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Continuă exodul populației din Kosovo

Pentru un om este pedepsit un popor
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X la 30 de zile - 56% 
X la 90 de zile - 60%

Trăim vremuri grele, dominate de nesiguranță, 
incertitudini, de tot felul, sărăcie și teamă de un nou război 
mondial, când ploaia de bombardamente se revarsă zi și 
noapte în apropierea granițelor României. Prin intermediul 
imaginilor transmise uneori în direct de televiziune suntem 
martori la o tragedie de proporții, la distrugeri incalculabile 
și la un exod masiv al populației din Kosovo spre țările 
învecinate, inclusiv spre țara noastră.

De la o zi la alta se anunță intensificarea atacurilor 
armate, trecerea la noi faze de luptă, chiar și în Sfintele zile 
ale Paștelui. Se vorbește chiar despre o așa-zisă 
„Operațiunea Dresda”, care vrea să însemne distrugerea 
centrului Belgradului - capitala Iugoslaviei.

Mi-a fost dat să văd la Dresda ce a putut să fie o 
operațiune de distrugere prin bombardamente a unui mare 
oraș, simbol de civilizație și al geniului constructiv al 
oamenilor de bine. Văzând ruinele unor edificii de cultură 
\_________________________ _ _______________________________

pe care și acum crește vegetație și care au fost lăsate 
special ca mărturie în timp asupra distrugerilor lăsate în 
urma celui de-al doilea război mondial. îmi este imposibil 
acum să-mi imaginez ce ar rămâne din Belgrad după un 
atac în centru cu armamentul sofisticat de acum. Oare 
mai este nevoie să lăsăm încă o altă mărturie pentru 
mileniul următor despre forța distrugătoare a 
armamentului, care, la urma urmei, este făcut tot de 
către oameni pentru autodistrugere? Evident că nu. De 
neînțeles este că în timp ce se spune că se urmărește 
pedepsirea președintelui Iugoslaviei, are de suferit întreg 
poporul acestei țări, în timp ce la bursă cotațiile pentru 
fabricanții și vânzătorii de armament au atins niveluri 
maxime. Acesta să fie oare prețul ce se plătește pentru 
faptul că actualele granițe sunt considerate ca artificiale 
și periculoase de către unele capete înfierbântate?

Nicolae TÎRCOB 
__________________________________________ __________________/

• Se lăuda 
directorul.

- Am angajat o 
secretară deșteaptă 
foc. Cum a intrat la 
mine în birou, a și 
observat ce lipsește.

-Ce?
- O canapea...
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Disputa Mureșan-Făniță continuă 

Agricultura este 
însă tot mai 

șifonată
Mai realist și bun cunoscător al problemelor 

agriculturii românești, ca urmare a pregătirii 
profesionale și a practicii în meserie, dl senator 
Triță Făniță prevede o situație sumbră pentru 
acest an, pornind de la întârzierile grave 
existente în efectuarea lucrărilor agricole de 
sezon, acestea fiind reflectate între altele și în 
faptul că și acum mai sunt nearate peste două 
milioane de ha. in schimb însă, ministrul 
Agriculturii și Alimentației, dl Mureșan, susține 
cu naivitate că nu există motive de îngrijorare, 
că avem suficiente rezerve de hrană, că, mai 
bine decât nimic, cupoanele agricole tot 
înseamnă ceva, că lucrurile ar sta mult mai bine 
dacă agricultura ar avea 270.000 de tractoare, 
ia nivel similar de dotare cu agricultura țărilor 
occidentale.

Recenta dispută televizată dintre cei doi 
combatanți a relevat cine știe cu adevărat ce 
este și cu ce se mănâncă agricultura și cine 
mimează că deține monopolul asupra tuturor 
problemelelor nu numai din agricultură, dar și din 
întreaga economie, considerându-se un 
specialist de marcă (unul din cei 15.000) în orice 
domeniu. Cât de bine și cu ce eficiență este 
condusă agricultura românească nu este greu 
de constatat chiar și pentru un simplu 
observator și necunoscător al treburilor din

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

SCADE VIOLEN A - CREȘTE 
CRIMINALITATEA 

ECONOMICĂ SI FINANCIARĂ
Interviu cu dl colonel loan -

Dumitru Arsenie, șeful 
Inspectoratului de Poliție 

al județului Hunedoara
- Die inspector-șef, au trecut trei luni din 

anul 1999. Care sunt principalele concluzii 
privind starea infracțională în județul 
Hunedoara în această perioadă ?

- Activitatea Poliției județului Hunedoara în 
trimestrul I 1999 s-a înscris în ansamblul 
preocupărilor de fond care au vizat 
accelerarea procesului de reformă, 
modernizarea și perfecționarea actului

■ polițienesc, menit a preveni și combate mai 
eficient criminalitatea.

Măsurile concrete inițiate au vizat mărirea 
capacității de acțiune și intervenție a efectivelor 
în asigurarea ordinii și liniștii publice, a protecției 
exercitării drepturilor și libertăților individuale 
ale cetățenilor, apărării patrimoniului național și 
privat, întăririi climatului de siguranță civică în 
toate localitățile urbane și rurale de pe raza de 
competență.

in primele trei luni ale acestui an, în 
majoritatea subunităților de poliție, indicatorii de 
cantitate, calitate și eficiență a muncii au fost 
superiori perioadelor anterioare, în condițiile în 
care, așa după cum se cunoaște, în primele 
două luni ale anului, efective importante de 
polițiști au fost angrenate în activități specifice, 
cauzate de cele două mineriade în Valea Jiului.

Cu toate dificultățile pe care le-am 
^întâmpinat, vă pot spune că am constatat 2.496 

de infracțiuni, la care se adaugă încă 946 fapte 
penale cu un pericol social mai redus. La aceste 
fărădelegi au participat 1.400 persoane, din care 
151 cercetate în stare de a’rest preventiv, iar 173 
au fost prinse în flagrant.

Din totalul celor 2.496 infracțiuni descoperite, 
799 au fost de natură economică, 944 judiciare și 
753 de altă natură, iar valoarea prejudiciului creat 
prin faptele penale-comise a fost de peste 9 
miliarde lei. S-a înregistrat o creștere a 
infracțiunilor din domeniul criminalității economico- 
financiare cu 109 și o scădere a celor de natură 
judiciară cu 180, în special a celor comise prin 
violență (omor, loviri cauzatoare de moarte, viol, 
ultraj și tâlhărie). De asemenea, au scăzut 
infracțiunile de furt cu 218 și cele la regimul 
circulației rutiere cu 33.

- Dar corupția în ce stadiu se află?
- Apreciind că-o componentă importantă a 

activității de prevenire o constituie descoperirea și 
reprimarea fenomenului infracțional, în general, în 
preocupările noastre a stat permanent și 
activitatea de constatare a faptelor de corupție. 
Măsurile întreprinse în acest sens au condus la 
înregistrarea a 29 infracțiuni, ponderea deținând- 
o în continuare luarea și darea de mită, indicator 
care este inferior perioadei similare a anului 
trecut, motivațiile fiind deopotrivă obiective și 
subiective și în primul rând aș menționa aspectele 
delicate care înglobează administrarea 
probatoriului.

Valentin NEAGU, 
________Corne! POENAR 

(Continuare în pag. 2)

UN BUGET 
MULȚUMITOR... 

1»E HÂRTIE
Din calculele făcute de dl ec. Remus 

Mariș, primarul municipiului Hunedoara, 
suma care s-ar cuveni să intre în bugetul 
primăriei drept cotă parte din impozitul 
pe salarii prelevat de la operatorii 
economici din jurisdicția instituției, se 
ridică pe 1999 la cca. 28 de miliarde de > 
lei, aproape cât întreg bugetul primăriei 1 
pe anul trecut. în cazul municipiului I 
Hunedoara, prevederile Legii Finanțelor 
Publice locale concură la consolidarea 
unui buget mulțumitor.

Pentru acest an se contează pe o 
sumă de peste 50 de miliarde de lei în 
vistieria primăriei. Cel puțin teoretic. 
“Practic, însă, precizează dl Remus 
Mariș, aceste sume aparțin mai mult 
abstractului hârtiei. E un vis frumos să 
credem că cele 28 de miliarde, 
reprezentând 35 la sută din impozitele 
pe salarii plătite, se vor și concretiza în 
contul nostru. E un fapt cunoscut că I 
mulți dintre operatorii economici E 
importanți nu-și plătesc de ani de zile 1 
aceste obligații, Iar alții sunt deja experți jl 
în folosirea muncii la negru. Deci, va fi 
extrem de dificil să beneficiem la cote i 
maxime de prevederile legii”.

în plus, pentru acest an bugetele lo
cale nu vor mai fi alimentate de la 
bugetul de stat pentru lucrări de investiții ! 
decât în cazul în care acestea sunt în I 
curs de desfășurare șl la finanțarea lor

___________ A. SĂLĂGEAN 

(Continuare in pag. 2)

Nou în dotare |
Prietenii hațeganiior, o delegație a Crucii Roșii din 

Germania, au adus recent un eiectroproiector, un 
televizor, aparate pentru instalația sanitară, aparatură 
eiectrocasnică, fax, aite bunuri pe care le vor vedea 
impreună cu comisia stabilită în asemenea situații.

O parte dintre eie sunt destinate Căminului de copii 
orfani “La Violet", dar și copiilor săraci din școli. “Ni s-a 
atras atenția - preciza dna Rădoni, președintele 
subfilialei de Cruce Roșie Hațeg - că in primul rând 
trebuie să ajutăm copiii. Orice părinte este în stare să 
se ajute, dar copiii rămân în bătaia vântului. ” Așadar, 
prioritatea a fost, este și rămâne - copiii. Am mai aflat 
că, numai în 1998, prin această relație prietenească și 
de sprijin din partea celor din Badsackingen, au fost 
ajutați mai bine de 800 de cetățeni din Hațeg. Lucruriie- 
nu se opresc aici. Se crede și se speră la o legătură 
trainică, prietenească, pentru mai binele celor ce își duc 
traiul ia Hațeg. (V. N.)

Cot la cot, adepți și responsabili ai curățeniei, ordinii și 
“sănătății” naturii au început recent o amplă acțiune de 
ecologizare a Dealului Cetății, căruia îi vor fi trasate cu 
acest prilej și marcajele turistice. Orice mână de ajutor 

nu poate fi decât binevenită!
Foto: Traian MÂNU

Ce se va întâmpla cu 

blocul 26 din Călan?
Evenimentele din Decembrie 1989 au prins blocul 26 din 

orașul nou doar cu structura de rezistență conturată. Câțiva 
ani buni așa a încremenit. în 1997, prin fonduri alocate de 
MLPAT au fost reluate lucrările cu scopul creării de 
apartamente pentru familiile tinere. Banii din Capitală au venit 
cu întârziere și cu târâita, dar blocul a ajuns la finisaj. Dacă 
se va recupera întârzierea sumelor pe 1999 blocul poate fi 
dat în folosință în luna viitoare a acestui an.

Blocul are 30 de apartamente ce vor putea fi cumpărate 
numai de tinerele familii, dar până în prezent nici unul n-a fost 
contractat. De ce? Fiindcă un apartament costă între 70-120 
milioane lei. Care din familiile tinere dispune de astfel de 
sume? Sigur apartamentele se oferă în rate, dar la Călan 
șomajul este tot mai mare, nivelul de trai scade mereu.

Ce destinație i se va da blocului 26? încă nu se știe. Vor 
hotărî Consiliul local și cel județean.(Tr.B.)
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Târgurile in 
luna aprilie 

în această lună programarea 
târgurilor șl zilelor de piață, în afara 
celor tradițional cunoscute pe 
localități, este următoarea: Hațeg 
- 3 aprilie (mărfuri) și 19 aprilie 
(animale); Geoagiu - 6 aprilie 
(mărfuri și animale); Petrila - 11 
aprilie (animale) și 26 aprilie 
(mărfuri); Băcia și Ilia - 17 aprilie 
(animale și mărfuri); Călan și 
Dobra - 23 aprilie (animale și 
mărfuri); Zam - 24 aprilie (animale 
și mărfuri); Bănița - 28 aprilie 
(animale și mărfuri).

Cei interesați de vânzări sau 
cumpărări Iși pot face calculele 
de rigoare, dorindu-le tuturor mult 
noroc. (N T.)

UN BUGET 
MULȚUMITOR... »

(Urmare din pag. 1)

au fost folosite fonduri 
internaționale iar statul 
român a garantat cu o cotă 
parte la lucrare. La 
Hunedoara nu există o astfel 
de investiție, așa că banii 
adunați la bugetul local pe 
acest an trebuie drămuiți 
atent la capitolul investiții.

Primarul municipiului 
Hunedoara este de părere că 
pentru 1999 fondurile de 
investiții vor fi folosite pentru 
continuarea lucrărilor de 
echilibrare a presiunii apei 
potabile, de eliminare a apei 
din subsoluri și de 
construire de locuințe 
sociale. Singura acțiune 
investlțională nouă care se 
preconizează este lucrarea 
de reabilitare a rețelei 
termice în cartierul Micro 7.

SC AGROMCC 
SR Raia de Criș

Conducerea SC 
Agromec SA Baia de 
Criș convoacă în data 
de 7.04.1999, ora 
10,00, la Căminul cul
tural din Țebea, 
Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor, 
cu următoarea ordine 
de zi:

1. Prezentarea ra
portului de gestiune pe 
anul 1998.

2. Raportul comisiei 
de cenzori.

3. Aprobarea bilan
țului contabil pe anul
1998.

4. Aprobarea buge
tului de venituri și 
cheltuieli pe anul
1999.

5. Diverse.\_ - ■ - -----✓

Agricultura este însă 
tot mai șifonată 
(Urmare din pag. 1)

această ramură vitală a 
economiei noastre care trece 
prin piețele agroalimentare, 
unde cu greu mai găsește 
produse autohtone. De altfel 
cât se poate de edificator este 
și faptul că în anul trecut din 
peste 8 miliarde dolari importuri 
aproape jumătate au fost 
destinate cumpărării de 
produse alimentare, asta în 
condițiile când resursele 
interne n-au fost nici pe 
departe valorificate, când 
putem exporta și încasa valută 
care ar reduce sau chiar 
înlătura deficitul balanței 
comerciale.

Preocupați de promovarea 
propriilor interese, de jefuirea 
economiei și de șlefuirea 
imaginii lor, dar nu de reformă, 
de privatizare și de ce mai 
trebuie făcut în vederea 
relansării agriculturii, de 
întărirea exploatațiilor și de 
formarea unei clase de mijloc, 
de țărani bogați, cei ce conduc 
destinele agriculturii și 
economiei se umflă în pene și 
spun că o ducem bine din 
moment ce există milioane de 
tone de cereale la gospodăriile 
private și prin silozuri. 

Consiliul de Administrație de la SC "Alimentara ’’ SA 
Deva convoacă Adunarea Generată Extraordinară a 
Acționarilor în data de 22 aprilie 1999, ora 16,00, ia 
sediul societății din Deva, Bd. Decebai, bioc F, parter.

Ordinea de zi:
- Declararea societății închise;
- Vânzare active;
- Diverse.
fn situația în care nu sunt întrdnite condițiile de 

prezență pentru prima convocare, a doua Adunarea 
Generală va fi convocată în data de 23 aprilie 1999, în 

^aceiași ioc și aceeași oră.____________________________ t
I------------------------------------------------------------------------------------------------~------------- 1
| ;IUTEA COMERCIALA SC "Dacia i

envies.. Service" SAI
Deva

Consiliul de Administrație al SC Dacia Service j 
SA Deva convoacă Adunarea Generală a[ 
'.Acționarilor in ziua de 14 aprilie 1999, ora 

la sediul societății cu următoarea 
ordine de zi:

- Raportul Consiliului de Administrație, f 
'raportul comisiei de cenzori, aprobarea^ 
^bilanțului pe anul 1998, aprobarea bugetului' 
Ide venituri și cheltuieli pe anul 1999, diverse.' 
i_________ I_________ 7__________________ i

Specialiștii din sectorul de 
panificație și cei din industria 
alimentară sunt foarte 
îngrijorați de situația stocului 
de cereale rămas până la 
noua recoltă, cât și de lipsa 
acută de resurse furajere. 
Dincolo de declarațiile 
optimiste ale celor ce au în 
mână soarta agriculturii, avem 
de a face cu o gravă criză 
datorată insuficientelor 
resurse financiare alocate, 
neprotejării producției 
autohtone și nestimulării 
producătorilor prin prime sau 
subvenții cum se 
procedează în alte țări 
europene. Departe de a fi 
niște simple speculații sau 
neputință simulată, greutățile 
cu care se confruntă 
agricultorii sunt reale și dure, 
aducând atingere securității 
alimentare a populației, țara 
devenind tot mai dependentă 
de importuri. Fără o 
schimbare de optică și fără o 
strategie clară pentru 
relansarea agriculturii vom 
sta mereu cu blidul întins 
spre occident, pentru că 
Dumnezeu ne dă, dar nu ne 
bagă și în hambar sau în 
cămară.

(Urmare din pag. 1) SCADE VIOLENTA -
După schimbarea 

ministrului de Interne, Gavril 
Dejeu, care sunt noile 
obiective și orientări în 
activitatea poliției?

- Este deja cunoscut, 
obiectivul general al perioadei 
următoare îl va constitui 
înfăptuirea reformei și moder
nizarea poliției, în vederea 
transformării acesteia într-o 
instituție civilă, în concordanță 
cu tradițiile românești și cu 
principiile de organizare și 
funcționare a celorlalte instituții 
similare din sistemul 
democrațiilor țărilor occidentale. 
Realizarea acestui obiectiv 
urmează a se efectua prin 
derularea unui program în două 
etape, pe termen mai scurt, 
pentru prima etapă și mai lung în 
cea de-a doua etapă.

Se va urmări astfel posibi
litatea ca poliția să-și poată 
îndeplini eficient rolul de instituție 
a statului de drept, menită să 
apere ordinea și liniștea publică 
și să contribuie, prin acestea, la 
consolidarea democrației.

- Cum apreciați faptul că de 
ani de zile nu există un statut 
al polițistului?

- Eforturile polițiștilor români 
de a avea un statut structurat 
pe baza reglementărilor 
legislației civile, adaptat, după 
caz, pentru îndeplinirea tuturor 
atribuțiilor ce revin poliției într-un 
stat de drept, au demarat în 
urmă cu aproape 3 ani. în 
această perioadă au existat mai 
multe încercări, materializate în 
elaborarea unor proiecte de 
lege, care au cuprins în principal 
norme referitoare la obligațiile și 
responsabilitățile specifice, la 
îndatoririle, drepturile, privațiunile 
și riscurile pe care profesia de 
polițist le presupune. Ultimul 
proiect de lege privind Statutul 
Polițistului a fost depus la

PATRIA-DEVA: “La 
hotarul dintre viață și 
moarte” (2-8);
- FLACĂRA - HUNE

DOARA: “Aventuri la firul 
ierbii” (2-8);
* PARÂNG - PETRO

ȘANI: “Inamicul statului” 
(2-5); “Omul cu masca de 
fier” (6-8);

CULTURAL - LU
PENI: “întâlnire cu Joe 
Black” (2-5); “Afaceri 
necurate” (6-8);
y DACIA HAȚEG: 

“Furnicutze” (2-5); “Ina
micul statului” (6-8);

Vi ZARAND - BRAD: 
“Aventuri la firul ierbii” 
(2-5); “Răzbunătorii” (6-8); 

PATRIA - ORĂȘTIE: 
“Cortul” (2-5); “Sărutul 

i care ucide" (6-8),

CRESTE CRIMINALITATEA
începutul lunii ianuarie a.c. la 
Guvernul României. A fost retras 
de noua conducere a 
Ministerului de Interne pentru 
îmbunătățirea conținutului cu 
propuneri pertinente venite din 
partea polițiștilor de la cele mai 
mici structuri. în scurt timp 
urmează a fi definitivate 
proiectul de lege privind Statutul 
Polițistului și proiectul de lege 
pentru modificarea Legii nr. 26/ 
94, privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române. 
Dacă vor fi adoptate, vor 
produce mutații semnificative în 
cadrul Poliției Române și vom 
avea în sfârșit un statut al 
polițistului.

- Vă rugăm să comentați 
prestația polițiștilor din județul 
nostru în contextul eveni
mentelor din ianuarie 
februarie a.c. în Valea Jiului.

- Apreciez că polițiștii 
hunedoreni cu sprijinul colegilor 
din cadrul Comandamentului 
județean al Jandarmeriei și-au 
făcut datoria pe tot parcursul 
evenimentelor. Au întreprins 
măsurile specifice ce s-au 
impus, care au condus la 
prevenirea comiterii unor fapte 
antisociale, asigurând menți
nerea ordinii și liniștii publice la 
un nivel pozitiv, neînregistrându- 
se evenimente deosebite, cum 
de altfel este și cunoscut.

- Cum se reflectă dificultățile 
economice și sociale actuale în 
activitatea Inspectoratului de 
Poliție al județului Hunedoara, 
investiții începute și neter
minate, dotare, logistică etc?

- Desigur că dificultățile 
economico-sociale majore prin 
care trece societatea 
românească au fost resimțite din 
plin și în activitatea noastră, 
aspect firesc și normal, întrucât

în meciul
AZERBAIDJAN -

ROMANIA scor 0-1
Ca și în recenta partidă din 

Grupa a Vll-a a preliminariilor 
“EURO 2000”, când 
reprezentativa de fotbal a țării 
noastre n-a reușit decât un chinuit 
0-0, și în meciul de miercuri cu 
Azerbaidjan a jucat slab, 
câștigând greu, cu 1-0 prin golul 
înscris în min. 49 prin Florentin 
Petre. în meciul Slovacia - 
Ungaria, scorul a fost 0-0. (S.C.)

ARBITRII Șl 
OBSERVATORII 

din Divizia D
Etapa din 4 aprilie 1999

DACIA ORÂȘTIE - MIN. 
GHELAR (se joacă la 
Simeria), arbitri: Nicu

nu ne considerăm o categorie 
privilegiată. Doresc însă să 
arăt faptul că numai printr-o 
bună pregătire profesională a 
polițiștilor și multă bunăvoință, 
fără o susținere în plan 
financiar, nu se pot obține la 
nesfârșit rezultate
performante în activitatea 
poliției. Indicatorii de cantitate, 
eficiență și calitate ai muncii 
noastre pot fi influențați de 
restricțiile bugetare și 
precaritatea dotărilor logistice 
și tehnice existente, situate la 
cele mai scăzute niveluri din 
ultimii cinci ani.

Investițiile aflate în derulare, 
începute în urmă cu 5 ani, și 
am în vedere noul sediu al 
Poliției municipiului Deva, două 
blocuri, locuințe de serviciu 
pentru cadre în municipiul 
Deva și orașul Lupeni, datorită 
nealocării ritmice a fondurilor, 
au condus la stagnarea 
lucrărilor și, totodată, la 
creșterea valorii actualizate a 
acestor obiective. De 
asemenea, bugetele
succesive de austeritate 
alocate inspectoratului nostru 
au împiedicat posibilitatea 
achiziționării imobilelor în care 
au sediu polițiile Vulcan, 
Uricani și Călan, fiind nevoiți 
să plătim în continuare chirie 
proprietarilor.

Cu toate dificultățile 
financiare pe care le 
întâmpinăm, asigur pe cetățenii 
județului că polițiștii 
hunedoreni își vor face în 
continuare datoria de 
adevărați slujitori ai ordinii și 
liniștii publice, ai drepturilor și 
libertăților cetățenești, așa 
după cum am dovedit-o în alte 
numeroase ocazii.

Lixandru, Daniel Dudaș și 
Sorin Corpadi, obs. Sever 
Bogdan.

MINERUL TELIUC - 
PARÂNGUL LONEA, 
Adrian Radu, Marian 
Lucaci și Eugen Ambru, 
obs. Nicolae Stanciu.

PAROȘENI-VULCAN - 
MET. CRIȘCIOR, Ion 
Mândru, Erno Magyari și 
Constantin Dănilă, obs. 
Dorel Târsa.

CONSTR. HUNED. - 
MIN. ANINOASA, Valentin 
Gavrilă, Nicolae Sebeș și 
Daniel Thirt, obs. Doru 
Toma.

VICT. CĂLAN - MIN. 
BĂRBÂTENI, Ionel Adam, 
Beniamin Popescu și 
Ovidiu Toderiță, obs. Emil 
Muntean.

Vineri 
2 aprilie

TVR 1
9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05

TVR lași 11.00 Tenis România- 
Croația în Cupa Davis 13.30 De 
la lume adunate... 14.10 Santa
Barbara (s/r) 15.00 Ecoțurism
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 Mare ți-e grădina . Caba
ret TV 22.00 Brigadoon (f.muz. 
SUA '54) 23.45 Jurnalul de 
noapte. Sport 0.00 Prințul din Los 
Angeles (co. SUA)

IVR 2
9.00 Lumină din lumină (r) 9.40 

Timpul Europei (r) 10.10 
Documente culturale (r) 11.00

Ivanhoe (s/r) 13.05 Tenis 
România-Croația în Cupa Davis
15.30 Patru surori (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 175) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.55 
Filmele săptămânii 18.00 
Universul cunoașterii 19.10 
Arhive românești 19.40 DTeptul 
la adevăr 20.20 D-na King, agent 
secret (s) 21.50 Time out 23.00 
Elizabeth R (s) 23.45 Conviețuiri. 
Din muzica romilor

ANTENA 1
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 Cronici paranormale 
(s) 13.00 Știrile amiezii 13.30 
Esmeralda (s, ep. 15) 14.30 
Legea lui Burke (s, ep. 13) 15.20 
Trei destine (s, ep. 118) 16.05 

Ape liniștite (s) 17.00 Știri 17.25 
Uraganul (s, ep. 77, 78) 19.00 
Observator 20.00 Detectivi la 
Malibu (s) 20.50 Răpit de 
extratereștri (f. SF SUA 1998)
22.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 
29) 23.00 Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

eal tău! 10.00Tânărși 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 19.30 Știrile PRO TV

20.30 Film serial (s, ep. 1) 21.30 
Miller's Crossing (f. p. SUA '90) 
23.40 Urmărire generală

ACASĂ
7.00 Minciuna (s/r) 7.45 

Guadalupe (s/r) 8.30 Căsuța 
poveștilor (d.a/r) 9.15 înger 
sălbatic (s/r) 10.00 Celeste se 
întoarce (s/r) 10.45 Viața noastră 
(s/r) 11.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 12.15 Top Secret (f/r) 14.15 
Marimar (S, ep. 55) 15.00 Surorile 
(s/r) 16.00 Guadalupe (s, ep. 
160) 17.00 Viața noastră (s, ep. 
23) 18.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 343) 18.45 înger sălbatic (s, 
ep. 10) 19.30 Tom și Jerry; 
Prăjiturică (d.a) 20.15 Celeste se 
întoarce (s, ep. 49) 21.00 
Minciuna (s, ep. 9) 21.45 Surorile 
(s, ep.75) 22.30 Mademoiselle 
Striptease (co. Franța '54)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (r) 9.00 

Primă oră 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 
18.50 Real TV 19.00 Detectivi 
de elită (s) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 Alegeți 
filmul preferat! 22.00 Știri
22.30 Povestea lui'Waldo 
Pepper (f.a SUA’75)

«. HB®
10.00 Ochiul divin (dramă 

SUA '97) 11.30 Solo (f. fant. 
SUA 1997) 13.15 Matilda 
(co. SUA 1997) 15.00 Ace

Ventura: Detectivu' Iu 
pește (co. SUA 1994;
16.30 Băieții domnișoare 
Evers (dramă SUA '97;
18.30 Eraser (f.a. SU4 
1996) 20.30 Nevastă de orr 
bogat (thriller SUA 1996; 
22.00 Concert Robbie Wil
liams 23.00 După miezu 
nopții (thriller SUA 1992)

FRO TV - DEVA
06.35-07.00 Prograrr 

comercial PRO TV Deve 
07.00-09.00 “Bună dimineața 
PRO TV e al tău!” (co 
producție cu stațiile locale 
17.00-17.15 Știrile PRO T\ 
(coproducție) 17.30-18.1f 
“Talk show” - realizator A 
Bena 23.15-23.30 Știrile PRC 
TV Deva (locale)
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ROMÂNIA - 
APROXIMA TIVĂ

Legile țării se nasc în Parlamentul 
României, unde se găsesc acești 
“Patres Patriae", Părinții Patriei. Ei 
gândesc și lucrează zi și noapte, 
aproximativ în interesul țării noastre. 
Ei sunt cei care votează legile care 
aproximativ asigură posibilitatea de 
dezvoltare politică, economică și 
socială a țării. Dar să nu uităm 
guvernul! El este cel care aproximativ 
conduce țara, o gospodărește, 
aproximativ cu grija unui bun 
gospodar, aproximativ în interesul 
poporului român. El este cel care 
propune legile, aproximativ adaptate 
cerințelor economiei, iar legile, odată 
votate, sunt aproximativ respectate de 
către aproximativ toată lumea. Și astfel, 
România înaintează aproximativ sigur 
pe spinosul drum al dezvoltării 
economice, pe baza unei ideologii 
extrem de clare, aproximativ de 
stânga-centru-dreapta, iar poporului i 
se promite cu certitudine că în 
aproximativ 2-20 de ani va trăi mult 
mai bine.

în această situație, noi toți suntem 
aproximativ siguri că atâta timp cât va 
dura starea de aproximație 
generalizată, vom trăi aproximativ cu 
toții, aproximativ la fel de prost ca 
înainte, eventual chiar mai prost. Așa 
că ar fi de dorit ca aproximativ întreaga 
clasă politică să-și asume în fine 
aproximativ întreaga răspundere și 
riscurile aferente, să accepte ca 
alegerile să fie făcute cu votul 
aproximativ uninominal, iar următoarea 
tură de oameni politici, care vor câștiga 
alegerile, să termine odată pentru 
totdeauna cu starea de aproximație 
generalizată. în caz contrar, 
aproximativ toți cetățenii țării vor pierde 
până și bruma de speranță de mai bine, 
și ar fi păcat de noi. în mod absolut!

Gheorghe GRUN, 
Deva

Este dimineață, în jur de ora 7. Lumea 
se grăbește spre serviciu unde trebuie 
să ajungă aproximativ pe la 7,30. în 
România se muncește aproximativ 8 ore 
pe zi. Fiecare persoană, indiferent dacă 
este angajat muncitor sau funcționar la 
stat, ori lucrează într-o firmă privată, are 
sarcini aproximativ clare de serviciu, pe 
care le duce la îndeplinire aproximativ 
în termenele stabilite. De două ori pe lună, 
aproximativ la data prevăzută în 
contractul de muncă, ei vor primi un 
avans și o lichidare, cu care se vor 
descurca aproximativ până la salariul 
următor.

Mulți sunt navetiști. Ei pleacă cu 
trenurile, aproximativ la ora stabilită, și 
ajung aproximativ la timp pentru a începe 
schimbul, aproximativ în cele mai bune 
condiții.

Mulți români au mașini proprietate 
personală, care corespund aproximativ 
pentru circulația pe drumurile publice. 
Desigur, există obligația verificării 
tehnice, care aproximativ la doi ani se și 
face de către specialiștii de la 
autoservice -uri. Aceștia verifică 
aproximativ niște caracteristici tehnice 
și permit mașinilor să circule aproximativ 
alți doi ani. Pe șoselele aproximativ 
reparate, cu marcaje aproximativ făcute, 
șoferii circulă, respectând aproximativ 
regulile de circulație. Desigur poliția 
veghează și aproximativ sancționează 
încălcările codului rutier. Aceeași poliție 
națională asigură aproximativ liniștea în 
țară și respectarea legislației economice. 
Altfel, dosarul contravenientului, sau, 
Doamne ferește, al infractorului, va 
poposi la Parchet, care va declanșa 
procedurile, aproximativ împotriva 
tuturor delincvenților și le va înainta 
justiției. în instanță deja este treaba 
serioasă: absolut toate cazurile vor fi 
judecate aproximativ sever și 
aproximativ egal pentru toți, aproximativ 
în litera și spiritul legii în vigoare.

De ta 1 aprilie

„TAXA BASESCU” 
SE MAJOREAZĂ 

CU 40%
Doar circa 32% din deținătorii de 

autovehicule au achitat, până în prezent, 
taxa de utilizare a drumurilor publice în 
cuantumul anului' precedent, în condițiile 
în care termenul-limită de plată a 
acestor sume la nivel nemajorat a fost 31 
martie, dată după care taxa Băsescu se 
majorează cu 40%, în conformitate cu 
rata inflației înregistrată în 1998. Inițial, 
termenul-limită de plată a ,.taxei 
Băsescu" la nivelul anului precedent a 
fost stabilit pentru 15 martie, însă ulterior, 
din cauza problemelor apărute la 
unitățile CEC privind eliberarea 
rovignetelor, Guvernul a decis, la 
solicitarea Ministerului Transporturilor, să 
prelungească acest termen până la 31 
martie. Termenul-limită de plată a ,.taxei 
Băsescu" este 30 iunie. în România 
există, în prezent, peste 3,8 milioane 
autovehicule, din care circa 430.000 
autovehicule, cu capacitatea cuprinsă 
între 1-22 tone, sunt destinate 
transportului de marfă, iar circa 45.000 
autobuze și microbuze, pentru 
transportul de pasageri.

X___________________ _ ___________________ /

NOTE-INFORMAȚII ^OPINII
Bani da, 

răspundere ba!
Pe lângă crearea unor firave 

pârghii financiare care le-au sporit 
autonomia, autoritățile locale s-au 
“pricopsit” și cu noi atribuții. Este, 
în principal, vorba de trecerea unor 
drumuri comunale din 
administrația consiliilor județene 
in cea a consiliilor locale. 
Majoritatea primarilor de comune 
hunedorene cu care am discutat, 
apreciau că această schimbare 
nu reprezintă o idee prea bună. 
Mai mult decât atât, dl Marcu 
Popescu, primarul comunei Baru, 
a refuzat semnarea actelor de 
preluare in administrare a 
drumurilor comunale. ” Deși ar fi 
trebuit să administrăm un singur 
astfel de drum (Valea Lupului - 
Livadia, 4 km) am refuzat acest 
lucru întrucât la bugetul local nu 
sunt bani nici măcar pentru 
întreținerea și repararea 
corespunzătoare a drumurilor pe 
care le aveam deja în administrare”
- mărturisea dl Popescu.

Dacă unii consideră că refuzul 
primarului din Baru este realist și 
oarecum îndreptățit, “vedetele 
Guvernului" - Remeș și Băsescu
- ar putea spune ceva de genul: 
“uite - așa înțeleg unii autonomia: 
bani da, răspundere ba”. .

Se va extinde 
rețeaua de gaz

in prezent, în satele Baru 
Mare și Petros ale comunei Baru, 
sunt 13 km de rețea de gaz metan, 
la care sunt legate circa 400 de 
locuințe. După finalizarea 
studiului de fezabilitate, se 
speră ca în acest an să se 
demareze lucrările de extindere 
a rețelei cu circa 10 km, pentru 
introducerea gazului și în casele 
celorlalți locuitori. S-a convenit 
deja cu SC Refractara SA 

achiziționarea țevilor "prin 
compensare”, in schimbul unei 
cote din impozitul pe salarii pe 
care firma îl datorează 
bugetului local.

S-a triplat: 
valoarea ctiirîiloi

în ședința din luna martie, 
membrii Consiliului local al 
comunei Baru Mare au aprobat 
majorarea chiriilor la spațiile 
și terenurile închiriate ori 
concesionate de primărie 
agenților economici. Pentru că 
valoarea chiriilor era relativ 
mică, iar bugetul local are 
mare nevoie de bani, chiriile 
au fost majorate cu 300 la sută. 
Tot pe aceeași linie a salvării 
bugetului local s-a situat și 
hotărârea Consiliului focal de 
a nu micșora impozitele locale 
în limita de rectificare oferită 
de OG 15/1999.

Confort mai 
ceva ca la oraș

Sunt destule orașe în județ 
în care apa caldă și căldura 
au fost, sunt și vor rămâne o 
problemă de nesoluționat. în 
schimb, în localitatea Baru 
Mare, locuitorii a 13 din cele 
18 blocuri au un confort ca în 
orașele care se respectă. SC 
Refractara SA asigură non
stop căldură și apă caldă, la 
prețuri destul de rezonabile 
(200.000 lei în decembrie, 
286.000 lei în ianuarie, pentru 
un apartament cu trei camere). 
Totuși, destui oameni abia 
așteaptă să se racordeze la 
rețeaua de gaz pentru a-și 
monta centrale de apartament 
ori sobe și a renunța astfel la 
serviciul de încălzire asigurat 
de SC Refractara SA.

Ciprian MARINUȚ

PROFITAȚI, 
CĂ OFERTA 
ZBOARĂ!
CONNEX GO! vă aduce-n zbor o nouă veste: până la

15 mai, aveți cel mai mic preț de până acum pentru

pachetul cu telefon - 149$ , un preț special pentru

pachetul cu cartelă - 25$ și un credit suplimentar

gratuit de 10$ . în plus, o casetă cu Divertis!

E o ofertă rară. Iar dacă 

nu o prindeți, zboară. Și, 

credeți-ne, nu se mai întoarce.

UN SERVICIU LEGENDAR, CU CONECTARE IMEDIATĂ.
i) în timpul perioadei promoționale. Veți primi creditul suplimentar în maximum 24 de ore de la activare. “* în limita stocului disponibil.
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Reorganizarea la 
"Siderurgica” Hunedoara 
exclude "Varianta Călan”

- Ideea restructurării în 
acest an aduce noi variante la 
"Siderurgica” Hunedoara. In 
acest sens, bănuim că și sin
dicatul a fost consultat, iar po
ziția dumneavoastră cântărește 
cât de cât într-o decizie finală. 
Cum apreciați noua strategie 
ce urmează a fi promovată la 
nivelul societății?

- Problemele puse în dez
batere comportă mai multe dis
cuții. Eu doresc să mă refer în 
special la ceea ce înseamnă re
forma din punctul de vedere al 
sindicatului. De la început dorim 
să vă informăm că sindicatul nu 
se opune reformei și restruc
turării, dar aceasta să se efectu
eze pe principii clare și în baza 
unor acte normative bine gândite 
pentru întreg sectorul siderurgic.

- Deci, ce presupune in 
concret procesul de restruc
turare după părerea dumnea
voastră?

- O ultimă variantă care s- 
a luat în discuție vizează o 
restructurare administrativă ce 
are ca model Societatea Duna- 
fer din Ungaria, unde atât noi 
cât și administrația am văzut 
pe viu ce a însemnat reorga
nizarea unității acum 7-8 ani. 
Ce s-a întâmplat aici? Socie
tatea mamă a fost împărțită în 
mai multe subunități pe ideea 
unui holding, cărora li s-a dat o 
anumită autonomie economico- 
financiară cât și socială.

- Ce se va întâmpla la 
Hunedoara?

- în noua structură se preve
de în principal ca fluxul de pro
ducție al societății să rămână uni
tar urmând ca părțile auxiliare - 
grupul de cantine, dolomită - var 
parțial din uzina 5 etc - să se 
constituie în societăți comerciale, 
gen holding. Această desprindere 
se va face gradat observându-se 
în fiecare moment avantajul sau

Discuție cu 
dl Gheorghe Andrei, 

primvicepreședinte al 
Sindicatului "Siderurgistul" 

Hunedoara

dezavantajul măsurii adoptate 
pentru eventualele măsuri de co
recție a planului de restructurare.

- Se va adopta “varianta 
Călan?”

- Nu. Categoric nu. Nici nu 
stăm de vorbă pe o asemenea 
variantă, întrucât s-a dovedit 
una proastă.

- Cum veți asigura din punct 
de vedere sindical unitatea de 
interese ale membrilor săi?

- Din acest punct de vedere 
vom păstra o unitate a sindi
catului pe noua platformă ce va 
rezulta din reorganizare.

- Noua reorganizare are 
implicații asupra reducerii nu
mărului de personal într-un 
viitor apropiat?

- Noi sperăm că acest pro
ces să nu afecteze forța de 
muncă. în noul context apreciem 

că se pot găsi soluții ca oa
menii să nu fie disponibilizați ci 
dimpotrivă să li se găsească 
de lucru prin alternativele ce 
se promovează.

- Deci, să înțelegem că 
nu vom mai.avea șomeri în 
acest an?

- în condițiile de față există 
o certitudine cât de cât a sala- 
riaților. Dar, pot apărea situații 
care nu mai depind de noi sau 
de conducerea societății, caz 
în care este greu de spus 
ceva sigur.

- Ca o ultimă întrebare, 
cum apreciați activitatea 
Societății "Siderurgica SA", în 
prezent?

- Dificultările cele mai mari 
sunt generate de lipsa cererii 
oțelului pe plan mondial, care are 
implicații directe și în producția 
noastră. O altă problemă o re
prezintă prețurile mari ale ma
teriilor prime ce grevează cos
turile finale ale metalului și de aici 
alte necazuri. Și nu în ultimul 
rând tehnologia pe care o avem 
este veche. De asemenea, timpul 
de încasare a contravalorii 
mărfii este foarte mare având în 
vedere că materia primă pe care 
o cumpărăm nu este valorificată 
mai devreme de 5-6 luni, iar în 
acest răstimp fluctuațiile valu
tare sunt imprevizibile fapt ce 
conduce la mari dificultăți. Deci, 
având la îndemână doar câteva 
dintre dificultățile cu care ne 
confruntăm, activitatea societății 
se desfășoară cu mari eforturi.

Violența în familie 
reprezintă pentru mulți 
dintre români o realitate crudă. 

Nevoile și grijile zilnice, șomajul 
ridicat sunt factori care pot 
conduce în unele cazuri la un 
comportament departe de nor
mal. Toate acestea, asociate cu 
consumul excesiv de alcool, 
sunt, dacă se poate spune,

REALITATI CRUDE IN 
VIATA DE FAMILIE

"rețeta" consacrată a violenței 
în familie. Nu sunt puține ca
zurile când soțiile și chiar copiii 
sunt bătuți de către soți; vedem 
mereu asemenea cazuri. Din 
nefericire, nu există încă re
glementări legale pentru a 
curma violența între soți.

Domnișoara Daniela Corina 
Lambropolus, vicepreședinte al 
Judecătoriei municipiului Hune
doara, ne-a mărturisit că nu 
există încă în România un sis
tem eficient de protecție a fe
meilor și copiilor abuzați de 
către soți. în alte țări violența 
domestică este pedepsită, po
liția operând chiar arestări ale 
celor care fac așa ceva.

în țara noastră, se poate 
acționa împotriva soților agre
sivi numai dacă se apelează la 
instanță printr-o plângere pe
nală.De cele mai multe ori fe
meile nu întreprind nimic pentru 
a stopa agresiunea soților lor 
și astfel fenomenul capătă 
amploare. Domnișoara Lam
bropolus spunea că din mai 
multe regiuni ale țării vin sem
nale care vor conduce în final 

Pagină realizată de Andrei NiSTOR, Cornel POENAR 
Foto: Traian MÂNU

la modificarea Codului Penal. 
Există mai multe propuneri 
pentru reglementarea faptelor 
de violență intrafamilială în așa 
fel încât să poată fi instituit un 
sistem eficient de protecție a 
femeilor agresate și mai ales a 
copiilor.

Divorțurile au ca motiv 
esențial violența și consumul 

de alcool. De la începutul anu
lui, în municipiul Hunedoara s- 
au pronunțat peste 200 de ho
tărâri judecătorești de divorț.

Pentru 90% dintre ele moti
vația este violența între soți. La 
nivelul municipiului Hunedoara 
se încearcă ajutorarea femeilor 
aflate în astfel de situații prin 
constituirea unor așezăminte 
unde să poată sta câteva zile.

"Sperăm să beneficiem de 
sprijinul Consiliului local pentru a 
concretiza inițiativa noastră. Este 
foarte bine ca o femeie agresată 
fizic, în miez de noapte, să aibă 
unde să meargă, pentru a nu mai 
fi nevoită să suporte violența", 
spunea dșoara Lambropolus.

-în ceea ce privește pedep
sirea celor care au un com
portament foarte agresiv față 
de familie, se poate introduce 
sistemul așa numit alternativ 
de pedepse (munca în folosul 
comunității).

Oricum, există și la nivelul 
conducerii ministerului de re
sort întreg sprijinul pentru con
cretizarea cât mai urgentă a 
inițiativelor legislative.

ÎN CONFLICT 

CU LEGEA
Pădure in flăcări

Pe raza satului Grid, 
orașul Călan, a izbucnit un 
violent incendiu într-o pădure 
de molid. Incendiul a afectat 
peste 6 ha de pădure și nu
mai intervenția promptă a 
pompierilor militari din Hune
doara, precum și a forma
țiunilor civile de profil din Că
lan și Simeria au oprit 
incendiul.

Accidentat mortal
Recent, pe bulevardul 

Mihai Viteazu din Hunedoara 
a avut loc un accident de cir
culație foarte grav. Marian 
Octavian, de 56 de ani, din 
municipiu, pensionar, s-a 
angajat în traversarea străzii 
prin loc nemarcat și fără să se 
asigure, fiind surprins și acci
dentat mortal de autoturismul 
nr. HD - 03 - DPB condus de 
Stan Daniel, de 24 de ani, 
electrician la "Siderurgica" SA.

Victimă a alcoolului
Musat Gostel, d> 32 de 

ani, din municipiul Hunedoara, 
fără ocupație, l-a atacat și 
înjunghiat în data de 27 martie 
pe But loan, de 41 de ani. 
Agresiunea s-a petrecut în 
urma unui conflict spontan, 
generat de consumul de al
cool, cei doi aflându-se în 
stația de taximetre din apro
pierea gării CFR. Victima a 
scăpat, nefiindu-i pusă viața 
în pericol, iar agresorul'este 
cercetat în stare de libertate 
pentru săvârșirea infracțiunii 

L de "vătămare corporală".

“în acest an vom finaliza
aripa nordică”

Așa după cum se știe, 
Castelul Corvineștilor - simbol 
al municipiului Hunedoara - 
este de mai multă vreme cu
prins într-un amplu program de 
reabilitare și renovare. Lucră
rile sunt de o mare complexi
tate și vizează atât interioarele 
cât și fațadele. Ritmul în care 
se desfășoară aceste lucrări 
nu este foarte mare, situație 
obiectivă dictată pe de o parte 
de minuțiozitatea cu care tre
buie executate și pe de altă 
parte de costurile financiare 
enorme.

Domnul Nicolae Cerișer, di
rectorul muzeului, ne mărtu
risea că speră ca în acest an 
să fie finalizată aripa nordică. 
Sunt necesare lucrări de con
solidare și de înlocuire a ele
mentelor de tâmplărie. De ase
menea, tot în acest an vor fi 
demarate și lucrările de intro
ducere a încălzirii centrale. 
Problema încălzirii este una de 
o importanță extremă pentru 
Castelul Corvineștilor întrucât 
frigul din săli este foarte dău
nător vizitatorilor. Și anumite 

■ lucrări de artă sau exponate 
pot avea de suferit de pe urma 
frigului din săli. Ca urmare, 
este necesară instituirea unui 
climat constant, în beciul aripii 

I Matei se vor amenaja grupuri 
sanitare, și ele foarte im
portante.

Expoziția permanentă va fi 
organizată în aripa B care se 
pretează cel mai bine unui 
asemenea demers. Conform 
spuselor dlui Cerișer, se inten
ționează extinderea circuitului 
turistic și în aripa de Sud-Vest 
care în trecut a fost închisă.

LA CASTELUL CORVINEȘTILOR»

Consiliul local al municipiului 
Hunedoara și dl primar Remus 
Mariș au sprijinit întotdeauna

eforturile conducerii muzeului 
pentru a face din acesta cel mai 
important obiectiv turistic al zo

nei. Cheltuielile pentru achizițio
narea centralei precum și pen
tru suplimentarea gazului me
tan și a apei vor fi suportate 
de către primărie.

Eclipsa din 11 august poa
te aduce un număr destul de 
mare de turiști străini la noi în 
țară. în aceste condiții este de 
așteptat ca o parte dintre ei să 
dorească să vadă câte ceva 
din frumusețile țării, iar Cas
telul din Hunedoara este un 
obiectiv care trebuie neapărat 
vizitat.

Pentru primirea acestor 
potențiali vizitatori conducerea 
muzeului are în vedere ampla
sarea unor panouri explicative 
în mai multe limbi străine. Până 
acum aceste panouri aveau 
explicații exclusiv în limba ro
mână. Desigur că ghizii vor
besc mai multe limbi de circu
lație internațională însă pano
urile își au și ele locul lor.

"Foarte mulți dintre turiștii 
străini care ne-au vizitat până 
acum au fost din Ungaria. 
Chiar dacă unul dintre ghizii 
noștri vorbește maghiara, pro
babil că este necesar să exis
te explicații pe respectivele 
panouri și în limbile "engleză, 
franceză, maghiară etc”, spu
nea dl Cerișer.

în ceea ce privește proble
ma Universității de vară care 
se organizează în interiorul 
Castelului, este o acțiune cu 
care muzeul nu are nimic de-a 
face. "Este organizată de către 
o Organizație Non Guverna
mentală, organizație cu care 
nu avem contacte foarte 
dese", concluzionează dl 
Cerișer.

z- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| Iluminat: public
| Prin alocarea a 250 de miii-
■ oane de lei de la bugetul local 
I s-a extins iluminatul în Hune-
| doara-înzona Blumingului.. 
. Măsura a fost luată întru-
• cât zona este intens circulată 
| de către muncitorii de la Com- 
Ibinat, iar riscul unor întâmplări 

nefericite este mare.
Lipsa iluminatului public în 

■ zona pasajului a qpndus la 
I multă accidente de circulație și 
| nu în ultimul rând la situații ne- 
■ plăcute pentru trecători, aceș- 
* tia fiind ținta unor infracțiuni 
| sau a numeroase acostări de 
| către indivizi fără căpătâi.

IAjutoare sociale
a *a z*
’ Prin grija Primăriei și a Con- 
| siliului local Hunedoara s-a re- 
Iușit plata ajutoarelor sociale la 

zi.
| în prezent la nivelul mu- 
Inicipiului beneficiază de ajutor 

social circa 1500 de persoane,
| ce fac obiectul a 400 de do- 
■ sare. De asemenea, pe lângă 
• ajutorul social de la cantina 
| Primăriei mai beneficiază de 
I hrană încă 230 de persoane 
[ care au o situație materială 
I precară. între cei care se bu- 
■ cură de sprijin social se regă- 
! sesc familii care au până la 
I nouă copii.
I
; Edilitar -
f gospodărești
i Recent la nivel de muni-
• cipiu s-a declanșat o amplă 
| acțiune edilitar - gospodăreas- 
■ că ce vizează curățenia de 
* primăvară. Pe aleile municipiului 
| și în parcuri a început cură- 
I țirea arborilor și arbuștilor, iar în 
J asociații s-a demarat acțiunea 
I de deratizare. Potrivit unor 
I date pe care ni le-au furnizat 
! gospodarii municipiului tot în 
I această perioadă se derulea-
I ză și operațiuni de plantare de 
! arbori și arbuști, precum și 
I refacerea zonelor verzi. Numai

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

în această primăvară în Hune- | 
doara vor fi plantați peste ! 
3000 de salcâmi, stejari și I 
mesteceni în diferite zone ale | 
orașului. ■

"Este trist, s-a mai apreciat I 
de către gospodarii municipiului, [ 
că mulți dintre locuitorii . 
Hunedoarei nu înțeleg să-și facă I 
ordine în jurul blocurilor, iar alții nu | 
fac decât să distrugă și ce se . 
face pentru comunitate, arătând I 
nu de puține ori cu degetul că | 
"nu se face nimic" pentru oraș." ■

Lucrări și I asfalturi de
calitate

Municipiul Hunedoara se ’ 
situează între puținele localități | 
care nu au probleme majore cu I 
străzile după trecerea acestei J 
ierni. într-o recentă discuție pe I 
care am avut-o cu dl Remus | 
Mariș, primarul municipiului, . 
domnia sa și-a exprimat mulțu- I 
mirea asupra calității lucrărilor [ 
efectuate de către lucrătorii . 
de la Direcția Județeană a I 
Drumurilor Deva, lucrări care [ 
după trei ani de la execuție . 
sunt în stare foarte bună.

în context s-a amintiși B- | 
dul Dacia care a fost reparat în ■ 
urmă cu trei ani, iar calitatea as- I 
faltului este aceeași ca în 1996, | 
deși termenul de garanție a Iu- ■ 
crărilor a fost doar de doi ani.

Realitatea confirmă spu- | 
sele primarului hunedorean, ■ 
întrucât atunci când se fac ■ 
lucrări de calitate, acestea du- | 
rează ani în șir fără să apară i 
gropi sau catacombe în asfalt, 1 
cum s-a întâmplat recent la De- | 
va unde în toamna trecută s-a ■ 
reparat un bulevard (Kogăl- ! 
niceanu) iar la câteva luni - în | 
februarie a.c. - arăta ca după I 
"un bombardament NATO".

Desigur, am mai adăuga I 
noi, atunci când se lucrează | 
cu responsabilitate durabili- . 
tatea străzilor este mare iar I 
banii nu se mai aruncă în vânt | 
cum din păcate se întâmplă . 
aproape la fiecare pas.

penal%25c4%2583.De
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O ANTOLOGIE INCOMPLETĂ DE POEZIE
Ori nu am înțeles eu bine, 

ori Marin Mincu a alcătuit 
această antologie bazându-se 
pe niște criterii cel puțin curi
oase, dacă privim lucrurile din 
punctul de vedere al impar
țialității. Or, când titlul unei ast
fel de apariții editoriale este 
POEZIA română actuală - 
deci, poezia, nu poezie - 
atunci, în mod firesc, antologia 
trebuie să cuprindă cel puțin 
câte un nume din fiecare zonă 
geografică sau, de ce nu?, din 
fiecare județ, pentru că, slavă 
Domnului, de poeți nu ducem 
lipsă, iar unii sunt chiar foarte 
buni. însă, dincolo de toate 
acestea, actul în sine este lău
dabil, iar faptul că Marin Mincu 
și nu altcineva s-a "dedat" la 
această muncă este meritoriu, 
demn de toată stima. Ca per
soană meticuloasă-riguroasă 
cum bine se știe, autorul aces
tor două volume - real-masive 
în ziua de azi - însumând în 
total peste 1000 de pagini, a 
procedat la organizarea imen
sului material (tot românul e 
născut poet) respectând câ
teva criterii care să clarifice 
pentru cititor cât mai bine lu
crurile, pornind numărătoarea 
de la zero, adică: 0. expunere 
minimală de motive; 1. poezia 
nouă; 2. constituirea eului po
etic și relațiile cu obiectul poe
ziei; 3. structuri paradigmatice 
ale poeziei actuale. Și iată cum

p ■ -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------
Premiera Teatrului de Estradă Deva

“Oh ton la...totoH”
După un răstimp în care 

preocupările artistice ale Tea
trului de Estradă Deva reușeau 
să fie concretizate în specta
cole mai degrabă ocazionale 
(mai cu seamă pentru copii) ori 
în premiere...repetate, colectivul 
teatrului a prezentat publicului 
devean, în urmă cu o săptă
mână, noua sa “ofertă". Și cum 
genul clasic al revistei pare a 
cădea în dizgrație, devenind 
mult prea costisitor pentru posi
bilitățile diminuate ale instituției, 
spectacolul s-a adaptat aces
tora, fiind realizat sub forma 
unui gen mai.puțin pretențios și 
cu o mai largă accesibilitate, 
respectiv cabaretul politic.

“Un tun la...tutun (Afacerea 
Țigareta N)" are la bază un text 
de strictă actualitate, autorul (Mir
cea Chirilă) propunându-și să 
"exorcizeze răul din lumea bol
navă în felurite chipuri, de la ges
tul hilar de operă bufă, prin co
micul de limbaj, la satira virulentă 

Acolo, între păduri, e muntele - uriașul de granit înțepenit la șale 
din vremea când Pământul se măsura cu focul. La fiece crepuscul 
șoptește spre cetate izvor de taine împletite în desfătarea ne- 
aducerii aminte a unor ere ce nu vor învia niciodat' în cuvinte.

Mustesc pădurile miracole desprinse din cornul de argint al 
Lunii. Vin gnomi cu tichiile albastre și aduc în spinare podoabe de 
piatră zăbrelite în coșărcile de nuiele. Bolovani de esențe 
necunoscute, minerale iscate din sâmbure de lavă strălucesc cu 
tremurul de lumină din aura nestematelor. înfățișează privirii 
mirate aceleași reflexe - ale culorii care nu există.

E uimitor! în forma unor inimi, sloiurile de rocă au venit pe 
umeri de pitici, nu din nepătrunsul unor mine de cleștar, ci chiar 
din carierele de piatră ale piepturilor noastre. Dinamitate cu 
moartea speranței și vânarea iubirii...

Aici, între tarabele de rouă ce reazemă pe creștete de păpădii, 
e talciocul interzis. Singur, anotimpul de flori se va îndura să 
cumpere gablonzuri de piatră pentru zidirea luminii în frunze. 
Neguțătorie prohibită cu inimi de peruzea, nud cântărite cu ochiul 
iubitei în arabescuri de lacrimi. Balanța? Va sta în cumpănă, aninată 
pe muchia vremii, secundă? Atât căt să renască suspinul, 
schimbând la negru talantul iubirii cu zestrea de petale a primăverii.

E dezlegat semnul mirării și nu-i oprit să vă minunați! Doar aici 
e târgul de cremene!...

Dorin PETRESC

Za miezad nopții a căzut o stea 
Poate^aa seapat-o zeii de sub pdeoape 
Dezlănțuită cdtpă-n cadea mea 
Străfradrperâna caratăpeste ape

Sincer să fria mi s-a părut o boare 
Ca-ntr-o d'opodnă m-a încercuit 
Și trap ud mea s-a preschimbat în frdoare 
Ca frața-ntoarsă către răsărit

Când s-aa trezit în zori parcă speriate 
Păsări și frdori ea toate au tipat 
M-aa cântărit dapă ce^am frost, tn frapte 
Și căt am frost da safrdet de carat.

Șimi-aa prezis ca să mă scatar seara 
Și dimineața iar să-nmatparesc
Să mă desprind ușor dtn iarba trerde 
Și-n padma ta din noa să înfrdorese.

David RUSU

vede Marin Mincu situația în 
desfășurare: "S-a spus că o ge
nerație de creație se manifestă 
în general pe o durată de 33 de 
ani, ceea ce corespunde arcului 
de timp scurs de la 1966 încoa
ce; am luat drept reper anul

Marin Mincu: Poezia româna actuala, 
Editura Pontica, Constanța, 1998

1966 când apar două cărți de 
poezie (11 elegii de Nichita 
Stănescu și Scrisori esențiale 
de Ion Gheorghe) ce vor marca 
în mod decisiv formele de ex
presie poetică ale ultimei gene
rații.” (p.5). Personal nu cred 
decât în parte această afirmație, 
iar cititorii se vor convinge sin
guri de acest lucru. Să ne în
țelegem: nici nu-mi trece prin 
minte să minimalizez creația lui 
Ion Gheorghe, care are valoa
rea ei, dar nici nu pot pune 
semnul egalității între aceasta și 
cea a lui Nichita Stănescu - indi
ferent din care parte aș privi 
lucrurile. însă nu acesta este cel 
mai important lucru, ci faptul că 
iubitorul de poezie are ocazia - 
mai rară, poate din ce în ce mai 
rară - de a se...introduce singur 
în mediul acestei "fiare inefabile 
care e poezia" (p. 7). Pentru că, 
o simplă notare a celor patru 
promoții cuprinse în cei 33 de ani 
amintiți mai sus, poate să de

pe seama acelora care se dezo
norează și nesocotesc idealuri” 
(Adrian Comșa). Personajele, așa 
cum se regăsesc ele într-o so
cietate românească invadată de 
corupție, dezordine și imoralitate, 
devin convingătoare pe scenă, 
acolo unde deopotrivă actori, so
liști vocali și corpul de balet evo
luează într-o realitate ironic și, cu 
mici excepții, dinamic construită, 
după modelul celei "originale", pe 
care astfel o sancționează. Be
neficiind așadar de un text pe alo
curi savuros, de o coregrafie su
gestiv și expresiv concepută dar 
nu pe deplin și ca atare “expri
mată”, de un decor mai puțin im
presionant (remarcând în schimb 
costumațiile celor de pe scenă), 
subordonate toate regiei realizate 
de Daniel Vulcu, spectacolul a 
fost “marcat" atât de aplauze la 
scenă deschisă, dar și de unele 
nesincronizări - ce-i drept, într-o 
mai mică măsură receptata de 
spectatorii dornici să se delecteze. 

clanșeze câteva ramificații care 
să implice cititorul într-un hățiș 
de curente, experiențe și ideo
logii poetice labirintice. Un prim 
pas, și foarte important, face 
însuși antqlogatorul încercând o 
delimitare cât mai corectă pro

moțiilor, și anume: "1. promoția 
nouăzecistă (ce cuprinde post- 
textualiști melancolici și apo
caliptici); 2. promoția optzecistă 
(post-moderniști, textualiști și 
textieri insurgenți); 3. promoția 
șaptezecistă (manieriști și eva- 
zioniști) și 4. promoția șaizecistă 
(moderniști, experimentaliști vi
zionari și onirici)", (p. 5). Cam 
așa se prezintă situația. Iar 
acest preambul sintetic mi se 
pare a fi foarte bine venit, mă
car în contextul utilizării lui ca 
punct de înțelegere și de ple
care la citirea antologiei; fără să 
scăpăm din vedere faptul că 
însuși M.M are ușoare îndoieli în 
ceea ce privește... clasarea ca
zului; căci, spune domnia sa: 
"După părerea noastră, acestea 
sunt cele patru formule para
digmatice ce par să conteze în 
sistemul de semne al poeziei 
actuale, polarizând fiecare, pre
cum polii magnetici, acele struc
turi semnificante apte să acti

Dacă au reușit sau nu aceas
ta, "vinovați” se fac Mircea Chirilă 
(textier), Daniel Vulcu și Dorel 
lurcencu (direcția de scenă), 
actorii Isabela Hașa, Radu Cristea, 
Mihai Feier, Florin Mureșan și Păs
torel Vulcu, soliștii Daniela Ognean, 
Roxana Olșanschi, Liliana Stroe, 
Adriana Trif și Florin Mureșan; Tică 

Aspect din timpul spectacolului
Foto: Traian MÂNU

tyrdftt de do r

veze mișcările tectonice ale 
discursului poetic.” (p. 25). Pe 
de altă parte, referindu-mă la 
un aspect pur tehnic, ca să zic 
așa, nu e deloc ușor de ana
lizat și de încadrat în generații 

• și promoții, curente și expresii 
a unui număr de aproape 100 
de poeți, fiecare cu persona
litatea sau măcar cu năzbâtiile 
sau năstrușniciile uneori atât 
de frumoase și aberante care 
se pot vântura prin mintea ar- 
tistului-creator - poetul, în ca
zul nostru. însă, păcatul sau 
vina alcătuitorului acestei anto
logii rămâne acela că nume de 
poeți cunoscuți, cu multe vo
lume apărute, intrați în atenția 
criticii și în istoria literaturii prin 
creația ior, nu le-a găsit loc în 
volum, în vreme ce alții, cvasi- 
necunoscuți, sunt prezentați, 
analizați, apreciați... Spuneam: 
această opțiune mi se pare 
cam curioasă, chiar dacă voi fi 
acuzat de patriotism local, 
fiindcă din județul Hunedoara 
nu este antologat nici un poet; 
și mi se par nedreptățiți un 
Eugen Evu, Dumitru Velea, loan 
Evu, Mariana Pândaru, Paulina 
Popa și încă alții. Misterioasă 
discriminare. Dar antologia va 
rămâne oricum în istoria 
literaturii române ca o apariție 
editorială de mare importanță, 
așa că, vorba ceea: face toți 
baniil

Dumitru HURUBĂ

Hanea și Irina Grosz (coregra
fia), Ștefan Moțățăianu (direcția 
muzicală), alături de corpul de 
balet și de orchestra teatrului; un 
colectiv hotărât să-și recâștige 
publicul și nerăbdător să se în
toarcă, după mai bine de zece 
ani, în propria "casă"...

Georgeta BÎRLA

Vara-i în zdrențe. 
Catargele umbrelor 
îmi cad din brațe.

Vântul prin trestii. 
Cine-mi citește gândul? 
Tremură valuri.

Jumătate din iaz 
Discul lunii tăiate. 
Tac două umbre.

■pjikenbo ccu&figcct înoreâ
LEUL - împărat și Vulpoiul - diplomat

- fabulă total junglieră -
De-o vreme -
Blestemată și prelungă, 
Ce se înstăpânise, crunt, 
în junglă,
Leului începură a-i scădea,
Puterile.
(Vai de pielea sa!) 
Astfel, din creatură mare, 
Ce era,
Ajunse doar o arătare 
Care gemea și tremura 
Pe-un biet tron de hârtii 
Fără valoare.

Vulpoiul - abil diplomat, 
Mieros în comportare și roșcat, 
I se înfățișă și îi propuse 
Să-și schimbe, 
Spre a se-ntrema, 
întregul mod de a mânca. 
Și-i recomandă o cură alimentară 
Constând din cărnuri
Doar de mucava.

Leul, credul, ținu 
Cu îndârjire, cura 
încât după un timp căzu, 
Rostogolindu-se, de-a dura. 
Bietul de el exagerase, 
Până și tronul și-l mâncase.

Morala: Uneori chiar diplomatul 
își răstornă împăratul.

Petrișor CiOROBEA 
(Din volumul în curs de pregătire: 

Fabula noastră cea de toate zilele)

Expoziție de pictură 

riberiu Balâzs
în această perioadă (până 

în 6 aprilie a.c.), Clubul “Con
structorul" OT din municipiul de 
pe Cerna găzduiește cea de-a 
zecea expoziție personală de 
pictură a cunoscutului artist 
plastic hunedorean Tiberiu 
Balâzs.

O mare parte din palmaresul 
creatorului, aflat nu doar în ipos
taza pictorului, ci și în cele de 
grafician și de sculptor, este deja 
cunoscută amatorilor de gen: 
expoziții personale și de grup, 
precum și lucrări de pictură și 
sculptură în colecții particulare 
din țară și străinătate (Olanda, 
Germania, Ungaria, Franța și 
Austria), numeroase premii na
ționale și participant constant la 
diferite tabere de creație ș.a.

în cadrul actualei expoziții 
personale a membrului Cena
clului de artă plastică al Sindi
catului "Siderurgistul" Hunedoa

Magnolie grea. 
Lebăda parcului 
Lent se înfoaie.

Cuvântul doare, 
îmi sfâșii bandajele - 
Sângele cântă!

Eugen EVU

ra (vernisată la sfârșitul săptă
mânii trecute), "aventura artei lui 
Tiberiu Balâzs are prospețimea, 
tensiunea și bucuria pe care 
numai artiștii cu har o păstrează 
intactă. Mai mult, prin trăsături 
distincte, inconfundabile, ea s-a 
consolidat (...) Arta lui vine dintr- 
o neliniște metafizică și subli
mează în estetic. Linia este su
mară, schițează, lăsând locul 
cromaticii, cum vitraliul colo
rează spectral lumina" (Eugen 
Evu).

Publicul hunedorean nu va 
fi prea greu de convins asu
pra mesajului și semnificației 
artei lui Tiberiu Balâzs - “spon
tan prin excelență, dar în egală 
măsură de o vigoare elevată, 
cu o paletă cromatică mereu 
nouă, spre puritate și lumină, 
cu tematici vizând tot mai mult 
simboluri profunde” (Dan Vifor 
Pichiu). (G.B.)
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BANCA DACIA FELIX SA
Cluj -Napoca

Organizează

CONCURS
în data de 22 aprilie 1999 ora IO00

la sediul sucursalei din Timișoara, str.Goetlie ttr.2, 
pentru ocuparea următoarelor posturi:

■ DIRECTOR ■ DIRECTOR
SUCURSALA ECONOMIC

pentru sucursala DEVA
Cerințe: - pentru DIRECTOR SUCURSALĂ

• studii superioare;
• experiență bancară;
• minim 5 ani vechime în domeniul financiar-bancar;
• preferabil cunoașterea unei limbi <Je circulație internațională;
• abilități manageriale.

Cerințe: - pentru DIRECTOR ECONOMIC
• studii superioare în economie;
• minim 5 ani vechime în domeniul financiar-bancar;
• abilități manageriale.

Cererile însoțite de un CV + foto și cazier judiciar 
se vor trimite până la data de 16 aprilie 1999 la 

sediul BĂNCII DACIA FELIX Cluj-Napoca, 
slr.Memorandumului nr.28, 3400 Cluj-Napoca, sau 
prin fax la nr. 064/ 194433 int.201. Persoană de 

contact: Oana Comeșanu, tel. 064/ 194433 ini. 214.

S.C. COMBOR S.A.
ORĂȘTIE

cu sediul în str. Luncii, nr. 3
COMVOACÂt

Adunarea Generală a Acționarilor, 
în data de 14.04.1999, ora 11,00, la Sala Astra din Orăștie, cu 

următoarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliului de Administrație.
2. Raportul Comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bilanțului pe anul 1998.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

1999.
5. Alegerea Consiliului de Administrație.
6. Diverse.
în cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acțio

narilor se va ține a doua zi, 15.04.1999, în același loc și la aceeași oră.
Relații suplimentare la tel. 054/ 242350.

BANCA DACIA FELIX SA
Cluj-Napoca

Organizează

CONCURS .
în data de 23 aprilie 1999 ora 1000

la sediul sucursalei din Timișoara, str.Goethe nr.2, 
pentru ocuparea următoarelor posturi:

■ JURISCONSULT ■ INGINER
/ CONSILIER JURIDIC SISTEM

pentru sucursala DEVA
Cerințe: - pentru JURISCONSULT / CONSILIER JURIDIC

• studii superioare juridice;
• minim 3 ani experiență în domeniul juridic

Cerințe: - pentru INGINER SISTEM
• experiență în domeniu: niin. 12 luni;
• absolvent Automatizări Calculatoare sau Informatică;
• vârsta maxîmă 30 ani;
• cunoștințe tehnice necesare:

- rețele de calculatoare, gestiuhe baze de date;
- Windows NT, SQL Server.

• cunoștințele contabile de bază constituie un avantaj.
Cererile însoțite de un CV + foto și cazier judiciar se 
vor trimite până la data de 16 aprilie 1999 la sediul 

BĂNCII DACIA FELIX Cluj-Napoca, 
slr.Memorandumului nr.28, 3400 Cluj-Napoca, sau prin 
fax la nr. 064/ 194433 int.201. Persoană de contact:

Oana Corneșanu, tel. 064/ 194433 int. 214.

S.C.SUINPRODSJL ORĂȘTIE
cu sediul în str. Luncii, nr. 1

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Acționarilor, 
în data de 14.04.1999, ora 9,00, la Sala Astra din Orăștie, 

cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliului de Administrație.
2. Raportul Comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bilanțului pe anul 1998.
4. Aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 1999.
5. Alegerea Consiliului de Administrație.
6. Diverse.
în cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a 

Acționarilor se va ține a doua zi, 15.04.1999, în același loc 
și la aceeași oră.

Relații suplimentare la tel. 241640.

SC CAMASTAR COMPANY SRL Deva 
cu sediul în sir. Mihai Eminescu, nr. 2 
(în clădirea Fundației pentru tineret), 

oferă persoanelor disponibilizate in baza Ordonanțelor 9 sau 22 

Consultanță Gratuită 
pentru pornirea și dezvoltarea unei afaceri pe cont 

propriu 
Program: 10.00-16.00 zilnic (luni-vineri)

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

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

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.

Societatea comerciala "REVASASimeria 
str. Atelierelor, nr. 32, 

anunță 
LICITAȚIE

r
în data de 7.04.1999, ora 10.00, pentru vânzarea 

unui autoturism DACIA 1310-TLX, fabricație 1990.
înscrierea și depunerea taxei de participare și 

garanție până la ora începerii licitației.
Relații suplimentare la Serviciul Mecano- 

Energetic, tel. 261780/int. 119.

Cursuri de calificare
Fundația Muncii, filiala județului Hunedoara, cu 

contribuție de 50%, organizează in Deva 
următoarele cursuri:

- Curs de operator, contabilitate pe calculator
- Curs de ospătari-barmani
- Curs de vânzători.
înscrierile se fac până la data de 12 martie 

1999, la sediul Fundației, B-dul Decabal, bl.M, 
parter. Relații suplimentare la tel. 216138, zilnic 
intre orele 10-13.

Cumpără un televizor color din magazinele ANA 
ELECTRONIC până pe 10 aprilie și vei primi un cupon de 
participare la TOMBOLA SAMSUNG. Poți câștiga una 
dintre cele 50 de combine audio Samsung I

Nu pierde această ocazie ! PUBLICITATE
nlM

Utilizatori de armături pentru instalații interioare!

Doriți să faceți economie de timp și bani?~?Z>

rrgy, iițjr,pp

.

I
* ■jJL SMSIMWW dliîltOM

ScmmHlfO
Mai bine cu noi

Prin
ELECTRONIC

QUASAR B-dul Decebal, bl. R, parter, Deva; Tel: 054/222999
QUASAR B-dul Dacia nr. 37, bl. 47, parter, Hunedoara; Tel: 054/740647

VREMEA
Vremea va fi în 

general închisă în 
; nord, centru și 

est, unde va ploua 
pe arii relativ 
extinse. Ploile vor 
avea și caracter 
de aversă, iar în 

: zonele de deal și 
1 de munte din Mol

dova pot fi însem
nate cantitativ. în 
restul teritoriului, 
cerul va fi tempo
rar noros și ploile 
răzlețe. în zona 
înaltă de munte 
va ninge. Vântul 
va sufla slab până 
la moderat. Tem
peraturile maxime 
vor fi cuprinse în
tre 8 și 14 grade, 
izolat mai ridicate 
în sud și sud-vest, 
iar cele minime 
între 2 și 8 grade.

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. In 
această calitate, vă oferim orice produs din 
programul de fabricație al societății ARMATURA 
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 uitațil COMAT DEVA SA oferă PRODUSE 
PENTRU TOTI, SERVICII PENTRU FIECĂREI
\' ____________________________

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ CARAT 1500 

ER-I

Casa de marcat cu memorie Fiscală CARAT 1500 ER~lefa I 
destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale. 

Caracteristici:
Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului 

realizat la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 
rapoarte (8 ani)

S Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la 

magazine și 1.400 articole la restaurante
J Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
J Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, 

codul casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de 
emitere o bonului, seria fiscală)

■S Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor 
optic

S Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400 $ * TVA
INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124SĂU LA SEDIUL 50CIEWII
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CUMPĂRĂRI • Vând telefon GSM

• Vând teren intravilan 
2585 mp, Deva DN 7, lângă 
pompa de benzină Naghi & 
Oii, preț 9 DM/mp, nego
ciabil Tel. 059/152039, 
094619830.(9077)

• Vând teren extravilan 
pentru casă vacanță. 
Almașu Sec, tel. 218386, 
625761.(2489)

• Vând spațiu comercial 
VW Transporter, 8+1, do
zator Fresco, 3 capete, 
cântar electronic, tel. 
240744, Orăștie. (9921)

• Vând urgent vilă și ma
șină tricotat cu cartelă. Deva 
tel. 625508. (2465)

• Vând apartament 3 ca
mere, Mărăști, parter și 
pianină. Tel. 626397.

• Vând casă cu grădină. 
Deva, str. Bucovinei, nr.7 
(4131)

• Vând apartament 4 ca
mere, model occidental, 
zonă centrală, etaj 1, Hune
doara, motor Dacia 1300, 
cota zero, alte piese. Tel. 
718908(9017)

• Vând garsonieră, mul
tiple îmbunătățiri, lângă Sala 
sporturilor Deva, bloc 80, 
et.2. Tel. 214319, 219097, 
după amiaza. (4073)

• Vând ARO Diesel, cu 
camionetă. Tel. 227473, 
092411476.(4105)

• Vând Oltcit Club 12 
TRS, 1994, verde metalizat 
30.000 km, 2600 DM. Tel. 
094 515445.(4133)

• Vând VW LT 28, fabri
cație 1981, Diesel, stare 
excepțională (dubiță), preț 
excelent. Tel. 233049. 
(4136)

• Vând motocicletă IJ 
Planeta 5. Tel. 730080. 
(4113)

• Vând tractor U 445, 
stare bună, preț 45.000.000 
negociabil. Brîznic, nr.5, 
com. Ilia, tel. 326 A.

• Vând Mazda 626, pen
tru piese schimb.Măceu, nr. 
138. (2)

•Vând Raba carosată, 10 
tone, stare bună. Tel. 092/ 
772974 (9934)

• Vând Dacia 1310, vi
șinie, fabricație 1989, Orăș
tie, tel. 247708, 16 milioane 
lei, negociabil. (9937)

• Vând tractor U650, fa
bricație 91, numere noi,, 
stare foarte bună, Vața de 
Jos, tel. 271141 (23)

• Vând două mașini Tra
bant 601, stare bună, tel. 
656189(6884)

• Vând familii albine. Tel. 
247081(8986)

• Cumpăr celulare de
fecte, decodez și repar 
telefoane celulare GSM. 
Tel. 094 859958. (4102)

Bosch, 140 DM. Tel. 094 
862719(4135)

• Vând familii de albine. 
Familia Ciobanu, sat 
Măgura, 47, Certej. (4147)

• Vând urgent 160 oi cu 
miei, rasa țurcană, preț 
500.000 lei/buc. Tel. 
719019,092 518936.(2487)

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

• Vând pavilion apicol 
cu 32 de locuri și 4 roți de 
rezervă. Informații la 
telefon 215823.

• Cumpăr 100 kg să
mânță grâu de primăvară. 
Tel. 215994, după-amiază.

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

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

• Ofertă unică! Praf 
înghețată, arome occi
dentale, prețuri minime, 
S.C. Mercurean SRL 
Orăștie, tel. 247499 
(9931)

• Cumpăr pisoi Birmanez 
sau Persan. Tel. 094/ 
510929(9939)

• Vând tavan decorativ 
Donn, ghips carton, struc
tură galvanizată, tâm- 
plărie PVC, spumă poli- 
uretanică, vată minerală, 
cărămizi de sticlă, toate 
din import, la prețuri de 
distribuitor. Tel. 092/ 
740048(9940)

• Vând mașină de în
ghețată, marca Universal, 
Italia, 3 manete. Tel. 01/ 
3361656,054/216335.

• Vând TV color, sport, 
videorecorder, compact 
disc, combină muzicală, 
mașină cusut electrică, Lap 
Top 386, imprimantă Epson, 
mouse, tastatură. Tel. 
711063(9016)

• Vând scule tăbăcărie, 
preț 4 milioane, negociabil, 
tel. 656189 (6884)

ÎNCHIRIERI j

• închiriez/cumpăr stu
pină populată, ceară, in
ventar apicol. Tel. 623662. 
(9060)

OFERTE DE 
SERVICII ' y

• SC Beno Oii SRL Deva 
angajează vânzători stație. 
Tel. 232551. (4124)

• Angajăm agent comer
cial de sex feminin, vârsta 
18-25 ani, necăsătorită. Tel. 
094 168375.(4134)

• 800-1200 dolari, zu
gravi, faianțari, electrici
eni, constructori, Canada, 
termen lung. Tel. 01/ 
8985819. (OP)

• Fermă zootehnică 
Germania angajează lu
crători agricoli necalificați, 
900 DM. Tel. 01/8985819. 
(OP)

• Societate comercială 
angajează zidar finisor. 
Deva, str. Barițiu,.nr. 23, tel. 
216654.(4053)

DIVERSE

• Notar public Opruța 
Tatiana anunță schimba
rea sediului biroului no
tarial în Deva, b-dul luliu 
Maniu (fostul Lenin), bl.C, 
sc.A, parter, jud. Hune
doara, începând cu data 
de 5 aprilie 1999. (4115)

• Consiliul de adminis
trație al SC Agromec SA 
Hunedoara convoacă adu
narea generală ordinară a 
acționarilor, pe data de 
13.04.1999, ora 12, la sediul 
societății din Hunedoara, str. 
Stufit, nr. 4. în cazul în care 
nu este întrunită condiția de 
convocare, adunarea va 
avea loc pe data de 14, în 
același loc și la aceeași oră. 
(9015)

PIERDERI

• Se declară nul codul fis
cal nr. 7007596, pe numele 
Toșcuță Timotei Andrei în
trucât a fost furat împreună 
cu alte acte. (7790)

COMEMORĂRI

• Cu aceeași durere și 
dor nestins amintim împli
nirea a 3 ani de când iubita 
noastră soție, mamă și 
fiică

ec. TAMARA PETRESC
născută Popa, a plecat 
prematur dintre noi, lăsând 
în sufletele noastre un gol 
imens și o durere fără 
margini. Comemorarea 
sâmbătă, 3 aprilie 1999, 
ora 9, la Catedrala Sf.Nico- 
lae Deva. Lacrimi și flori pe 
mormântul tău. Dumnezeu 
să te odihnească în pace! 
(4112)

• Au trecut șase săptă
mâni de lacrimi, durere și 
dor, de la plecarea pe 
drumul fără întoarcere a 
celui care a fost omul de 
aleasă omenie

OCTAVIAN CRIȘAN 
(TĂVI)

Parastasul de pomenire 
va avea loc sâmbătă, 3 
aprilie 1999, la Biserica 
Ortodoxă din str. Libertății 
Deva. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! Soția 
Maria și fiul Horea. (4137)

• Familia Barbu anunță 
împlinirea a trei ani de 
când unicul lor fiu

ADRIAN
i-a părăsit fulgerător, tre
când în viața veșnică. 
Sufletele lor au rămas cu 
dor nestins, lacrimi și ne
mărginită durere. Come
morarea va avea loc la 
Biserica ‘Nașterea Maicii 
Domnului" (cartodrom), 
sâmbătă, ora 10,30. 
Dumnezeu să-l odihneas- 
că! (4130)

• A trecut un an plin de 
tristețe și lacrimi, iar pentru 
soțul său și de singurătate, 
de când scumpa noastră

SILVIA VLAD
s-a despărțit de noi pentru 
totdeauna. Această durere 
nu o poate vindeca nimeni 
cu nimic. Ne este dor de 
ea, de privirea ei, de vor
bele ei, care ne lipsesc. 
Acum, la un an de la 
această crudă despărțire, 
refuzăm ideea că ea a 
devenit o amintire, iar 
plecarea ei divină o reali
tate. Dumnezeu să o odih
nească în pace și s-o 
ocrotească pe SILVI. Ale
xandru, Rodica, Sandu, 
Stela, Paul, Alina, Vlăduț și 
Dan. (4114)

• Pios omagiu și ne- 
ștearsă amintire la împli
nirea a patru ani de la 
decesul celui care a fost

RADU ARISTOTEL
Dumnezeu să-l odih

nească alături de cei dragi, 
soția Doina și Răducu, 
nepot. Rămâneți etern în 
sufletele noastre Ariadna, 
Iulian, Alegria, Alin. (9013)

"riWlVMII IIHW
• • iun • va aaaaai

• FTe rugăm că 
Dumnezeu să-i dăruiască, 
acolo unde se află sufletul 
bun al lui

VASILE SORIN CEZAR 
măcar o parte din blânda 
și frumoasa lumină pe 
care a lăsat-o aici, pe 
pământ, în memoria și 
inimile celor care l-au 
iubit! Dum.nezeu să-l 
odihnească în liniște și 
pace! Comemorarea 
sâmbătă, 3 aprilie, ora 
11, la Cimitirul Călu- 
găreni. Familia. (4059)

DECESE

• Familia Geală anunță 
cu adâncă durere încetarea 
din viață a celui care a.fost

MIRCEA GEALĂ
Corpul neînsuflețit este 

depus la Biserica Creștină 
după Evanghelie (lângă 
BRD), iar înmormântarea 
va avea loc sâmbătă, 3 
aprilie, ora 15. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! 
(4141)
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b-dul Revoluției, nr.2
Organizează în fiecare zi de vineri, ora 10, la sediu 

vânzarea prin licitație publică deschisă 
a autovehiculelor tip ARO 320 și ARO 243 

cu norma de rulaj efectuată.
Relații privind autovehiculele și condițiile de 

participare la licitație se pot obține la telefon 056/ 
199416 serviciul mijloace tehnice sau la telefon 054/ 
217359.

Către părinți, predicatori și preoți,
Domnul se adresează tuturor părinților, preoților, episcopilor, 

păstorilor, prezbiterilor, teologilor ortodocși, catolici, luterani, 
anglicani, baptiști, penticostali, adventiști, martori să se unească 
în Biserica lui Cristos cu un singur cap. (Efes 1 verset 22,23). 
Domnilor, de unde ați scos 1500 de biserici câte sunt astăzi? în 
cer nu veți putea merge dacă nu vă uniți, (loan, 17,19 la 24). De 
ce sărbătoriți Paștele fiecare după capul lui și nu după capul lui 
Cristos? (14 Nisan). Spuneți membrilor dumneavoastră adevărul, 
căci Cristos o singură dată a murit și a înviat, nu cum fac 
bisericile voastre acuma, fiecare cu'Paștele lui. Greșit. Nici una 
din aceste biserici nu sunt unite și în Biblia mea nu am găsit 
numele acestor biserici. Așa că Cristos nu va veni nici în una din 
aceste biserici, (loan 3 cu 34, loan 8 cu 47 și 1 loan 4 cu 6 și 
Matei, 22 la 29 Apocalipsă 2 cu 5 la 7).

NU UITAU

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

acest fel economisiți 11.000 lei pe lună!

• Cu inimile zdrobite de 
durere Lia și Angelica 
anunță încetarea din viață, 
după o cumplită suferință, 
a celui care a fost un soț și 
un tată iubitor

GHEORGHE BOCAN 
(BUBI)

Corpul neînsuflețit este 
depus la fosta cantină 
ICSH, Bdui 1848. înmor
mântarea va avea loc azi, 
02 aprilie, ora 14. (9018)

• Familiile Grun Gheorghe 
și Kilyeni Ștefan aduc mul
țumiri tuturor rudelor, prie
tenilor, colegilor și vecinilor 
care le-au fost alături, cu 
prezența și cu gândul, în 
clipele grele ale despărțirii de 
cea care a fost o bună 
mamă, soacră și bunică 

LĂSZLO KLARA MĂRIA
• Pios omagiu bunului 

nostru prieten

GHEORGHE BOCAN
plecat dintre noi la 01.04. 
1999, după o lungă și grea 
suferință. Dumnezeu să-l 
odihnească în lumea celor 
drepți! Familia dr. Crăciunes- 
cu Mihai, Hunedoara. (9019)

• Cu adâncă durere 
anunțăm încetarea din 
viață a iubitului nostru soț, 
tată, fiu, ginere și frate

TEOFIL NICOARĂ
înmormântarea va avea 

loc la Cimitirul Bejan, 
astăzi, la ora 13. (4140)
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Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme
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SATU MARE

TOATE LA CELE MAI MICI PREȚURI
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* cumpărătorii TIU 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
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ÎNTOTDEAUNA cu un pas in fa tă r
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SUMA RATEI SUMA .OTaL PlATa

DOBÂNZI’

F
83.334 50.000 133.334
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 dobândă 325.006 lei

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

k________
325.006 lei

__________________________________J

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