSIBILITATE Șl CANDOARE, FANTEZIE Șl INVENTIVITATE
respirația versului are fluiditatea 
rugăciunii. Eticul, esteticul și 
religiosul se topesc într-un enunț 
de o sublimă candoare.

Plină de sensibilitate poezia 
Nicoletei Vonica crește adesea și 
pe spirala unei bogate fantezii. O 
fantezie alimentată de reprezentări 
capabile să închege simboluri 
metaforizate, de o mare 
prospețime și inventivitate, lată 
câteva dintre ele: „soare de 
zăpadă” sau „dulce-amar" - pentru 
ființa iubită care nu se ridică la 
nivelul așteptării ei; „ploile întunecate" 
sugerează contemporaneitatea 
incertă; „pasărea", „fulgul”, „fluturele", 
„îngerul” - pentru reprezentarea 
necesității de libertate în gândire și 
acțiune etc.

Poezia Nicoletei Vonica 
încearcă să aducă o lume inocentă 
în lumea actuală, poeta însă este 
extrem de pesimistă, interogativă, 
dură, severă, uneori eliptică dar 
perfect inteligibilă.

Cartea devine o metaforă a 
lumii în căutarea totalității ideale. 
Este mai degrabă, în mod indirect, 
un elogiu adus vieții simple, calme, 
autentice. Poate din această cauză 
tristețea devine obsedantă. 
Tăcerea, întunericul, negrul, ploaia 
fiind laitmotivele de realizare a 
liniștii creative, pentru „meditația 
continuă" a poetei:

Ploi întunecate / Străbat viața, / 
Una după alta, / Mărșuiesc 
funebru, / Pe obrajii / Obosiți, palizi

spiritualitatea românească*, 
culegere de texte, 'Berinâada" 
șa

Cu totul remarcabilă a fost și 
este preocuparea profesorului de 
Limba și literatura română pentru 
promovarea și încurajarea elevilor 
în domeniile creației literare și 
valorificării folclorului în revistele 
școlare - “Plaiul” Beriu, “Deluțul” 
Căstău, “Râușorul” Sibișel și 
mai ales “Pagini școlare" de la 
Liceul “Aurel Vlaicu” din Orăștie, 
la care Baciu a slujit timp de 30 
de ani.

După cunoștințele mele, în 
anul 1967, împreună cu Ion 
Iliescu, publică în volumul 
“Folclorpoetic", vol I, editat de 
Societatea de Științe istorice și 
filologice, sub îngrijirea lui Pavel 
Ruxăndoțu, un număr de 419 
strigături cu titlul "Chiuiți, 
pogan, flăcăi. ”

Culegerea realizată cu elevii 
de la liceu este structurată în 
următoarele secțiuni: “Despre 

fiindcă abia atunci devine certă 
bănuială că am parcurs paginile 
unei scrieri în care pasiunea, 
indiferența și nebunia stau la 
aceeași masă cu iubirea, 
sinuciderea, și moartea, și unde doar 
ultima este supremă și definitivă. La 
aceeași „sindrofie" stătea, uneori în 
fruntea mesei, și incestul: „Fratele și 
sora își scriau (...) scrisori pline de 
pasiune amoroasă (...). A trebuit să 
fie despărțiți de teama unui scandal 
(...). Când Maria Sergheevna a aflat 

de la un străin că fratele ei nu mai 
era pe această lume, a făcut o criză 
de nebunie (...)" (p. 67). Destinele 
personajelor urmează, în orice caz 
cu o mare fidelitate, destinele celor 
din familia autoarei care nu au fost 
deloc blânde. Povestitoarea însăși o 
trădează pe Martha Bibescu 
încunoștiințând cititorul exact 
despre o lume în care ea a trăit, o 
lume prin care a călătorit, în care a 
cunoscut oameni de seamă din 
toate domeniile și, mai cu seamă, 
din lumea scrisului: Marcel Proust, 
Paul Claudel... în „Papagalul verde"

/ Și reci. / Tăcerea nopții, / gemând.. 
/ Ploi, ploi, ploi... / (Meditația 
continuă).

O altă explicație a „tristeții" ar 
putea fi generată de starea incertă 
de necunoscut în fața „începutului 
de drum": fn viață, în dragoste, în 
țața morții. Astfel poeta devine un 
soldat în marș continuu spre aceste 
trei coordonate, asupra cărora își 
pune nenumărate întrebări: „De ce 
/ Când ne naștem / Ne nașterii' 
plângând? / Dar pe toți din jur / îi 
vedem râzând? / De ce / Când 
murim, / Murim râzând / Dar pe toți 
în jur / îi auzim plângând?" 
(întrebare).

Universul poetic al Nicoletei 
Vonica este chiar complexitatea 
lucrurilor; lumea pentru ea este o 
descoperire continuă, drept pentru 
care meditația ei este o „meditație 
continuă". Poeziile sale încearcă să 
se apropie de o filozofie 
existențialistă, dar, firește, fără a 
putea fi vorba despre un sistem la 
vârsta ei fragedă.

Cu o rară dezinvoltură și un 
salutar curaj artistic poezia ei 
dezvăluie esențele.

Totul se învârtește în jurul său 
ca o „autobiografie”, construită cu 
o ironie fină, o mărturisire în care 
se întrezăresc cele trei „drumuri”, 
intersectându-se mereu: viața, 
dragostea și moartea.

Asistăm deci la un autoportret 
care rămâne un univers obișnuit,

cântec, joc și cânt", “De 
dragoste și dor", ta nuntă". 
'Satirice', "Sodate" și ‘De viață 
nouă".

Cum se observă, tematica 
este variată, iar artistic, cele mai 
multe chiuituri sunt reușite, 
dovedindu-și calitatea de 
veritabile tezaure ale creației 
populare: “Câtu-i pârâul în sus/ 
Fete ca la Beriu nu-s,/ Că-s 
înalte, sprâncenate/ Și spre 
dragoste plecate,/ Nu te mai poți 
sătura,/ Ca de vin roșu toamna/ 
Și de somn primăvara.”

O serie de chiuituri a 
publicat în culegerea întocmită 
și îngrijită de Clemente 
Constandin și Aurelian Sărbu 
- "Strigăturidin Hunedoara”, 
Deva, 1972.

Se vede că “strigătura” a 
rămas o preocupare constantă 
a lui Petru Baciu, din moment 
ce, într-o scrisoare din 
3.02.1999, îmi mărturisește: 
“Mai am dactilografiată o

defilează prin fața ochilor și minții 
cititorului personaje dintr-o lume 
aristocratică bine zugrăvită, bine 
dimensionată și adusă la rampă în 
toată măreția, dar și imoralitățile ei 
în acest scenariu abil datorat 
talentului și inteligenței autoarei, 
însă, în acest jurnal-roman, întâlnim și 
alte genuri literare - demonstrație a 
disponibilităților artistice ale Marthei 
Bibescu -, precum în următorul citat: 
.... Trecerea lui Marie prin mulțime 
lăsa în urmă o brazdă de 
mulțumire. Acest prim efect al 
frumuseții este singurul care nu 
era amestecat cu tristețe; îi pune 
pe bărbați la unison și îi face să se 
înțeleagă cu toții. Numai apoi apare 
ideea unei atribuții deosebite a 
acestui bun răspândit mai întâi în 
lumea întreaga, farmecul e zdrobit 
imediat; ceea ce caută înțelegere 
dă naștere la ceartă; ceea ce place 
te face nefericit;" (p. 56). Un citat 
cam lung dar, cred, edificator ca 
argument atunci când spun că 
avem aici o probă de eseu 
condensată și eficientă. în acest 
context am putea spune că, deși de 
dimensiuni reduse, PAPAGALUL 
VERDE respectă, fără îndoială, 
euclidiană zicere: Quod erat 
demonstrandum - un fel de mesaj 
transmis de autoare cititorului. în 
fine, avem parte de o lectură 
interesantă, acaparatoare, fără 
cine știe ce suspansuri, dar cu un 
conținut - aranjament interior de 
tip roman-jurnal, eseu care ne cam 
pune pe gânduri...

Dumitru HURUBĂ

inima...
Sufletul...
Ce zbor le vom oferi?
Cât de înalt? Și câtă libertate?
Pot ele să se mai ridice?
Acumi
Vrem oare?
Dezbrăcându-le de pene pe amândouă, 
să mai zboare ?
Atât de imberbe în speranțe!
Oare chiar noi suntem?
Acei care, astăzi, punem inimii
Și sufletului
Aripi de anotimpuri moarte ?
Le potrivim frumos,
De parcă ar fi două avioane de hârtie...
Dar nu’si
Nici paseri, nici jucării...
Suntem doar...
Noi...

Dorin PETRESC

HMrvsul norilor de mâr
Doar cu mirosul florilor de măr 
Mă înnoptez profund"prln boarea serii 
Din care iau un snop de adevăr 
Să-l pun podoabă-n brâul primăverii.

Și-n ceasul meu noptatec ca să-ți scriu, 
Imi luminează apele-nspumate
Ca nu cumva să fie prea târziu 
Să deslușești cum inima îmi bate.

□ă-ml mâna dar, să fii tu cea dintâi 
Care-mi aduci mireasma primăverii, 
Să înflorească-n zori la căpătâi
Toți piersicii, calșll și cu merii.

Să ne brăzdeze Ierburile verzi 
Semn că iubirea nu e prea departe
Și dacă-n flori și dragoste mai crezi 
Nimic din toate nu ne mal desparte.

David RUSU

dar în care pulsează idei și 
sentimente mari, generoase, ca 
peștii în adâncul apelor, mereu 
răscolite la suprafață, dar care 
ascund în străfunduri mistere 
dătătoare de neliniști.

în poemele de dragoste instinctul 
liric se lasă biruit de bogata vegetație 
a metaforelor: „soare de zăpadă", 
„mirul” care curge din ochii 
iubitului, „odaia goală și părăsită" a 
sufletului său, „dulcele amar", 
„sărman luceafăr" etc.

Nicoleta filozofează îri spatele 
acestor metafore, în umbra lor, 
prinzându-se în dansul lor amețitor, 
încinsă parcă de liane de fiori, 
provocate de un „zburător" 
îndelung așteptat.

Dar pentru că poezia rămâne 
ceva neexplicat, ceva ce nu trebuie 
niciodată explicat pe deplin, fiecare 
dintre noi poate avea revelația să 
descopere o lume proprie, mereu 
alta, dând frâu liber fanteziei și 
imaginației, în lectura 
„mărțișoarelor" dăruite, cu atâta 
generozitate, de sensibila noastră 
poetă.

Fie ca destinul ei să rămână 
armonios până la capăt și 
Dumnezeu să o ajute să-și 
împlinească idealul poetic întru 
eternitate, întru fericirea ei, a 
părinților, a profesorilor și a tuturor 
celor care o iubim.

Prof. Valeria IVAȘCU 
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I 
I in fiecare piatră văd o femeie.

Prinsă în voluptatea de infinit a nemișcării, ea șade acolo ghemuită in |
■ metereze de rocă, distilând nesfârșite,preludii de patimi. în copilărie am |
■ auzit că tocmai in banul de argint al Lunii sălășluiește o fată condamnată J
[ la singurătate perpetuă. Iar Luna e o piatră mare, nu credeți?... |

I Stâncă sau fir de nisip, toate visează la alchimia împreunării de șarpe ■ 
dintre scânteia de cer topită în ochii artistului și extazul de rotunjimi al I 

| statuii. întrezărim inimi desprinse dintre cosițele unei comete albastre, | 
■ tresărind a înfiorare, sub talazuri de grohotișuri minerale, la amintirea ■ 
I izvoarelor de lavă din care se va fi adăpat Universul. '
i Aceste fluvii tăinuiesc in mugurii sânilor de cristal embrioni de aripi. Iar |
! in ochii lor, ai acestor “șoimane” înzidite in granit, ard copii nenăscuți încă. ’ 
I Pietre care gestează zbor și prunci de cremene, cer și munți, grăind I
| predoslovie la dalta lui Brâncuși...
• Vă întreb: dar in fiecare femeie se ascunde o piatră ?
| Priviți acolo, răpiți bolovanul acela de mărimea unui ou și, incălzindu-1 
II în aburul suflării, cercați să scoateți femeia din fiecare piatră!... |

Noi oamenii numim această mineralogie sublimă a mângâierii ■ 
I&49RE I

culegere, ‘‘Izvoarele dorului", 
1000 do strigături șl orații de 
nuntă din toată zona, pe care 
am încercat să o tipăresc la Cluj 
în 1980, dar n-am reușit.”

împreună cu soția sa, 
profesoara Aurelia Baciu, a 
realizat monografia "Beriu”, 
tipărită la Deva, în 1972. Aici se 
află un substanțial și interesant 
capitol despre “Obiceiuri, 
folclor, tradiții”, în care sunt 
reprezentate momente 
semnificative din ciclul vieții 
omului și al anotimpurilor obiceiul 
călușerului (“scălușerul”) în 
contextul colindatului, obiceiuri de 
nuntă, dragostea și dorul de 
cătănie ș.a. Foarte frumoase 
sunt colindele: “Colinda fetelor 
mari”, “Colinda fetei cea mică”, 
“Colinda junească” ș.a. Caracterul 
lor arhaic este evident, dacă 
avem în vedere numai limba și 
în primul rând vocabularul.

Când a predat la Școala 
Generală din Beriu, după

pensionare, a publicat culegerea aprofundat în legătură cu 
"De prin Beriu adunate ", sub preocupările folcloristice ale lui 
egida școlii generale - 1995. Petru Baciu. Totușj. mai vreau 
Aceasta cuprinde în total să semnalez o realizare notabilă 
(împreună cu cele 9 colinzi din a sa, la Școala Generală din 
monografie) 32 de texte de Sibișel (unde profesează acum), 
colinzi: “La școala din Beriu - Prezentarea sumară a două 
scrie în scrisoarea amintită - am pagini ale revistei "Râușorul” 
publicat culegerea pe care ți-o vorbește de la sine.
trimit: sunt încă toate Pe prima pagină - copertă a 
colindele din saf”(n.n.). revistei, prof. Baciu Petru 

Mai amintesc câteva titluri: "semnează articolul “Ecouri ale 
“Colinda Sfintei Duminici", “Mioriței” în “Colinda cetei”, 
"Colinda primarului”, “Colinda culeasă din Măgureni. Pagina a 
pușcașului”, “Colinda stuparului", treia este realizată în întregime 
“Colinda notarului”, “Colinda de către elevi - 14 piese 
moașei” ș.a. folclorice, toate strigături.

Dacă s-ar publica vreodată Familiarizarea elevilor cu 
toate piesele răspândite prin folclorul ar putea să aibă, în 
toate volumele sale s-ar realiza continuare, rezultate bune și 
o veritabilă monografie folclorică foarte bune, pe linia valorificării 
a satului natal, Beriu, un sat folclorului. în orice caz, Petru 
bogat în folclor, deosebit de Baciu este un împătimit al 
complex și original de pe valea folclorului și preocupările sale 
‘Orăștioarei.

La sfârșit, încă ceva. Nu mi- de luat în seamă, 
am propus să fac un studiu

în acest domeniu sunt demne
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Doua biblioteci comunale
PÂNĂ LA UN PUNCT 

ASEMĂNĂTOARE
Comunele Unirea și Densuș 

sunt învecinate și au multe lucruri 
în comun: agricultura este ocu
pația de bază, șomajul afectează 
multe familii. Și cele două biblioteci 
comunale prezintă multe ase
mănări: ambele funcționează în 
localurile școlilor, sunt conduse 
de bibliotecari bărbați, au cam 
același fond de carte (ca număr 
de volume) și aceleași categorii 
de cititori. Dar există între ele cel 
puțin o deosebire importantă: fon
durile alocate de primării pentru 
achiziționarea de carte nouă.

La Unirea bibliotecar este dl 
Ovidiu Petru Barboni. Pe rafturile 
bibliotecii sunt aproape 8700 de 
volume, dintre care mai mult sunt 
solicitate cele de beletristică. în 
acest an are deja înscriși 86 de 
cititori. Majoritatea vin la 
bibliotecă după ora 10,00 când 
se deschide și bufetul din 
același local, căci în sala cu cărți 
e la fel de frig ca afară (nu 
există sobă și nici posibilitatea 
montării uneia). Unii cititori trec 
pe la bibliotecă săptămânal, alții 
lunar iar la cei care nu pot veni 
se duce bibliotecarul “cu ce știu 
eu că le place”. Localnicii citesc 
beletristică dar consultă și cărți 
de agricultură, pentru 
calculatoare ori ghiduri de limbi 
străine, bibliografie școlară* 
obligatorie. Cititorii sunt de toate 
vârstele și profesiile, din toate 
satele comunei.

Dl Gheorghe Socaciu este 
bibliotecar la Densuș. Majoritatea 
cititorilor sunt elevi, poate pen
tru că instituția e găzduită de

școala care are clase l-VIII, iar 
biblioteca școlară n-are prea 
multe volume. Anul trecut au fost 
vreo 210 cititori, dar "utilizatorii" 
de carte (persoane care le con
sultă pe loc fără să le împru
mute) sunt mult mai mulți. Cele 
8800 de volume sunt împrumu
tate mai ales în vacanțe elevilor 
din comună sau liceenilor. Cola
borarea cu școlile este perma
nentă și în sensul că biblioteca 
le furnizează “material” pentru 
diverse acțiuni și serbări. în anul 
trecut biblioteca a organizat și 
câteva lansări de carte.

în 1998 ambele instituții au 
primit cărți de la Biblioteca Jude
țeană "Ovid Densusianu" Deva: 
de 500 mii de lei la Unirea iar la 
Densuș 66 de volume, majori
tatea destinate elevilor (un lucru 
foarte bun întrucât jumătate din 
cărțile tipărite la Editura “Ion 
Creangă" sunt paradite). Deose
birea esențială între cele două 
biblioteci este dată de faptul că 
cea din Unirea a primit anul tre
cut de la primărie 2 milioane de 
lei pentru carte nouă iar cea de 
la Densuș nici un leu, ca și în 
precedentul an de altfel. Dl 
Gheorghe Socaciu încerca să 
motiveze acest lucru prin lipsa 
banilor și spera ca în acest an să 
se aloce bibliotecii suma de 1,5 
milioane de lei. Ceea ce surprinde 
pe cineva venit din exterior este 
faptul că Unirea pare a fi o co
mună mai săracă decât vecina 
sa și totuși găsește bani și pen
tru cărți.

Viorica ROMAN

Utilizatori de armături pentru instalații interioare!

Doriți să Faceți economie

E simplu. Apelați la serviciile societății COMAT 
DEVA S.A., unic REPREZENTANT pentru județul 
Hunedoara al societății clujene ARMATURA SA - 
producătoare de furnituri pentru instalații interioare. în 
această calitate, vă oferim orice produs din 
programul de fabricație al societății ARMĂTURA 
S.A., la prețul producătorului.

Informații la tel. 054/223.350, 233.137 sau la 
sediul firmei din Deva, str. Depozitelor nr. 5.

Și nu uitațiI COMAT DEVA SA oferă PRODUSE 
PENTRU TOȚI, SERVICII PENTRU FIECĂREI

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

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

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT

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

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

Regionala CF Timișoara
cu sediul in Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 2 
scoate la LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA 

ÎNCHIRIERII: spații comerciale, depozite, magazii, 
terenuri, spații publicitare în stații și poduri CF.

Licitațiile vor avea loc la sediul Regionalei CF Timișoara, ora 
9,00, la următoarele date: 16.04.1999, 30.04.1999, 13.05. 
1999, 27.05.1999, 11.06.1999, 25.06.1999 și sunt organi
zate pentru următoarele stații CF: Deva, Simeria, Hunedoara, 
Petroșani, Lupeni - Bărbăteni, Vulcan, Subcetate, Zam, Păuliș 
Lunca, Pricaz, Vața, Ociu, Ilia, Mintia, Brad, Simeria Triaj, 
Livezeni, Călan, Orăștie, Geoagiu, podurile CF ce se inter
sectează cu șoseaua E70.

Informații la telefon PTT- 056/ 191700 sau 056/ 191696, 
191697, 191698, interior 2446.

Caietul de sarcini și alte informații privind desfășurarea 
licitației și documentele necesare participării se obțin la sediul 
Regionalei CF Timișoara din B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 2, 
cam. 76.

Consiliul de Administrație al 
SC Ardeleana SA Deva

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
în data de 5.04.1999, ora 10,00,1a sediul societății din str. N. 
Grigorescu, nr. 45, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune pentru activitatea 
anului 1998;

2. Aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și 
pierderi la 31.12.1998;

3. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori asupra 
Bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 
31.12.1998;

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 
1999;

5. Aprobarea programului de restructurare a activității 
societății. •

în cazul neîndeplinirii condițiilor de prezență a acționarilor 
de cel puțin jumătate din capitalul social, Aunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 6.04.1999, 
ora 10,00, în același loc. *

SC HABER INTERNATIONAL SA HAȚEGf
Organizează în data de 25 martie 1999 

concurs pentru ocuparea postului de 
electrician automatist.

Condiții:
• calificare în una dintre meseriile: electrician, 

electronist, automatizări;
• vârsta maximă 35 ani.
Cererile se depun la Biroul organizare, personal, 

salarizare, până în data de 24.03.1999.
Informații suplimentare la telefon 770130, int. 

215 sau 225.
BERE HA TEGANA - O BERE PE PLACUL 

TĂU!

BANCA GENERALA DE CREDIT ȘI 
PROMOVARE BANKCOOP SA 

SUCURSALA HUNEDOARA DEVA 
Vinde la licitație publică: 

casă, curte, grădină și anexe 
gospodărești situate în Deva, str. 

Horea, nr. 163.
Preț de pornire: 300 000.000 lei.

Licitația va avea loc în data de 24.03.1999, ora 10,00, 
la Judecătoria municipiului Deva, 
Biroul Executorilor Judecătorești.

X. - ■  ..............................................-................. ......... - ■ - - z

I SNPPETROM” SA BUCUREȘTI- i 
Sucursala “PECU” Hunedoâra- 

Ueva
> Vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ, Ia sediul din 

Deva, str. 22 Decembrie, bl.II, parter, în data de 
31.03.1999, ora 10, trei cisterne MAC R 8138 CC2. 
în caz de neadjudecare, licitația se repetă in data 
de 07.04.1999, ora 10. Informații la telefon 
217950.

> Sucursala “PECO" Deva selecționează 
candidați pentru angajare:

• 1 economist pentru compartimentul 
financiar-contabilitate
• 3 vânzători stații “PECO” cunoscători ai 
unei limbi străine de circulație interna
țională, absolvenți ai liceului economic, 
vârsta până la 30 ani.

Candidaturile se depun până la data de 31.03. 
1999 la sediul sucursalei, Biroul Resurse - Umane.

Conectati-vă în
luna Martie la

diaâoq
si primiți de la

Mondo
un mărțișor........

4.

COLIBRI - Timișoara
Tel.: 056/ 19.86.04

>
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MAXI COM-D*va PRIMA ARDELEANA-Sibiu
UI OM.- 23 48 80 Tel: 069/21.17.88
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si tu cu noi în tara sFÂnTĂ

O vizită in Țara Sfanta 
la pragul dintre milenii

'orțile Ierusalimului se deschid și pentru români. 
Pelerinaj 2000 oferă excursii în grupuri organizate, 
începând cu luna aprilie 1999, la prețuri foarte 
avantajoase, piătibile cash, în rate sau cu credit la 
Banca Internațională a Religiilor. Prețul de 780$, 
pentru perioada de 7 zile, acoperă absolut toate 
serviciile.1
Se asigură:

> ■ avioane și autocare moderne
’. " * hoteluri de 3 și 4 stele

«3 mese pe zi
r4*' m ghid permanent și documentație în

limba română
' .; înscrierile se fac la agenția autorizată:
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

autodubă Iveco 
Turbo Daily 35-10, înmatri
culată, axă dublă spate, 
fabricație 1987, preț 10500 
DM. Tel. 216043, 092

• Vând și montez par
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
14, tel. 225075. (9678)

• Vând pompă pentru 
produse petroliere 
“Bachman”, dublă. Asigur 
montaj și garanție. Informații 
tel. 209629, 233452 (9737)

COMEMORĂRI

• Vând grădină 2000 mp, 
Simeria.str.Ciocârliei. Tel. 
262452. (8968)

• Vând grădină 15 ari, 
pomi fructiferi, viță de vie, 
cabană, pivniță, pe dealul 
Coziei, preț 6500 DM, nego
ciabil. Tel. 225243, 233646, 
(8963)

• Vând 3300 mp. intra
vilan. Deva, tel. 620519, 
după ora 16. (7787)

• Vând loc de casă și 
teren arabil, localitatea Sîn- 
tămărie Orlea, tel. 770836 
(8553)

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

• Vând casă cu grădină în 
Batiz, nr. 118. Tel. 262704. 
(8960)

• Vând casă, central, 
Deva. Tel. 094 168006 
(8962)

• Vând apartament 3 ca
mere, ultracentral (vizavi de 
Sarmis), preț 9000 $. Tel. 
234216.(8973)

• Vând casă, Hondol, 
Certejul de Sus, cu grădină. 
Tel. 623088 (8966)

• Vând casă, 5 camere,

281558.(8951)
• Vând camion Saviem 

basculabil, stare de func
ționare, preț negociabil 
25.000.000 lei, orgă 
Yamaha PSR 225, preț 
6.000.000 lei. Tel. 232675.’ 

(8976)
• Ocazie! Vând Renault 

21, înmatriculat, catalizator, 
CD, boxe, impecabil, preț 
4950 mărci. Tel. 213045 
(8961)

• Vând camion IFA L 50, 
5,3 înmatriculat, an fabricație 
1987, ARO camionetă 420, 
an fabricație 1996. Informații 
Simeria.str. Liliacului, nr.4, tel. 
261516 și 092 234165. 
(9337)

• Vând motosapă Honda, 
4 timpi, 7 CP, preț 
7.500.000, negociabil. Tel. 
260869. (9344)

• Vând tractor China, 15 
CP, Nădăștia de Jos nr. 72 
(9735)

• Vând microbuz VW 8+1, 
motor Boxer, CIVT. Infor
mații tel. 094525639, 
770793(9552)

• Cumpăr 100 oi, cu miei. 
Tel. 094 552162. (9365)

• Decodez și repar ur
gent și ieftin celulare GSM.

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
spațiu 200 mp (“Milițianul 
grăbit”). Tel. 223468 (9342)

•închiriez/vând apartament 
2 camere, Zamfirescu, Deva, 
D.3/24. Tel. 232396. (8975)

• Ofer spre închiriere 
casă cu curte, gaz, telefon, 
garaj, str. Călugăreni. Tel. 
058 220447,813657, după 
ora 19. (8965)

• Ofer pentru închiriat trac
tor 650 cu remorcă, noi.Vând 
frigider Arctic 1801, nou. Tel. 
230795,092 767668. (9340)

• Caut urgent pentru în
chiriat garsonieră în orașul 
Brad. Informații tel. 092/ 
223262,094/207781 (9721).

OFERTE DE
SERVICII

•JOB SERVICE recru
tează personal pentru 
vase de croazieră (SUA): 
bar, restaurant, bucătă
rie. Tel. 069/229042 (OP)

DIVERSE

• Astăzi se împlinesc 6 
luni de când m-ai părăsit 
pe neașteptate dragul meu 

dr. MIRCEA CĂLUGĂRU
îți păstrez vie amintirea. 

Gabriela. (9641)

• Se împlinesc 6 luni de 
când dragul nostru

dr. MIRCEA CĂLUGĂRU
ne-a părăsit pentru totdea
una. Nu te vom uita nici- 
odată. Familia. (9641)

• Lacrimi și durere la 6 
săptămâni de la dispariția 
fulgerătoare, la 62 de ani, a 
celei care a fost

FUSA CAROLINA
Vei rămâne veșnic vie în 

sufletele noastre. Parastasul 
va avea loc duminică, 21 
martie 1999, la Biserica din 
Sîrbi, comuna Ilia. Fiica 
Mariana, ginerele Virgil, 
nepoții Nicoleta și Ovidiu. (10)

• Astăzi, 19 martie, se 
împlinesc 6 luni de la ple
carea ta, pentru totdeauna, 
lăsând casa pustie, draga 
mea soție

ILEANA TARTAN 
(născută LINDEBNER)

Soțul tău Nelu, nepoții și 
toți cei dragi ție nu te vom 
uita niciodată. Odihnește-te 
în pace! (6865)

Consiliul de Administrație 
al SC Metalchim SA Deva 
str. 22 Decembrie, bl. 4, convoacă în data 
de 7.04.1999, ora 12,00, la sediul societății, 
Adunarea Generală a Acționarilor 

cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de 
Administrație pe anul 1998.

2. Raportul Comisiei de Cenzori privind 
încheierea Bilanțului Contabil și a Contului de 
Profit și Pierderi pentru exercițiul financiar 1998.

3. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 
1999.

4. Diverse.
în caz că nu se îndeplinesc condițiile legale 

de desfășurare, ședința se va reprograma în 
data de 12.04.1999, ora 12,00, în același loc.

S.C. COIMSTAR 5.A. ARAD
str. Mr. Ion Antonescu, nr. 14 

produce, livrează și transportă cu 
mijloace proprii:

1. Agregate minerale (balast, nisip, sorturi) de la 
balastierele Fântânele, Ceala, Vladimirescu, Zimand și 
Răspig.

De la balastierele Ceala, Vladimirescu și Zimand se 
livrează și cu vagoane ,CF.

2. Tuburi de beton pentru canalizări (diametrul 
200, 300, 400, 500, 800 și 1.000).

3. Elemente pentru pavaje
- Prefabricate de orice fel.
4. Betoane, mortare, balast stabilizat etc. 

inclusiv transport cu autobetoniere.
Informații la telefon: 057 - 254401 și la fax 057 - 254396.

cărămidă, încălzire,gaz, Tel. 094 859958. (9634)
parchet. Simeria, str. Liber
tății, nr.12, tel. 260398. 
(8954)

• Vând casă, zonă cen
trală. Deva, teren 1000 mp, 
zonă industrială, tel. 
219346.(8884)

• Vând urgent în Făget- 
Timiș casă mobilată, 4 ca
mere, două bucătării, ane
xe, 17.000 DM, negociabil și 
combină C. 12, cu multe 
piese de schimb. Tel. 094 
709492. (8983)

• Vând (schimb) casă 
mare în Sîntandrei, cu apar
tament Deva. Tel. 229869. 
(9348)

• Vând garsonieră, piv
niță, garaj, cotețe, racord la 
gaze, apă, canalizare, cu
rent. Deva, Ștefan cel Mare, 
2, tel. 214199.(8987)

• Cumpăr,închiriez stu
pină, ceară, inventar apicol. 
Tel. 623662. (9329)

• Vând vitrine frigorifice tip 
Market, mașini fabricat în
ghețată pe băț, mașini pen
tru dozat lichide, garanție. 
Tel. 058 812049. (8967)’

• Vând baionetă sec. 
XVIII, floretă, 4 scaune 
tapițate tip Lengel, vană 
fontă. Tel. 217694.

• Vând sfeclă furajeră, 
preț 400 lei/kg. Tel. 226309. 
(8977)

• Vând disc purtat, lățime 
2,5 m. Tel. 219116, seara. 
(9341)

• Viagra, 120.000, spr-ay 
contra ejaculării rapide, 
169.000, 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând orice telecomandă
• Vând apartament 2 ca

mere, cartier Dacia, bl. 24, 
parter, posibilități privatizare. 
Tel. 624397 (9808)

• Vând casă cu grădină, 
sat Cigmău, nr. 39. Infor
mații la domiciliu. (9439)

• Vând garsonieră Orăș- 
tie, Pricazului, bl. 33/60. 
Informații tel. 241278 sau la 
domiciliu. (9441)

• Vând casă, Orăștie, str. 
Popa Șapcă, camion DAF, 
fabricație 1998, 7 tone, tel. 
241730, Cosmescu. (9442)

• Vând Dacia 1300, break 
și societate (SRL) fără acti
vitate. Tel. 620205. (8970)

• Vând camion Saviem 
basculabil, CI. Tel. 261365 
(8969)

pentru televizor (135.000), 
video, satelit. 092/368868. 
(2737)

• Vând computer 386, 
videorecorder, receiver sa
telit, TV color stereo, tele
text, xerox defect. Tel. 
711063 (9732)

• Vând mașini tors și 
dărăcit lână și burtărie, 
cuptor rotativ. Tel. 094/ 
394735. (OP)

• Vând plantație pruni. 
Bârsău, 203.

• Vând mașină înghețată, 
două brațe, Germania, do
zator suc (TEC) trei brațe 
plus sifon, antenă para
bolică completă, balanță 10 
kg, prețuri negociabile. Tel. 
651423(6874)

• Asociația Non Profit
“Schitu Retezat" anunță 
membrii săi că în 27 martie 
1999 va avea loc 
Adunarea Generală la Ca
bana “Constantin Parfenie” 
din Retezat (lângâ schit). 
Rugăm să vă prezentați. 
Conducerea asociației. 
(9604)_____________ ___

• Asociația Familială 
“Costi” Hațeg funcționează 
în baza autorizației 16656/ 
1999, cu activitate de co
merț. (8970)

• Activitatea Goscom 
Orăștie, str. Victoriei, nr. 19, 
vinde prin licitație în data de 
26.03.1999, ora 10, un trac
tor 445 DT și subansamble 
TV (9440)

• S.C. DEVASAT SRL 
anunță intenția de majorare 
a prețurilor și tarifelor.

• Primăria comunei Uni
rea organizează în data de 
14.04.1999, ora 12, licitație 
publică cu strigare pentru 
vânzare de active ale fos
tului CAP Unirea. Informații 
tel. 770531 (9554)

DECESE

PIERDERI

• Pierdut legitimație de 
student cu seria HD nr. 
45658, pe numele Popovici 
Ciprian. O declar nulă. 
(7788)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Boboiu Emilia. îl 
declar nul. (9739)

• Fiicele Dorina, Mariana 
și Adriana cu familiile 
anunță cu profundă durere 
decesul celei care a fost

MARIOARA SIMȚEA
de 79 ani. înmormântarea 
va avea loc sâmbătă, 20 
martie 1999, ora 15, la 
Cimitirul Ortodox din Orăș
tie. Dumnezeu s-o odih
nească! (8988)

Prin oficii poștale din 
Județul 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, in 
zilele lucrătoare, anunțuri 
de mică publicitate pentru 
ziarul "Cuvântul liber". 
Adresându-se oficiilor 
poștale, unde se obțin toate 
relațiile necesare in 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.

VINDE:
CADE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ CARAT 

1500 ER-I

Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 «?-/este 
destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale. 

Caracteristici:

J Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat 
la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani) 

J Posibilitatea de activare concomitentă o 9 operatori
•7 Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 

1.400 articole Io restaurante
V Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

7 Imprimarea pe bon d unui text (antet,.nr. de ordine al bonului, codul casierul ui, 
codul fiscal al agentului economic, data și ora de emitere a bonului, seria fiscală)

7 Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic
7 Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva 

PREȚ 400 $ * TVA

L INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SÂULÂSEOttn'ȘQQElftl

Primăria municipiului 
Brad

organizează în data de 6 aprilie 1999, ora 10,00, 
concurs pentru ocuparea postului 

de arhitect.
Relații suplimentare la camera 15, 

telefoanele 054/ 650698 și 054/ 650714.

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.



Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme
* »

**nei**
ELiN
AUSTRIA

0 îndesii

TOATE LA CELE MAI MICI PREȚURI

Q3RATE AVANS
■ Cumpărătorii JIU 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 - 5 % pe lună; calculată numai la soldul rămas

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

NUMAI
PRIN

r

IMCOMEX
A - - — _ __________ —___________  _ O _ _____ ftȘ

Magazine în jud. Hunedoara , Tk DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A (la parterul Primăriei) • tel. 234392 
• ★ ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

Exemplu de calcul pentru 12 rate 
da 1 milion de lei)

I SUMA RATEI SUMA 
DOBÂNZII

TOTAL PLATA 1

81334 socoo 133.334
S3.334 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 lei
k______________________________________________

♦

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

ELECTRONIC UN MAGAZIN Al IMCOMEX

/
VINERI 

19 martie 

TVR I
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 

lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 D-na King, agent 
secret (s/r) 13.00 Conviețuiri
13.30 De la lume adunate...
14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Ecoturism 15.30 
Emisiune în limba germană 
17.00 Ceaiul de la ora 5 19.00 
Jumătatea ta (cs) 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Lucky 
Luciano (f.a Italia 1973) 22.45 
Jurnalul de noapte. Sport 
23.00 Planeta cinema 23.50 
Simbolul tăcerii (f.a. SUA 
’92)

TVR 2
9.00 Lumină din lumină

(r) 9.40 Timpul Europei (r)
10.10 Paul Emile Victor 
(ultimul ep.) 11.05 Ivanhoe 
(s/r) 11.55 Cu ochii’n 4 (r) 
12.35 File din „Catalogul 
corăbiilor” 13.05 Rebelul
(s) 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. 163) 16.45 Santa Barbara 
(s, ep 805) 17.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.55 Filmele săptămânii 
18.00 Universul cunoașterii 
^19.10 Arhive românești 

19.40 Dreptul la adevăr 
20.20 D-na King, agent 
secret (s) 21.10 Vânare de 
vânt (div.) 23.30 Conviețuiri

ANTEMAI
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s)11.30 
Odiseea americană (do) 
12.00 Roosevelt (do, p. I) 
13.00 Cronici paranormale 
(s, ep. 22) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Legea lui 
Burke (s, ep. 11) 15.20
Navarro (s, ep. 32) 16.50 
Caracatița 5 18.00 Uraganul 
(s, ep. 50) 19.00 Observator 
20.00 Maestrul crimei (s, 
ep. 1) 20.50 Șoapte ucigașe 
(dramă SUA 1988) 22.30 
Inspirația Carolinei (s, p. 27) 
23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 23.35 
Tropical Heat (s, ep. 32)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TVe al tău! 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 11.00 
Melrose Place (s/r) 11.45 
Mercenarii (s/r) 12.30
Adevărul gol-goluț (s) 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 Hercule 
(s) 13.45 Xena, prințesa 
războinică (s) 14.30 Spirit de 
echipă (s) 15.00 Galactica (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s) 
16.45 Reforma la români
17.30 Știrile PRO TV 18.00

Dreptul la iubire (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
zilei 20.30 Efecte speciale (s, 
ep. 17) 21.30 Omul care 
tunde iarba (f.a SF/Anglia/ 
SUA ’92) 23.35 Chestiunea 
zilei 23.45 Știrile PRO TV - Un 
altfel de jurnal 23.50 
Urmărire generală

ACASĂ
7.00 Misterioasa doamnă 

(s/r) 7.45 Guadalupe (s£r)
8.30 D.a/r 9.15 Dragostea nu
moare (s/r) 10.00 Celeste 
se întoarce (s/r) 10.45 Viața 
noastră (s/r) 11.30 Dragoste 
și putere (s/r) 12.15 Cursa 
de șoareci (f/r) 14.15
Surorile (s) 15.00 Marimar 
(s, ep. 39) 16.00 Guadalupe 
(s, ep. 148) 17.00 Viața 
noastră (s, ep. 12) 18.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
331) 18.45 Dragostea nu 
moare (s) 19.30 Fudge; Tom 
și Jerry (d.a) 20.15 Celeste 
se întoarce (s, ep. 36) 21.00 
Misterioasa doamnă (s, ep. 
194) 21.45 Surorile (s, ep. 65)
22.30 Don Juan '73 (dramă 
Italia/Franta 1973)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (r) 9.00 

Prima oră 12.00 Christine 
Cromwell (s) 13.00 Știri
13.10 Atingerea îngerilor (s) 
14.05 Celebri și bogați (s) 
15.00 Maria Mercedes (s) 

16.00 Știri 16.10 Tia și 
Tamera (s) 16.30 Malcolm 
și Eddie (s) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri 
18.50 Real TV 19.00 
Detectivi de elită (s) 20.00 
Camera ascunsă (div.)
20.30 Alegeți filmul 
preferat! 22.00 Știri 22.30 
Momeala (dramă SUA ’94)

HB©
10.00 Clubul guver

nantelor (co. SUA 1995)
11.30 Gașca (dramă SUA
1997) 13.15 Eu și Zelly 
(dramă SUA 1988) 14.45 
Nemesis 2: Nebula (thriller 
SUA ’95) 16.15 Flash 
(dramă SUA 1998) 17.45 
Concert Spice Girls 19.00 
Alo, aici Denise! (co. SUA 
1995) 20.30 Abuz de
încredere (f.a. SUA 1995) 
22.15 Week-end cu un 
mort (co. SUA 1989)

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-09.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” (co
producție cu stațiile locale) 
17.00-17.15 Știrile PRO TV 
(coproducție) 17.30-18.15 
“Talk show” - realizator A. 
Bena 23.15-23.30 Știrile PRO 
TV Deva (locale)

y

i Licitație publică 1 
«ANCA ROMÂNĂ DE COMERȚ! 

| EXTERIOR - BANCOREX SA j 
! Sucursala Deva | 

în scopul reînnoirii parcului auto, ' 
I BANCOREX SA scoate la vânzare prin licitație I
■ cu strigare autoturismul marca OPEL ASTRA - I 
I an de fabricație 1994, înmatriculat sub nr. B- ' 
I 21-BCX.

□ Valorificarea va avea loc pe "principiul ’ 
( văzut-plăcut" la sediul Sucursalei Bancorex ‘
■ Deva în baza prețului de pornire specificat în I 
I Fișa Tehnică.

O Vizionarea autoturismului și I 
I procurarea Fișei Tehnice de prezentare se I 
I poate face la sediul Sucursalei Deva prin grija ’ 
* Compartimentului administrativ.

O Licitația va avea loc în data de I 
' 27.03.1999, ora 10, la sediul vânzătorului.

O în caz de neadjudecare la prima I 
I ședință, se va organiza cea de a doua ședință I 
I de licitație în data de 03.04.1999, la aceeași I 
I oră. Pentru cea de a doua ședință de licitație I 
I se pot obține Fise Tehnice si de către alti I 
ofertanți care doresc să participe la licitație. 1

1 □ Relații suplimentare privind condițiile I
I de participare la licitație se pot obține la I 
I sediul Sucursalei BANCOREX DEVA, din str. I 
I 22 Decembrie, bl.7 sau la telefon 230183.
I_______________________ -______________________________________________________ I

Patria - Deva: Negociatorul (19- 
25);

Flacăra - Hunedoara: Inamicul 
statului (19-25);
Parâng - Petroșani: Picat

din cer (19-22); 007 și
Imperiul zilei de mâine (23-25);

Cultural - Lupeni: Cortul (19-22); Arma mortală 4 (23-25);
Zarand - Brad: Stare de asediu (19-22); Cea mai frumoasă 

meserie din lume (23-25);
Dacia - Hațeg: Arma mortală 4 (19-22); A doua șansă (23-25); 
Patria - Orăstie: Furnicutze (19-22); Mortal Kombat 2 (23-25).

un cutremur tie ti,i gratie pe 
seara Richter, în vraneea ț4U 11’ 1
Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara 

Richter și intensitatea, în zona epicentrală, de 3 grade pe 
scara Mercalli, s-a produs miercuri, la ora 9,01, în zona 
Vraneea, informează Institutul Național de Cercetare și 
Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Epicentrul 
seismului s-a situat la circa 150 de kilometri adâncime. 
Cutremurul nu s-a resimțit la București, a precizat pentru 
Mediafax Mioara Chircea, asistent cercetare în INCDFP. 

JMediafax)

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

fel economisiți 11.000 lei pe lună!

Ziar editat de CASA DE PRESĂ Șl EDITURĂ CUVÂNTUL LIBER - DEVA, Telefoane: 211275,212157,225904 (depozit magazin); Fax 218061, Tiparul executat la Tipografia “Cuvântul liber” Deva


