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Aleșii brădeni au, în primul rând, interese personale și politice
Ședința ordinară din această lună a Consiliului local Brad 

desfășurată marți, 20 aprilie, a avut o ordine de zi destul de 
încărcată, nu mai puțin de 15 proiecte de hotărâri aflându-se în 
dezbaterea consilierilor. Dintre acestea, două au suscitat discuții 
mai aprinse și anume proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a numărului de personal al Primăriei și proiectul 
de hotărâre vizând modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 95/ 
1998 referitor la vânzarea unor spații comerciale deținătorilor 
contractelor de închiriere.

Conflict primar - vice- 
primar - consilieri

Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea organi
gramei și a numărului de 
personal al Primăriei a mai 
fost discutat și în ședința din

■ 

luna martie a Consiliului 
local și a fost respins. Noua 
variantă a organigramei 
propusă de dl Aurel Benea, 
primarul municipiului, 
prevedea transferarea unui 
post dfe inspector de 

specialitate de la serviciul 
tehnic la serviciul financiar - 
contabil și includerea 
angajaților de la Circum
scripția Sanitar - Veterinară 
în personalul primăriei. 
Primarul și-a argumentat 
propunerea spunând că se 
urmărește îmbunătățirea 
activității primăriei și 
respectarea recomandărilor 
Curții de conturi și a 
Prefecturii județului. După 
discuții foarte aprinse și 

prezentarea unor puncte de 
vedere foarte acide și pline 
de “apropouri’’ consilierii au 
respins această variantă a 
organigramei. Mai mulți 
consilieri au spus că 
primarul dorește trecerea 
tuturor serviciilor • în 
subordinea sa lăsându-l 
astfel pe dl. Mihai Costina, 
viceprimarul municipiului, 
fără obiectul muncii. Dar 
dincolo de această motivație 
se pare că înverșunarea 

consilierilor a fost generată 
de cu totul altceva. Câțiva 
consilieri susțin că “primarul 
ar urmări prin acel transfer 
de la serviciul tehnic la 
serviciul financiar promo
varea unei protejate de a sa." 
în cele din urmă proiectul 
adoptat de consilieri a 
respins respectivul transfer și 
a aprobat în schimb și 
trecerea personalului 
Bibliotecii municipale și a 
Casei de cultură în 
organigrama primăriei.

Absenți la vot!
După dezbaterile 

furtunoase de la acest 
proiect1 de hotărâre, câțiva 
consilieri au simțit nevoia 
imperioasă să ia o pauză 
de țigară. Și cum în sala de 
ședințe nu se fumează, 
mai mulți consilieri au 
părăsit sala. Astfel, 
următoarele 2-3 proiecte

Ciprian MARINUȚ
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Viața politică româ
nească este tot mai 
încrâncenată. în aproape 

toate partidele, mai mari 
sau mai mici, au loc 
convulsii, se produc rupturi. 
Dacă la un moment dat 
unuia nu-i convine ceva în 
cadrul echipei în care s-a 
înregimentat, sare pâr
leazul în altă barcă. Nu 
contează că până atunci a 
crezut în ceva, dacă a 
crezut. De mâine își 
construiește altă opțiune 
politică. Nu-i deloc greu, 
atâta timp cât își atinge 
scopul, primește o 
ciozvârtă de putere, o 
funcțioară acolo, chiar și 
neînsemnată. El va fi un om 
influent.

Dar nu oricine se 
mulțumește cu puțin. Unii 
au parcă boala puterii și nu 
acceptă decât să fie șefi. 
Este și cazul lui Viorel 
Cataramă și Victor Ciorbea, 
doi politicieni șterși până

acum și fără perspective de 
lustru în viitor. Primul s-a 
răzbunat aspru, crede el, pe 
colegii din PNL, care nu i-au 
prea promovat ideile și 
propunerile și nu l-au 
susținut în ambițiile sale

evoluția lui Victor Ciorbea. 
Lider sindical respectat, apoi 
primar general al Capitalei cu 
un început promițător, el a 
fost propulsat repede într-o 
funcție mult prea înaltă față 
de statura sa politică și

spre un fotoliu de ministru, 
drept care și-a părăsit 
partidul, acceptând funcția 
ce i-a fost oferită pe tavă de 
Virgil Mâgureanu, de 
președinte al Partidului 
Național Român. Adoptând 
un stil de lucru dirijist, a fost, 
la rându-i, părăsit rapid de 
personalități care dădeau 
forță partidului. Viorel 
Cataramă nu va avea viață 
ușoară în PNR și nici partidul 
cu el la cârmă.

Mai specială apare

profesională, devenind în 
scurt timp cel mai contestat 
prim ministru și fiind obligat 
să-și dea demisia. Supărare 
extremă pe capul său. 
Neacceptănd să se întoarcă 
acolo de unde venise, la 
Primăria Generală a 
Capitalei, determinând 
cheltuieli considerabile cu 
alegerea unui nou primar 
general, Victor Ciorbea a 
sperat să se impună în viața 
politică, mai ales în PNȚCD, 
unde tronează un careu de

octogenari, el fiind ales, 
alături de alții, vice
președinte.

Nu s-a putut mai mult. 
Ideile și propunerile sale 
n-au prins. Iar criticile 
aspre adresate conducerii 
partidului, considerat un 
clan, o gașcă, ceva 
otrăvitor și corupt, 
inclusiv înlocuitorului său 
la cârma Guvernului, l-aif 
făcut incomod. El s-a acrit 
repede de stilul de muncă 
din partid, a intrat în con
flict cu colegi bine așezați 
la masa prezidiului acestei 
formațiuni politice, s-a luat 
de mână cu alții câțiva 
care-i împărtășeau ideile 
și au ales calea cea mai 
comodă: desprinderea din 
PNȚCD și constituirea unei 
alte structuri, cu doctrină 
pretinsă a urma linia 
Maniu-Mihalache. Se

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

SFÂNTl/L
* GHEORGHE
K» e câte ori ne aflăm în fața unei icoane sau a unei
’kJ picturi înfățișând un cavaler străpungând cu lancea 

un balaur prăbușit sub picioarele calului, toți știm că este 
Sfântul Gheorghe, purtător de biruință, preasiăvitui ostaș 
al Mântuitorului Hsus.

Acest viteaz cavaler ai împăratului s-a născut în anui280 
în Lydia Polertinei, într-o familie creștină. La vârsta de 17 
ani, toți biografii săi ne relatează că era frumos, robust, 
inteligent și de o neobișnuită politețe. împăratul Diociețian, 
cunoscându-i vrednicia în capacitate, H ridică la gradul de 
tribun și i se încredințează comanda a peste o mie de 
ostași. Tânărul comandant al armatei romane de răsărit se 
găsea între datoria de creștin și datoria față de împărat, 
între Hsus Dumnezeul său și Diodețian. Ucenicul ar fi putut 
face compromisuri, dar și-a ales creștinismul înfruntându- 
/ pe Diodețian, mărturisind că este creștin și că rămâne 
nestrămutat în credința sa.

După ce este supus la crunte torturi, punându-i-se chiar 
o piatră mare pe piept încât aproape i-a strivit, adus în fața 
împăratului mărturisește că rămâne nestrămutat în 
hotărârea sa, apoi a fost legat de o roată și sfâșiat de 
fiarele ascuțite prin care trecea corpul său și aruncat într-o 
vale.

Dar și după moarte, Sfântul Gheorghe a înfăptuit 
minuni, a vindecat mâna bolnavă a unui arab, a scăpat din 
robie fiu! unui preot, pe când acesta slujea Sf. Liturghie și 
când a pomenit pe Sf. Gheorghe, precum și multe alte 
minuni.

Dr.pr. i.O.RUDEANU 
(Continuare în pag. 2)

Familia Tripon din Câinelui de Sus de Ziua Mondială a 
Pământului își lucrează glia cu ajutorul animalelor. 

Foto: Traian MÂNU

Ieri, ta Prefectură, a avut loc

Ceremonia instalării
subprefectului

Iuliu 
Winkler
Ieri, în prezența auto

rităților locale și județene, a 
liderilor filialelor partidelor 
politice, conducătorilor de 
instituții și reprezentanților 
mass-media, ia Prefectură a 
avut ioc ceremonia instalării 
oficiale a subprefectului Iuliu 
Winkler. Născut la 14 martie 
1964, in Hunedoara, de 
profesie inginer electronică 
și telecomunicații (posedând 
și aite specializări și cursuri

postuniversitare), dl Winkler este căsătorit, soția fiind 
educatoare. De asemenea, în specialitate, după studiile 
universitare a îndeplinit diferite funcții, inclusiv de 
conducere. A fost consilier județean, făcând parte din 
UDMR. (N. T.)
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Cerul va fi mai mult noros pe 
arii extinse și se vor semnala ploi 
cu caracter de aversă. în zonele 
de deal și de munte cantitățile 
de apă vor depăși 15-20 litri/mp 
în intervale scurte de timp. Izolat 
se vor semnala descărcări 
electrice. Vântul va sufla 
moderat, cu intensificări 
temporare din sector sud-vestic. 
Temperaturile minime se vor 
situa între 5 și 10 grade, iar 
maximele între 15 și 20 grade. 

Jlldiko Maier)

WEST BANK
DEVA, Bd Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 

Acordă dobânzi atractive 
la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

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

Eludând meandrele 
concretului - care 
este de acum o expresie 

consacrată - dl loan 
Mureșan, ministrul 
A griculturii și A iimentației, 
a lansat de curând, ia o 
emisiune transmisă de 
TVR1, ideea promovării și 
așezării agriculturii ro
mânești prin... Internet, ca 
descoperire de ultimă oră, 
credem, în materie de 
ieșire din criză a unei 
ramuri economice vitale 
pentru națiunea noastră. 
Această nouă viziune, în 
premisă nu numai 
națională, cred că ține mai 
degrabă nu de realitățile și 
practica românească, ci 
de un ideal mult prea 
îndepărtat și, mai degrabă, 
de formația profesională, 
de electronist, a mi
nistrului.

Evident, ar fi prea mare 
fericirea ce ar cădea pe 
capul bietului țăran român, 
adus la sapă de lemn și în

sărăcie lucie, in ultimii ani 
de când i s-a dat 
proprietatea dar nu și 
mijloacele de muncă, 
ajungerea în situația ca 
seara, după ce a terminat 
treburile câmpului, să vină

• » 

Ministru! Mureșan 
lansează

Agricultura 
prin...

Internet
acasă, să cupleze 
computerul ia Internet și să 
vadă cum mai funcționează 
legea cererii și ofertei, chiar 
și cum evoluează prețurile 
practicate ia produsele 
agricole la bursa din Chi
cago. Așa mai au și ei 
șansa să știe unde, cum și 
cu cât să-și mai vândă 

bruma de surplus de 
produse din gospodărie, 
cete câteva ouă, câțiva 
litri de lapte, câteva 
kilograme de legume, 
fructe sau cereale ce-i 
prisosesc. > Așa da 
agricultură modernă, 
spunem și noi, nu? Ce te 
faci însă dacă n-ai acces 
ia internet, dacă atunci 
când ți-e lumea mai dragă 
ți se taie curentul electric 
pentru neplata facturii, îți 
intră un virus sau ți se 
defectează mouse-ui sau 
tastatura. N-ai decât să te 
consolezi atunci și să 
rămâi cu producția 
nevalorificată, să te 
descurci cum o da 
Domnul poate in zilele 
următoare, când ți se va 
arăta norocul.

Până când să ajungi 
însă ia această fază va

Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)
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(Urmare din pag. 1) Ciorbea s-a acrit SFANȚUL GHEORGHE
intitulează Alianța Națională 
Creștin-Democrată.

Ce a reușit cu asta ex- 
premierul și ex- 
vicepreședintele PNȚCD, 
Victor Ciorbea? Să adune 
sub comanda sa câțiva 
nemulțumiți sau refulați din 
PNȚCD și să-i zdruncine 
acestuia atât structura de 
rezistență, dar mai ales 
pretinsa imagine și 
credibilitate. Și probabil că 
nici nu va reuși mai mult, 
chiar dacă nemulțumirile 
sunt mari în PNȚCD și 
probabil că alți membri îi vor 
urma pe Victor Ciorbea, 
frații Matei și loan Boilă, 
Șerban Săndulescu, 

(Urmare din pag. 1)

de hotărâre de pe ordinea 
de zi au fost votate cu... 
consilieri absenți la vot, 
demonstrându-se încă o 
dată (dez)interesul consi
lierilor pentru corecta 
rezolvare a problemelor 
locale. întrebăm însă dacă 
în momentul în care la 
casierie se achită 
indemnizația lunară de 
ședință (care este în jur de 
1.000.000 lei) lipsește 
cineva?

Consiliul local nu 
dorește privatizarea ?!

Un număr de 13 agenți 
economici din Brad au 
închiriat încă din 1991 
spații comerciale aflate în 
proprietatea Consiliului 
local. Anul trecut ei au 
solicitat cumpărarea 
acestor spații, dar prin 
Hotărârea nr. 95/’98

(Urmare din pag. 1)

mai curge multă apă pe 
pârâuriie, râurile și fluviul 
ce ne străbat țara, de la vis 
ia realitate drumul 
măsurăndu-se in ani 
lumină.

Revenind însă din visare 
ia grijile pământești aie 
bietului și mult prea 
umilitului producător 
agricol român nu poți să nu 
constați cu ochiul liber 
nevoile acute care îi apasă 
acum, când trebuie să pună 
bazele așa-zisuiui surplus 

jde recoltă, deoarece

*\îs/ Vineri 
aprilie 

TVRI
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța 
din prerie (s/r) 13.00 
Conviețuiri... 13.30 De la 
lume adunate... 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Ecoturism 15.30 Emi
siune în limba germană 
17.00 Ceaiul de la ora 5 
(div.) 19.00 Jumătatea ta 
(cs) 20.00 Jurnal, meteo, 
sport. Ediție specială 
22.00 Creatoarea de 
modă (co. SUA 1957)

TVR 2
8.00 - 12.00 Programe 

reluări 13.05 Rebelul (s)
13.45 TVR Craiova 14.30 
TVR Cluj-Napoca 15.00 
Limbi străine pentru copii. 
Italiană. Engleză 15.35

de PNȚCD
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controversatul Liviu Petrina 
și încă vreo câțiva.

îngrijorați- de inițiativa 

acestor nesupuși, într-un 
partid în care „există 
disciplină, dar nu se 
respectă”, potrivit
afirmațiilor dlui Ion 
Diaconescu, cel care l-a 
promovat pe Victor Ciorbea 
în funcția de prim ministru, 
apoi l-a ținut în brațe până 
n-a mai putut, liderii PNȚCD 
au făcut apel la membrii săi 
să nu-și abandoneze 
partidul, care reprezintă 

Aleșii brădeni...
membrii Consiliului local au 
decis că vânzarea se va 
putea face doar cu condiția 
achitării de către agenții 
economici respectivi a 
chiriei datorate - calculate în 
baza hotărârilor Consiliului 
local Brad. Dar cum agenții 
economici doreau calcu
larea chiriei conform 
contractelor încheiate în '91 
cu RAGCL-ul și nu în baza 
hotărârilor Consiliului local 
a apărut un conflict. S-a 
solicitat și efectuat deja un 
control al Curții de conturi, s- 
a discutat și s-a dezbătut 
mult dar nu s-a ajuns la o 
înțelegere, astfel că e posibil 
să se ajungă în justiție. 
Susținând punctul de vedere 
al agenților economici în 
cauză, consilierul loan 
Socol, care întâmplător

Agricultura prin... 
Internet

majoritatea gospodăriilor 
de abia își asigură 
subzistența.

Lipsiți de bani, de 
mijloace materiale și de 
sprijinul necesar, muiți 
agricultori - cum spuneam 
și cu ait prilej, se mai simt 
fericiți doar atunci când 
părăsesc definitiv acest 
tărâm. Din spusele 
ministrului s-a desprins 
făptui că fermierul

Sailor Moon (d.a) 15.50 
Fotbal Divizia A, etapa a 26- 
a 18.00 Campionatele 
Internaționale de
Gimnastică 19.10 Arhive 
românești (s, ep. 2) 19.40 
Dreptul la adevăr 20.20 
Căsuța din prerie (s, ep.11) 
21.10 Vânare de vânt (div.) 
22.15 Freud (s, ep. 3)23.45 
Conviețuiri

ANTENA1
6.45 Dimineața

devreme 10.00 Știri 10.20 
Cafea cu parfum de femeie 
(s) 11.30 Un pontif la 
București (do) 12.00 
Cronici paranormale (s) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Schimbul de zi 17.00 Știri 
17.25 Camila (s, ep. 35, 36) 
19.00 Observator 20.00 în 

așteptarea zorilor (f.a SUA 
1997) 21.30 Viitorul începe 
azi (s, ep. 52) 22.15 
Observator 22.35 Detectivi 
la Malibu (s, ep. 25)

autentica forță democrat- 
creștină și singurul partid 
legitim continuator al lui 
Maniu și Mahalache. în 
mod cert, ANCD nu va face 
carieră. într-o vreme când 

formațiunile politice se 
regrupează în uniuni și 
alianțe, care să le dea forță 
și credibilitate, mai ales în 
perspectiva viitoarelor 
alegeri, divizările în găști de 
orgoliu n-au nici o șansă de 
promovare și afirmare pe 
eșichierul politic
românesc.

(?!)are și el închiriate astfel 
de spații comerciale, a 
mers până la a acuza 
Consiliul local că “nu 
dorește privatizarea în 
Brad și că a întocmit acte 
adiționale ilegale la 
contractele de închiriere.” 
Pe de altă parte, consilierii 
brădeni s-au arătat fermi și 
nu au aprobat modificarea 
Hotărârii nr. 95/ ‘98.

* * ★

încă o dată modul cum 
s-a discutat și cum s-au 
pus problemele a arătat că 
aleșii brădeni - ca de alfel 
mai toți aleșii acestei țări - 
urmăresc în primul rând 
interesele personale și 
politice și nu pe cele ale 
oamenilor care i-au votat.

occidental, fie ei francez, 
german sau olandez, 
folosește motorină mai 
ieftină, utilaje perfor
mante, tehnologii 
moderne, în vreme ce 
chinuitul agricultor român 
n-are acces nici ia cele 
mai simple scule, 
darămite ia Internet? 
Atunci să fim serioși și să 
ne vedem de agricultura 
noastră “electronică”!

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Melrose Place (s/r)
11.45 Mercenarii (s/r)
12.30 Adevărul gol-golut (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 
Cărările iubirii (s) 17.30 
Știrile PRO TV 18.00 
Dreptul la iubire (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Corbul (s, 
ep. 4) 21.30 Presidio (f.a. 
SUA ’87) 23.25 Urmărire 
generală

7.00-12.15 Seriale și 
filme (reluări) 14.15 
Marimar (s) 15.00 Surorile 
(s/r) 16.00 Guadalupe (s)

(Urmare din pag. 1)

Moaștele Sf. Gheorghe au fost așezate în orașul Lidia 
din Țara Sfântă, într-o biserică care îi poartă numele, unde 
veneau mii de pelerini și primeau ajutor și sănătate. Când 
Țara Sfântă cade sub dominația arabă, Sfintele sale moaște 
au fost aduse în Europa și dăruite unor mănăstiri și 
biserici. în biserica din Lydia se mai păstrează doar 
mormântul său, candela din care se miruiesc pelerinii și 
lanțurile cu care a fost legat în temniță.

Pe meleagurile binecuvântate aie țării noastre, Sfântul 
Gheorghe are un adevărat eu it. Sunt numeroase biserici 
înălțate în cinstea iui, sunt numeroși creștini care-i poartă 
numele cu aleasă evlavie. Marele nostru domnitor Ștefan 
cei Mare și Sfânt avea mu it respect și adâncă evlavie 
pentru Sfântul Gheorghe. în anui 1488, Ștefan cei Mare și 
Sfânt ctitorește Mănăstirea Voroneț cu hramul Sf. 
Gheorghe. Tot în numele Sf. Gheorghe reface din temelii 
mănăstirea Zografui din Athos, peria Sfântului Munte pe 
care a înzestrat-o cu renumitul său steag de luptă și cu o 
frumoasă icoană pe lemn ce are chipul Sf. Gheorghe.

Sfântul Gheorghe este numit în tradiția bisericii 
“Primăvara duhovnicească", că prin ei s-a întărit mult 
creștinismul pe care i-a reînnoit ca o primăvară. “Veniți toți 
să prăznuim luminata pomenire a mucenicului Gheorghe 
și să-i încununăm pe ei cu flori de primăvară ca pe cei ce 

k este nebiruit." (Stihurile Litiei).

MONTANA - NOUA REGINĂ A| 
ȘOSELELOR DIN ROMÂNIA J
Vânzările înregistrate de TOFAN GRUP (producătorul 

mărcilor MONTANA, TOFANSTEEL, VICTORIA, DANUBIANA) 
în 1998 arată că piața românească a anvelopelor de turism 
are un nou lider: MONTANA. Lansată practic pe piață ia 
începutul anului trecut, anvelopa MONTANA a cucerit piața 
românească a anvelopelor de turism, principalele atu uri 
(calitatea materiilor prime, inclusiv a cauciucului natura! 
folosit, construcția perfect adaptată condițiilor de drum din 
România, profilul modern, care permite extinderea gamei de 
viteză până ia 240 km/oră, rezistența redusă ia rulare, ce 
conduce ia importante reduceri aie consumului de carburant, 
gradul înalt de automatizare a procesului de fabricație și 
multiplele teste de verificare a calității la care este supusă) 
au făcut ca vânzările înregistrate să fie de două ori mai mari 
decât cete aie vechii regine, anvelopa VICTORIA, care a 
dominat timp de 20 de ani piața românească a anvelopelor 
de turism.

\ Purtători de noroc și 'i 
I bucurie I

Părintele Nicu S. Pascu, 
I preotul ortodox al Spitalului mu- 
I nicipal Hunedoara, își exprimă 
! într-o scrisoare expediată 
I ziarului mulțumirile pentru cei 
I care, la Praznicul împărătesc, au 
! adus mângâiere bolnavilor. 
I Corurile romano-catolic, reunit 
| sub bagheta dirijorală a înv. 
J Tiberiu Dâscă, și ortodox, condus 
I de prof. Constantin Huțanu, 
| compuse din elevi de la școlile 6 
. și 8, au poposit în a doua zi de 
I Paști în Capela ecumenică, 
| cântând imnuri religioase 
. închinate lui Hristos cel înviat, 
I sfintei sărbători. Ecoul glasurilor 
k___________________  

17.00 Viața noastră (s) 
17.50 Dragoste și putere 
(s) 18.45 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor;
Flipper (s) 20.15 Celeste se 
întoarce (s) 21.00
Minciuna (s) 21.45 Surorile 
(s) 22.45 Bananas (co. 
SUA 1979)

PRIMA TV •
7.00 Ultima ediție (r) 

9.00 Prima oră 12.00 în 

căutarea dreptății (s) 
13.00 Atingerea îngerilor 
(s) 14.00 Celebri și bogați 
(s) 15.00 Maria Mercedes 
(s) 16.00 Tia și Tamera (s)
16.30 Malcolm și Eddie (s) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.00 Detectivi de elită (s) 
20.00 Camera ascunsă 
(div.) 20.30 Alegeți filmul 
preferați 22.00 Știri

HB® )
10.00 Celibatarii (co. 

romantică SUA 1992)

I
pure de copii mai răsună încă 1 
în sufletele celor care au avut | 
prilejul să-i asculte, după cum l 
cei internați la cronici nu vor ! 
uita cadourile oferite, ca în I 
fiecare an de marile sărbători I 
ortodoxe, de preotul Vasile ! 
Vlad, de la Parohia Ghelar. I 
Cântece “venite din | 
pridvoarele vechilor biserici”, . 
cu iz "de cronică și cazanie", I 
daruri din inimi de creștini au [ 
sporit bucuria sărbătorii, i-au . 
făcut pe aducătorii lor I 
“purtători de noroc și | 
fericire”, întâmpinați după . 
datină. (V.R.) ‘
_____________________y

11.45 Spectacolul (do. 
muz., SUA 1995) 13.15 
Coșmar înainte de 
Crăciun (f.a. SUA 1993)
14.45 Asasini (f.a. SUA 
1995) 17.00 Nouă luni 
(co. SUA 1995) 18.45 
Morocănoșii (co. SUA 
1993) 20.30 Tensiune 
maximă (f. suspans SUA 

■’97) 22.00 Abuz de 
încredere (f.a SUA 
1995)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 10.00 “Bună 
dimineața, PRjO TV e al 
tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO 
TV Deva 17.30-18.00 
Știrile PRO TV (copro
ducție) 23.15-23.25 Știri lo
cale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare intervenite 
in programele posturilor TV.

Vineri, 23 aprilie

Z BERBEC
în prima jumătate a zilei, 

aveți doar succese. Mai 
târziu pot apărea 
neînțelegeri, certuri 
serioase.

Z TAUR
Complicatele probleme 

materiale încep să se 
clarifice, să se rezolve. 
Mai devreme sau mai 
târziu veți cunoaște 
succesul. Starea sănătății 
dv este ușor labilă.

O GEMENI
O mică petrecere la care 

să vă invitați colegii v-ar 
prinde bine atât dv cât și 
carierei dv. Este un 
sacrificiu care merită făcut, 
chiar dacă cheltuielile vor fi 
mai mari decât încasările.

O RAC
Doamnele din Rac au o 

perioadă când devin 
capricioase. Trebuie 
prudență pentru a păstra 
senină atmosfera la locul 
de muncă. Mai trebuie 
evitate conflictele cu legea.

O LEU
Cei născuți în prima 

decadă se pot aștepta la o 
perioadă lipsită de griji. 
Relațiile cu anturajul vor fi 
deosebit de bune. Cei 
născuți în a doua decadă se 
pot aștepta la câștiguri și 
avantaje materiale.

Z FECIOARĂ
Perioadă favorabilă 

planurilor dv. Puteți 
accepta propunerea pe 
care o veți primi, fiind 
avantajoasă. Nu vă mai 
priviți semenii în mod 
critic, oamenilor nu le 
place să fie mustrați la 
fiecare pas.

O BALANȚĂ
Nu duceți lipsa de idei 

noi, doar de punerea lor în 
aplicare. Noua afacere 
promite, dar fiți 
prevăzători. Economiile vă 
sunt în siguranță? Nu 
cochetați cu soția (soțul) 
prietenului.

O SCORPION
Azi, certuri în familie cu 

cei din Scorpion din cauza 
banilor. Spre sfârșitul 
săptămânii veți găsi 
modalitatea de rezolvare a 
problemelor financiare 
arzătoare.

O SĂGETĂTOR
Dacă ajungeți la polemici 

cu superiorii, ascundeți-yă 
resentimentele. Meditați 
asupra veridicității stării 
sufletești.

Z CAPRICORN
Nu încercați să adunați 

avere, păcălindu-i pe alții, 
căci nu veți reuși. începeți 
să dezvoltați relații 
profitabile.

Z VĂRSĂTOR
Doamnele din Vărsător 

se pot afirma pe plan 
profesional. Cei din prima 
decadă vor fi afectați de 
faptul că în relațiile cu 
partenerul și cele de 
familie vor avea probleme.

Z PEȘTI
Această săptămână va fi 

favorabilă Peștilor. Elanul, 
dinamismul vă vor 
caracteriza în relația cu 
familia și cu colegii de 
muncă. Nu veți putea fi 
amabil cu persoanele pe 
care nu le agreați.
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Biserica din Densuș 
"Un Ardeal în miniatură"

NOTA

Ce vor face oamenii vârstnici si bolnavi?

Plecând de la comparația lui I.P. Reteganul 
că “Biserica din Densuș este un Ardeal în 
miniatură’’, părintele Daniil Stoenescu, preot al 
Bisericii ortodoxe monument istoric din 
Densuș, doctor în Teologie al Universității din 
Tesalonic - Grecia și lector al Facultății de 
Teologie Ortodoxă din Arad, a avut amabilitatea 
de a ne prezenta câteva repere istorice și 
precizări de actualitate despre biserica 
menționată. Astfel, aflăm că Biserica din 
Densuș poartă hramul Sf. Proroc leremia și că 
este cea mai veche biserică din România, cea 
mai veche biserică de la stânga Dunării din 
Europa, unică în lume ca stil arhitectonic, 
propusă pentru a fi trecută sub protecția 
UNESCO de către Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane din Deva, imprimată de către Banca 
Națională a României pe vechea bancnotă de 
5000 lei (1992-1998) și, de asemenea, este 
unică prin pictura din interiorul ei, unde pentru 
prima oară în lume Isus este pictat în straie 
populare românești.

Există mai multe ipoteze privitoare la 
originea lăcașului de cult care susțin că 
biserica se află pe locul fie al unui vechi 
templu al Zeului Marte, fie pe locul 
Mausoleului generalului roman Lunginus. 

Nicolae lorga consideră că “Biserica Densuș a 
aparținut unei străvechi mănăstiri din a doua 
jumătate a primului mileniu creștin".

La intrarea în incinta bisericii se află mai 
multe pietre romane, colecționate de preotul 
Daniil și de alte persoane, care unele cuprind 
inscripții latine, iar altele sculpturi-unicat din 
Țara Hațegului. Săpăturile arheologice din locul 
numit “Valea Bisericii", care au scos la iveală 
construcții de locuințe din sec. Il-V cu material 
roman celt, vor putea în viitorul apropiat să 
completeze istoria străveche a localității și mai 
ales a Bisericii Densuș. De asemenea, părintele 
Daniil ne mai aduce la cunoștință că Biserica 
de la Densuș este cuprinsă într-un program de 
restaurare generală din luna iulie 1998. Acest 
program va avea o durată de 3-4 ani. Lucrările 
sunt executate, prin contract cu Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane din Deva, de 
firma Castrum-Tim din Timișoara.

fn încheiere am aflat care dintre 
personalitățile politice din România au avut 
curiozitatea să viziteze apreciabilul lăcaș 
istoric din județul nostru. Printre acestea sunt: 
Ion Rațiu, Mugur Isărescu, Ion Iliescu, regele 
Mihai, Comeliu Vadim Tudor, Victor Ciorbea.

Adriana VLAD

"Inventar până în 28 aprilie”. 
Acest anunț este afișat pe ușa 
farmaciei din Gojdu, fără nici o altă 
explicație în plus. “Dar ce să fa
cem, de unde să ne procurăm 
medicamente?” - întreabă dl C-tin 
lonescu, pensionar și veteran de 
război din Deva, care a venit 
miercuri la redacția noastră în 
speranța că va afla totuși care 
farmacie eliberează medicamente 
compensate sau gratuite.

Cum am aflat de la condu
cerea SC Remedia, a trebuit să 
se închidă farmacia din Gojdu 
deoarece “sâmbătă a fost 
spartă vitrina și sunt unele lip
suri." Normal ar fi, considera 
dna directoare, ca toate farma
ciile să elibereze compensate 
și gratuite deoarece au fost 
semnate convențiile între aces
tea și Casa de Asigurări So
ciale de Sănătate.

,,l\lu vă supărați...”
La parterul halei din piața centrală a 

municipiului Deva funcționează și un magazin 
cu articole de instalații. Marfă a-ntâia, ce mai! 
Mă apropii sfios de tejghea: “Nu vă supărați, 
garniturile de WC pe care le aveți expuse nu 
sunt echipate și cu armăturile trebuitoare?” 
“Nu". “Dar armături separat aveți?” “Ce se 
vede. ”

Sătenii se întorc
Am avut recent o foarte 

interesantă discuție cu dl Țuriea 
Moise, preot ce slujește la 
bisericile din Lăpugiu de Sus, 
Lăpugiu de Jos și Ohaba. Sfinția 
sa, un erudit în ale credinței, are 
o vorbă plăcută, convingătoare. 
L-am întrebat la un moment dat:

- Părinte, se simte în ul
timii 10 ani că oamenii - după 
decenii de ateism și tota
litarism - se întorc cu gândul 
și sufletul spre cele sfinte, 
spre biserică în general?

- Da, dar nu în număr cum 
am dori. Oamenii în vârstă țin 
posturile, sărbătorile religioase, 
vin la slujbă. Cu părinții și bunicii 
vin și copiii. Tineretul vine doar 
la cununii, botezuri ș.a. Deci mai

- Trebuie neapărat ca 
omul să meargă la biserică? 
Se poate ruga și acasă.

- Biserica are niște obiceiuri 
străvechi ce impresionează, cu
răță sufletul și mintea, îi îndeamnă 
pe oameni să-și întărească 
evlavia, ruga către Dumnezeu.

- Părinte, de ce bisericile 
românești, în special în 
Ardeal dar și în restul 
României sunt mici, nu ca în 
occident unde-s mari?

- Noi am avut de luptat, de- 
a lungul secolelor, pentru a ne 
păstra ființa, existența, cu bar
barii și cu imperiile puternice ce 
ne-au atacat adesea. N-am 
avut vreme și nici cu ce să clă
dim biserici. Iar biserica noastră 
ortodoxă este săracă, se re

Teama de a nu mai avea 
"surprizele” din anul trecut, 
adică de a nu-și putea recu
pera banii decât după insis
tențe repetate, face ca unele 
farmacii să nu elibereze 
aceste medicamente. După 
numeroase investigații am 
aflat că totuși farmacia 
“Tamic” (zona Lido) a început 
să onoreze și rețetele mult 
discutate. (E.S.)

“Ce se vede” nu se prea vedea și, cum nu 
sunt prea priceput în ale instalațiilor, aș fi dorit 
o informație mai completă. Mi s-a tăiat orice 
elan de a mai întreba. Vănzătoarea începuse o 
discuție cu o colegă din care mi s-a părut 
inuman s-o deranjez. Comerț socialist! Eu sunt 
de vină. De ce nu cunosc totul despre instalațiile 
pe care le am în casă? (I.C.) 

marcă prin simplitate. Se spu
ne că Dumnezeu este Tatăl, 
iar biserica e Mama.

- Sunt frumoase bise
ricile la care ați oficiat. Pe 
cele din Ohaba și Lăpugiu 
de Jos le-am văzut cu 
ocazia unor ceremonii.

- Sunt. Cu toată sărăcia le 
întreținem cu mare grijă. 
Biserica din Ohaba ce era din 
lemn am zidit-o, am cumpărat 
doi prapuri noi. La Lăpugiu de 
Jos am montat încă un clopot. 
M-ați întrebat dacă oamenii se 
întorc cu sufletul și mintea 
către biserică. Fenomenul se 
manifestă, dar are nevoie de 
timp.

Traian BONDOR

Singurul Serviciu GSM cu conectare gratuită pentru totdeauna

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

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

ARATĂ-MI UNUL CARE NU SE BUCURĂ

CONNEX
Viitorul Sună Bine
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Deva își înnoiește străzile
- Die director, în muni

cipiul Deva a demarat o am
plă acțiune de reparații și 
întreținere a drumurilor, un 
lucru mai mult decât ne
cesar. Din câte știm, firma 
dumneavoastră execută lu
crările.

- Așa este. Noi am câștigat 
licitația organizată de Primăria 
municipiului Deva privind a- 
ceastă deosebită activitate.

- Deci Primăria este ini- 
țiatoarea acțiunii.

- Da. Și banii tot de acolo 
sunt.

- Concret, ce se execută 
acum în Deva, die director?

- Avem în vedere trei feluri 
de lucrări. în primul rând mă 
refer la executarea de covoa
re asfaltice prin reciclare la 
cald și folosirea materialului 
frezat. “In situ” se numește 
tehnologia pe care o folosim.

- Apoi?
- O a doua categorie de 

lucrări este cea care presu
pune reparații de străzi prin 
executarea de plombe și co
voare asfaltice noi. Se vor mai 
realiza lucrări de reparații 
străzi și trotuare prin execu
tarea de plombe și asfalt tur
nat la trotuare.

- Dl Gheorghe Pangani, 
directorul tehnic al firmei, 
ne spunea că se vor re
zolva și alte probleme.

CARP - un punct de sprijin 
pentru vârsta a treia

în desfășurare, sigla aceas
ta desemnează o organizație 
non-profit dar care funcționează 
pe principii economice și care 
este prezentă în viața pensi
onarilor din mai toate orașele 
țării: Casa de ajutor reciproc a 
pensionarilor.

O astfel de instituție func
ționează și la Deva, cuprinzând 
8400 de membri și cu o mai largă 
cuprindere geografică decât 
municipiul reședință de județ.

Am fost zilele trecute oas
petele acestei instituții de întra
jutorare a pensionarilor și. pot 
afirma fără să greșesc că cea de 
la Deva reprezintă un temeinic 
punct de sprijin pentru persoanele 
de vârsta a treia, adeverind cu 
prisosință vorba românească 
“Omul sfințește locul".

Având la dispoziție banii din 
cotizațiile și din contribuția la 
ajutorul de deces, CARP Deva a 
realizat sub conducerea unui 
președinte inimos - dl loan Da
mian - și a unui consiliu de con
ducere pe măsură acțiuni care o 
situează în rândul celor mai bune 
din țară.

Cu îndreptățită mândrie, dl. 
loan Damian ne relatează:

- Pe lângă menirea sa princi
pală de a acorda împrumuturi 
bănești și ajutoare pentru cazuri de 
deces, CARP Deva a organizat 
pentru membrii săi o serie de 
activități de producție, prestații, 
comerț și asistență medicală:

- Desigur. Avem în vedere 
soluționarea unor probleme 
de infrastructură.și ridicarea 
căminelor la noile cote ale 
drumurilor.

- Ce volum de lucrări se 
va realiza?

- Se preconizează execu

Interviu cu dl Petre Curetean, 
director executiv la Direcția 

Județeană a Drumurilor RA Deva

tarea a 200.000 metri pătrați 
de străzi.

- Pe ce artere ?
- în principal pe Bulevar

dul 22 Decembrie, lucrări pe 
patru benzi, pe Bulevardul 
luliu Maniu, străzile M. Kogăl- 
niceanu, Bălcescu și altele, 
desigur.

- Cine finanțează toată 
această treabă?

- Primăria, după cum am 
mai spus.

- La cât se ridică suma 
necesară ?

- La aproximativ 9 miliarde 
de lei.

- Sunt bani destul de 
mulți pentru o primărie de 
categoria Devei, nu?

- Este, într-adevăr, un e- 
fort deosebit din partea pri
măriei, de fapt un efort al în
tregului municipiu.

confecții de obiecte de îmbră
căminte de uz personal la prețuri 
stimulative pentru cumpărător, 
articole și obiecte necesare în caz 
de deces, ateliere de frizerie, 
coafură, cizmărie, magazin pentru 
unele produse alimentare - zahăr, 
ulei, pe care le desfacem la preț de 
producător, plus transportul și 
manipularea, club pentru petre
cerea plăcută a timpului liber dotat 
cu toate cele necesare.

Mândria noastră însă o repre
zintă serviciile medicale pe care le- 
am organizat pentru pensionari: de 
medicină generală și medic de 
familie, de interne, de cardiologie, 
de oftalmologie și de stomatologie, 
toate dotate cu aparatură de spe
cialitate ultramodernă: electro
cardiograf, aparatură pentru deter
minarea rapidă a glicemiei, în 
perspectivă un aparat Roentgen, 
biomicroscop, oftalmoscop și trusă 
de lentile pentru oftalmologie; 
fotoliu stomatologic și tot instru
mentarul și materialele necesare în 
domeniu. Toate serviciile medicale 
sunt asistate de calculator, iar pres
tația medicală o efectuează medici 
specialiști ieșiți la pensie sau 
colaboratori din policlinica orașului. 
Avem chiar și un cabinet de 
fizioterapie unde se fac tratamente 
cu curenți diadinamici și 
interferențiali, ionizări, aerosoli, 
masaj.

- Domnule Damian, cum ați 
reușit să asigurați spațiile nece- 

-sare pentru atâtea activități co

- Direcția Județeană a 
Drumurilor cum s-a pregătit 
pentru această acțiune ?

- Pentru tot ce s-a făcut și 
se va face în municipiul Deva 
ne-am mobilizat forțele teh
nice și umane de la trei sub
unități din subordine. Este 

vorba de cele de la Brad, Hu
nedoara și Păuliș. Avem în 
dotare utilaje din import de 
cea mai înaltă performanță.

- Concretizați.
- Mă refer la tehnologia de 

reciclare a asfaltului la cald și 
“in situ", cu instalația ART 220 
Marini, prima de acest gen 
adusă în România.

nexe celei principale - de întra
jutorare - a Casei?

- Folosind bine și la momen
tul oportun în investiții fondurile 
pe care casa le avea la dispo
ziție și prin mici inginerii finan
ciare. Așa am reușit să cumpă
răm două imobile împreună cu 
terenul și curtea aferentă pe 
strada împăratul Traian, pe care 
le-am modernizat, reparat, re- 
compartimentat, pentru a răs
punde actualelor trebuințe de 
spațiu. Ne-am bucurat și de 
unele sponsorizări generoase: 
b.c.a., gresie, faianță, marmură, 
de la “Macon”, ciment și var de 
la “Casial”, lemn de la fostul 
IFET, sume de bani de la diferite 
firme cu capital privat și munca 
personală a membrilor consiliului 
de conducere și angajaților 
Casei la lucrări de construcție 
sau curățenie. Așa am reușit.

Curios, am vizitat pe 
îndelete tot “domeniul” CARP 
Deva. Totul demn de invidiat, 
funcțional, comod, civilizat 
pentru cei ce folosesc facilitățile 
puse la dispoziție de Casă.

- Domnule președinte, are 
CARP Deva și probleme?

- Are, dar despre acestea cu 
alt prilej. Fără legătură cu ele, aș 
vrea să vă spun, pentru com
parație, că “sora” noastră, CARP 
Timișoara, plătește lunar chirie 
de 3,6 milioane de lei, în timp ce 
noi avem în proprietate tot ce ați 
văzut.

- Este vorba de masto
donții pe care i-am văzut 
mai nou pe unele străzi ale 
Devei?

- Da.
- Despre calitatea lucră

rilor ce putem spune?
- Este una din preocupă

rile noastre de bază. Folo
sirea unor tehnologii moderne 
ne dă posibilitatea realizării 
unor lucrări de bună calitate. 
De asemenea, folosim mate
riale de calitate superioară, 
permanent verificate. De alt
fel, pentru lucrările pe care le 
facem, asigurăm o garanție 
de la 12 la 36 de luni.

- Am înțeles că banii vin 
de la primărie. Vin la vre
me?

- Da. Asigurarea fondurilor 
se face de primărie. Probleme 
deosebite nu am avut până 
acum.

Așa după cum știm cu 
toții, România a cunos
cut în ultimii ani o dezvoltare 

extrem de mare a industriei infor
maticii. A luat un avânt deosebit 
atât industria producătoare de 
software, în acest domeniu ro
mânii fiind extrem de apreciați și 
în străinătate, dar și industria 
producătoare de hardware. Din 
păcate, la acest din urmă capitol 
lucrurile nu sunt atât de bune. 
Pentru a putea produce com
ponente de computer competitive 
pe plan internațional este nevoie 
de tehnologiile de ultimă oră care 
sunt, firește, foarte scumpe. 
Așadar, s-a dezvoltat numai un 
sector de asamblare a compo
nentelor importate, firmele care 
se ocupă cu așa ceva fiind astăzi 
extrem de numeroase.

Desigur, există câțiva “re
chini” care au prins cote impor
tante din piața românească, ei 
având de altfel și prețuri destul 
de mari pentru produsele finite. 
De cealaltă parte sunt firmele 
obscure, care lucrează cu piese 
importate pe căi dintre cele mai 
dubioase și care oferă o calitate 
îndoielnică a produsului finit, dar 
la un preț rezonabil. Totuși, în 
ultimii ani au început să apară 
tot mai multe întreprinderi care 
încetul cu încetul vor forma linia 
mediană a comerțului cu com
putere în țara noastră. Acestea 
oferă sisteme la prețuri foarte 
competitive, dar care nu fac 
rabat la calitate.

în această din urmă cate
gorie se înscrie și firma deveană 
ExeTech Computers care, deși

Odată cu deplina intrare 
în drepturi a primăverii natura 
a renăscut, însă este nevoie 
de ajutorul oamenilor pentru 
ca ea, natura, să capete 
aspecte plăcute ochiului. 
Doamna ing. Francisca Cris- 
tea, tehnolog la Serviciul de 
Salubritate Zone Verzi Deva, 
declara recent că începând 
cu 5 aprilie oamenii ei sunt

Este nevoie de sprijinul 
cetățenilor

“în teren". Beneficiind și de 
sprijinul a 50 de foști șomeri 
angajați pe termen de 6 luni 
printr-un acord cu primăria, s- 
a trecut la efectuarea lucră
rilor specifice perioadei. A 
început plantarea de arbori și 
arbuști decorativi de-a lungul 
majorității arterelor munici
piului. A fost demarată acțiu
nea de amenajare a zonelor 
verzi, acțiune care se va în
tinde pe o durată destul de 
mare de timp având în vede
re că acestea cuprind mai 
bine de 125 de ha.

Există.patru fronturi de lu
cru pe care se acționează. în 

primul rând se au în vedere 
zonele unde nu s-au mai făcut 
de foarte multă vreme lucrări 
de amenajare, acestea trans- 
formându-se în “pășuni cu 
bălării și rugi”. De asemenea, 
s-a încercat să se acționeze în 
câteva zone unde asociațiile 

a luat ființă de-abia în anul 1997, 
s-a impus pe piața locală și ju
dețeană prin calitatea foarte 
bună a produselor oferite și prin 
prețurile avantajoase. Dl. direc
tor Mihai Turla ne mărturisea că 
niciodată nu s-a făcut rabat de 
la calitate. “Am pus întotdeauna 
accentul pe calitate. Colaborăm 
cu cei mai prestigioși impor-

“Am pus 
întotdeauna 
accentul pe 
calitate”

tatori care aduc în țară compo
nente foarte bune calitativ; de 
asemenea am considerat că 
este foarte bine venit să avem o 
transparență totală în ceea ce 
privește asamblarea compu
terelor, clienții având posibilitatea 
de a vedea singuri absolut toate 
componentele care li se insta
lează pe sistemul pe care îl 
cumpără.” Clienții își pot alege 
așadar configurația dorită pentru 
computer și, pe deasupra, au 
posibilitatea de a vedea tot ceea 
ce li se pune în computer. O altă 
componentă importantă a stra
tegiei firmei este service-ul im
pecabil pentru sistemele livrate, 
în timpul celor doi ani cât este 
asigurată garanția pentru sis
teme se face orice reparație sau 
chiar înlocuirea componentelor 
deteriorate. Dar, toate compo

de locatari sunt îmbătrânite, 
oamenii fiind în imposibilitate 
de a-și întreține zonele verzi 
din jurul blocurilor.

Până în prezent a fost a- 
chiziționat material pentru plan
tat în valoare de 40 de milioane 
de lei, din pepiniera proprie de 
la Sântuhalm, luându-se ma
terial în valoare de 80 de mili
oane. Din păcate, în câteva 

zone au apărut probleme imer 
diat după ce au fost plantați 
arborii și arbuștii. Pe strada 
Mihai Eminescu în zona deli
mitată de așa numita piață a 
rușilor și cartierul Micro 15 
majoritatea arborilor plantați au 
fost tăiați în prima zi după plan
tare. Au fost replantați dar au 
fost smulși de “binevoitori” în 
ziua următoare.

La fel s-a întâmplat și pe 
strada Mărăști unde arbuștii 
au fost tăiați.

După părerea dnei inginer 
Cristea există soluția apelării la 
gardienii publici care să pă
zească pomii plantați și în ca
zul în care se prind făptașii, 
aceștia să fie obligați să lucre
ze în beneficiul comunității, 
plantând alți pomi. însă - așa 
după cum concluziona dna in
gineră - pentru ca Deva să de
vină un oraș mai frumos este 
nevoie de sprijinul cetățenilor.

nentele sunt testate înainte de 
a fi vândute, așa încât sunt 
destul de puține probleme. 
"Service-ul trebuie să fie foarte 
bun și să fie efectuat cu prom
ptitudine; ne-am gândit întot
deauna că sistemul care nece
sită service poate fi cel de care 
depind afacerile unei societăți, 
iar dacă nu este reparat în timp 
util conduce la pierderi pentru 
respectiva firmă.”

Făcând parte din atât de 
mult vehiculatele întreprinderi 
mici și mijlocii, ExeTech Com
puters are clienți mai ales din 
rândurile acestora. Totuși, sunt 
tot mai mulți clienții persoane 
fizice care cumpără produsele 
firmei. Deși ar părea normal ca 
modalitatea cea mai uzuală de 
achiziționare a sistemelor să fie 
în rate, nu este așa, dl. director 
Turla afirmând că dobânzile 
foarte mari de la bănci îi deter
mină pe clienți să aleagă plata în 
numerar pe loc sau în termen de 
câteva zile.

Una dintre marile probleme 
ale tinerei societăți, problemă 
care poate fi însă generalizată la 
scara întregii economii, este 
aceea a accesului greoi la cre
dite. “Poate că cel mai mare 
ajutor pentru IMM-uri ar fi acela 
de a putea să obțină credite, 
garantând pentru ele cu afa
cerea. Activele acestor între
prinderi sunt aproape inexistente, 
or băncile nu dau credite decât 
pe baza garantării cu active”. 
Afacerile se dezvoltă totuși chiar 
și fără astfel de ajutor, însă este 
mult mai dificil de rezistat.

r“““ — — — —---------
| Comerț fără 
| autorizație
; în Piața agroalimentară De-
■ va, polițiștii au efectuat recent o 
! acțiune pentru respectarea Le- 
I gii 12/ 1990. Au fost aplicate cu 
| acest prilej trei sancțiuni con- 
I travenționale în valoare de 
! 600.000 de lei fiecare. S-a con- 
I siderat că cei sancționați au 
| desfășurat acte de comerț fără 

| a avea autorizație. Cei
■ sancționați sunt Dănuț Gigea, 
1 administrator.la AF Cîmpean 

Veronica, Deva, Elena Biro, ad
ministrator la SC Criș Alex 
SRL Hugedoara și Traian Vasile 
Manea, administrator la SC 
Matra Const Com SRL Deva.

Două preocupări - 
elev și hoț

Se pare că Mircea Mihai 
Palcău, 19 ani, din Zlatna, elev 
la Școala postliceală din cadrul 
Liceului Energetic Deva, avea 
până nu de mult cel puțin două 
preocupări: elev și hoț. De ce?

POLITIA ÎN ACȚIUNE'»
Recent polițiștii l-au depistat 
ca autor al unui furt. Prin efrac
ție, el a intrat într-o cameră a 
căminului liceului de unde a 
furat bunuri în valoare de 
1.000.000 de lei.

Au bătut turcul la 
“Bikini’’

Lucrători ai Poliției crimi
nale au dat de urma a doi in

divizi care, într-o seară, la barul 
“Bikini" l-au acostat pe cetă
țeanul turc Agdad Luphai. Aces
tuia i-au provocat leziuni care au 
necesitat 35 de zile de îngrijiri 
medicale pentru vindecare. Sunt 
cercetați pentru comiterea in
fracțiunii de vătămare corporală. 

Smaranda și-a găsit 
de lucru

Chiar așa! Smaranda Brei-

ca, 18 am, din Deva și-a găsit 
de lucru. Ea nu avea nici o 
ocupație până nu de mult. 
Polițiștii au stabilit că, recent, 
ziua în amiaza mare, 
Smaranda a pătruns în 
locuința lui Titus Sergiu 
Ciobanu, de unde a furat 
bunuri în valoare de 1.200.000 
de lei.

Pagină realizată de
Valentin NEAGU, Ion CIOCLEI, Andrei NISTOR 

Foto: Traian MÂNU

------—-------- —--------------- 1
Cu mâna la |
portmoneu |

O altă domnișoară, dar dei 
loc din Arad, s-a apucat de furat.1 
Ne referim la Sonia Rista, 19 ani, I 
fără ocupație. De pe tejgheaua | 
unui chioșc de ziare aparținând . 
SC Mira Press SRL Deva, ea a I 
furat un portmoneu ce conținea | 
900.000 de lei. ■

J
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Vine și literatura bună!
Tipărit în colecția (-garant) 

"Capodopere ale romanului ro
mânesc" a Editurii Gramar, roma
nul HOTEL EUROPA este o apa
riție literară care va fi distribuită 
indiscutabil în unul din rolurile 
principale ale literaturii contempo
rane post-decembriste. Nu vreau 
să fac afirmații gratuite sau prea 
pretențioase, însă nici nu-mi pot 
permite superficialitatea să sem
nalez fără condescendență sin
ceră cartea lui Dumitru Țepe- 
neag. Și, fiindcă i-am pomenit nu
mele, și pentru că el este, totuși, 
cunoscut de către majoritatea 
cititorilor mai mult ca... dizident 
decât ca scriitor, pare în logica 
lucrurilor să spun câte ceva 
despre biografia sa. S-a născut 
în București la 14 februarie 1937, 
a fost student la drept, dar ab
solvind în cele din urmă Institutul 
Pedagogic; în 1956 a participat la 
manifestațiile studențești; a lucrat 
ca miner; ca scriitor debutează 
cu schița Aripi și roți (în Gazeta 
literară, 1964); editorial debu
tează cu volumul de proză 
scurtă intitulat Exerciții (EPL, col. 
"Luceafărul", 1966). Din păcate, 
bogata biobibliografie a acestui 
important scriitor român ar ocupa 
mult prea mult spațiu, de aceea 
îmi convine să las prezumtivilor 
cititori satisfacția descoperirii 
unei existențe umano-scriitorești 
reprezentativă pentru ceea ce 
numim în mod curent - conven
țional "scriitor dizident". Aici aș 
mai aminti doar că el a părăsit

Reviste huneclorene "Arhipelag”
Subscrisă încă de la debut 

generosului ideal de (reinte
grare europeană, pe calea "co
laborării și a unei mai bune cu
noașteri interculturale", revista 
trimestrială de cultură "Arhipe
lag" a mai făcut un pas pe calea 
identificării unei personalități 
distincte în peisajul publicațiilor 
de specialitate, odată cu apariția 
celui de-al doilea său număr 
(primul din acest an).

O remarcabilă varietate de 
teme și “genuri" culturale ca
racterizează chiar de la prima 
lectură cele peste o sută de 
pagini ale revistei editate de 
Inspectoratul pentru Cultură al 
județului Hunedoara în colabo
rare cu Editura “Destin”, sub 
coordonarea scriitorului Radu 
Ciobanu, directorul publicației. 
Dsa semnează, de altfel, în 
deschiderea revistei, o perti
nentă sinteză - “esență a ceea 
ce (...) are toate atributele unui 
sistem de gândire” - consa
crată cărturarului lugojean 

Româhia în primii ani ai deceniului 
șapte stabilindu-se la Paris...

Și-acum, despre HOTEL 
EUROPA: romanul apare în prima 
ediție în 1996, la Editura Albatros, 
fiind tradus în același an în Franța 
de către Alain Păruit, acordându-i- 
se un premiu al UNESCO. Desigur, 
nu pentru aceasta, ci pentru alte 
câteva motive, declar pe propria 

Dumitru Țepeneag: HOTEL EUROPA 
Editura Gramar, Buc. 1999

răspundere că acest roman este 
cea mai realizată scriere de ac
tualitate după '89. Nu numai pentru 
că tema aleasă este o perioadă 
fierbinte din istoria recentă a Ro
mâniei, ci, cu precădere, pentru că 
autorul a găsit un excepțional re
gistru ritmic în ceea ce privește 
scoaterea în evidență a situațiilor 
și, în general, a marelui impact 
socio-politico-uman datorat Re
voluției. în mod evident și logic, 
acțiunea se desfășoară pe ne
numărate planuri; se simte o anu
mită precipitare în vorbe și în fapte; 
viața cotidiană este transferată în 
roman aproape fără să se mai țină 
seama de anumite reguli-canoane; 
nu mai este timp - parcă peste tot 
și peste toate plutește nu numai 
atmosfera specifică marilor 
schimbări din sistemul socialist, ci 
și o adiere a ultimului deceniu al 
veacului și al mileniului. Se trece 
cu repeziciune de la "drepturile

Aurel C.Popovici, aflat încă “între 
contestație și apologie". 
Persistând în “radiografierea” 
contribuțiilor literare ale dias- 
porei românești postbelice (iniți
ată în numărul anterior), Ana 
Selejan se oprește de această 
dată la “Geografia exilului în ro
manele lui Vintilă Horia", scriitor 
cu peste 30 de romane în fran
ceză și spaniolă; argumentul de
cisiv ar fi o anume unicitate a 
sa: "nici un alt scriitor din exil n- 
a creat o mitologie românească 
mai exemplară; nici unul n-a pro
pus în proză o icoană a Româ
niei mai europeană, mai creativă 
și mai spiritualizată".

Sentimentul de continuitate ce 
individualizează într-un fel “Arhi
pelagul" vine și din regăsirea unor 
rubrici pe cale de a se perma
nentiza, precum: “Patrimoniu pen
tru secolul XXI" (Dan Câmpean: 
"Sinea mea oarecum” - referire la 
autoportretul spiritual al lui Brân- 
cuși surprins în similitudinile sale 
cu mitul labirintului); “Cronica lite

omului" în România la conflictul din 
Golf, de la Miron Cozma și Marian 
Munteanu, la procesul lui Nicu 
Ceaușescu; de la alertețea dialo
gurilor la analiza obiectivă a feno
menului; de la o declarație a lui 
Silviu Brucan dată la Televiziunea 
britanică la fete prostituate 
adăstând pe străzi ocazii erotico- 
financiare ș.a.m.d. Apoi, interesant 

mi s-a părut de urmărit rolul per
sonajelor în economia cărții: 
aproape fiecăruia i s-a acordat 
privilegiul de june-prim într-un mo
ment sau altul al scrierii, ceea ce 
consolidează sentimentul că ne 
aflăm în prezența unui mare scrii
tor, care este, prin natura lucrurilor, 
un extraordinar regizor, dar și, în 
același timp, un fotograf căruia 
nu-i scapă nimic, mai ales detaliile 
cu semnificații deosebite. în destul 
de multe locuri, textul nu este alt
ceva decât o mitraliere de știri 
diverse, sau de senzație, formu
late în stil gazetăresc, cu atât mai 
percutante pentru cititor: "Delegația 
de senatori s-a întâlnit cu preșe
dintele Iliescu (...); Petre Roman s-a 
declarat fericit să meargă în Sta
tele Unite pentru a avea un dialog 
deschis cu toți cei care vor să 
înțeleagă ce se întâmplă în Româ
nia; Verdict în procesul lui Nicu 
Ceaușescu; Irakul eliberează osta

rară" (în cadrul căreia Sorin To- 
muța analizează cartea lui Vladimir 
Tismăneanu și Mircea Mihăeș - 
‘Vecinii lui Franz Kafka”); “Fluxul 
memoriei" (Radu Selejan - “în me
moria unui oraș care trage să 
moară"); "Epistolar” (închinat de 
Constandin Clemente scriitorului și 
prietenului Banu Rădulescu - “ală
turi ani și ani prin Hunedoara noas
tră, dragă amândourora”); "Cente
nar” (Benjamin Peret) ș.a.

Poezia se intercalează într-un 
echilibru stabil cu fragmentele de 
proză din cuprinsul revistei, la loc 
de cinste aflându-se versurile lui 
Vlaicu Bârna, căruia revista “Arhi
pelag" îi aduce ‘îndureratul ei oma
giu" la scurtă vreme după despăr
țirea definitivă de poetul născut în 
Țara Moților. Savoarea poeziei 
răzbate, de asemenea, din ver
surile liricii sârb? și ale poeților 
Radu Bărbulescu, Coca Farago, 
Valentin Tașcu, Nicolae Uțică.

Punând la socoteală și arta 
plastică, decorativă și interpre
tativă, cărțile și publicațiile pre

ticii și cheamă la războiul sfânt; la 
150 kilometri de București, la 
Vulturești, copii bolnavi de SIDA 
mor pe capete, în condiții înspăi
mântătoare” (p. 149-152). Sau, în 
același context, mai aflăm, de 
exemplu, că: "Sala de baie a 
Elenei (Ceaușescu, n. DH) e încă
perea cea mai extravagantă din 
toată casa. Faianțe rare, tapet 
roz asortat cu arabescuri aurite, 
cada și lavaboul trandafirii, pre
văzute cu enorme robinete au
rite, în formă de lebădă." (p. 50)

Nu în concluzie, pentru că 
despre acest excelent roman 
putem vorbi mult, ci drept ca des
chidere pentru o discuție care 
poate lua turnura unei dezbateri 
cel puțin atrăgătoare, datorată, în 
mare măsură, și conglomeratului... 
internaționalist de personaje; 
începând cu lon-ul nostru însoțit 
de Mihai, Tiberius, Maria, Haidu- 
cu, Spirea, Gică și continuând cu 
Ahmed, Karim, Arpad, Marianne, 
Zsuzsa, Moses Rosen... Apoi, 
geografic vorbind, autorul ne 
poartă prin toată Europa și chiar 
depășindu-i granițele uneori: 
Trieste, București, Paris, Londra, 
Moscova, Budapesta...

însă, există o singură și fru
moasă certitudine: acest roman 
de care ne despărțim cu părere 
de rău îl datorăm unuia dintre 
marii scriitori români contem
porani care face, zic eu, primul 
pas important spre noua litera
tură de calitate.

Dumitru HURUBĂ

cum și alte diverse informații 
specifice prezente și prezen
tate (inclusiv în imagini) în cel 
de-al doilea număr al “Arhipe
lagului", se reunesc astfel sufi
ciente temeiuri pentru a lectura 
o elevată revistă de cultură.

Georgeta BlRLA

PLOA/A
Ct'berâ do orice eonrtrănțpere, 
ploaia vitează pa acoperițul carat', 
i-areultpoirețtile din cina țtie ca colț de lama adunate 
ți-mi rpatt: 
ea mâine 
voi fii o picătură da ploaia 
căzândpa acoperițul unei care 
tpunându-le o am anilor 
ocoleați povețti.

Ionel AMĂRiUȚEi

PO£TUl
Daci atei, pretutindeni, 
St zidețte eetra
Cătați in g^tpa poetului 
Ferertrete...

Lucian Ursalaș:

Debutând la "Emia” cu pla
cheta în regie proprie, “Aripi 
albe", deveanul Lucian Ursalaș 
schițează deocamdată aspi
rații intime. Declinând oarecum 
invers starea considerată pa- 
radisiacă, el vrea să “priveas
că", prin poezie “în lumea doar 
bănuită ca altă dimensiune, una 
a bântuirilor, a difuzului, unde 
ar exista “duhuri de sticlă". 
Evocarea frecventă a unui 
“sine” (heideggerian) ne face 
să întrevedem preocupări au- 
to-definito- 
rii, el glo
sând pe 
această te
mă: “Ce 
sunt eu? am întrebat/ Ma
rea mi-a răspuns: Sufletul 
tău e apa din care/ se 
adapă păsările de foc și 
animalele de fum”...

Succesiv, sunt interogate, 
în aceeași manieră, pădurea, 
munții, anonimul Sine. Un răs
puns își dă singur: “Nimic mai 
mult decât Tine/ Micul tău 
univers”. Ergo Lucian Ursalaș 
își face schițe de autoportret, 
mai degrabă grafitti, pe umbroa
sele ziduri iluzorii, însă în partea 
a doua a cărții, probabil mai 
convins că este un poet în 
manieră prozodică clasică, 
schimbă registrul total. Lumea 
fantomaticului, stafiilor, literal
mente, a astralului, trădând un 
gnostic descumpănit și atras 
de o anume tușă funebră, 
evocă peisaje mortuare, lumea 
umbrelor, a tenebrelor, cu o 
anume voluptate chiar, spațiu în 
care, paradoxal aspirațiilor spre 
“aripi albe” declarat a priori, 
pare să se miște mai dezinvolt.

Note de lectură

Eugen EVU

cdhe"
Ursalaș intuiește concep

tual lumea, însă în texte nu es
te egal cu sine. O ușurință la 
“prima mână", fuga condeiului, 
sunt de reproșat, dar și o ciu
dată propensiune spre carna
valesc, spre grotesc, angoasa 
existențială dominând interiorul 
textelor sale.

Ludic, mărturisind spaime 
infantile (“mi-e frig ... și mi- 
e frică/ de tot ce văd și tot 
ce simt”), el redă explicit o 
suferință eminamente umană, 

însă nu 
transfigu
rează es
tetic. în ci
clul rimat 

“Cântece", autorul este, totuși, 
mai personal, cerăndu-se în 
perspectivă o mai gravă asu
mare a condiției lirice și o spar
gere a codului semantic vetust, 
decorativ, perimat.

“Lumina se stinge din 
torțe cu-ncetul/ Când groa
pa înghite sicriu-ncuiat/ Iar 
plânsul mulțimii purcede 
cortegiul/ Pe drumul ce 
duce-napoi către sat”. Mani
era amintește de Goga, Co- 
truș... Percepția plasticizantă, 
atmosfera de cortegiu funebru 
echivalează starea interioară 
întunecată, din care chiar poe
zia de care e îndrăgostit debu
tantul, poate să-i dea... aripi 
albe! (Cred că poezia are aripi 
străvezii, ori nici atât: ea este 
starea însăși a zborului).

Un vers frumos, spre amin
tire și speranță: “Lumina 
desface statui”... Se face cu 
o floare primăvară? Poate...

Eugen EVU

O “bibliotecă” de colinde - CDRIMELIU BOGARIU
Corneliu Bogariu a fost, este și va fi unul 

dintre cei mai harnici și pricepuți folcloriști de pe 
acest pământ strămoșesc, binecuvântat și dăruit din 
belșug cu de toate și mai ales cu o inestimabilă și 
inepuizabilă zestre artistică populară. Cred că a 
venit timpul să ne aplecăm cu mai multă dragoste 
asupra operei sale patriotice (n-am greșit când am 
spus așa și-mi mențin spusa!), pe care, din ne
fericire, prea puțini mai iau în seamă specificul 
simțirii românești din folclor.

Corneliu Bogariu s-a născut în data de 25 
aprilie 1944, în satul Tâmpa, comuna Băcia, la un 
pas de Simeria și la o zvârlitură de băț de capitala 
județului - cetatea Deva. Tatăl, învățător, din dorința 
ca băiatul să-i continue cariera dăscălească, să 
devină "învățător de țară", l-a înscris la Liceul 
pedagogic din Deva, pe care îl absolvă în anul 1964.

Dar n-a fost așa cum au crezut părinții. Atras 
de disciplina considerată "ușoară", trecută la 
dexterități - muzica, ptedată la Școala Normală de 
profesori străluciți ca Ion Munteanu și Nicolae 
Țărlea, Corneliu Bogariu se înscrie la Conservatorul 
de muzică “G. Dima” din Cluj, capitala Transilvaniei 
românească și culturală atunci dar și acum.

Ajuns profesor de muzică sub îndrumarea 
^folcloriștilor Traian Mărza și loan R. Nicola, Comei 

Bogariu se reîntoarce la Deva ca dascăl la Liceul 
“Decebal", apoi la Liceul de Muzică și Arte Plastice și, 
în sfârșit, acum la Școala Generală Nr.2.

Cu pasiune și responsabilitate maximă, trudește 
pentru educarea artistică a elevilor prin intermediul 
muzicii. Concomitent cu activitatea la catedră, acordă 
o atenție aparte cercetării folclorului românesc. 
Pentru aceasta, după anul 1980, cutreieră majoritatea 
comunelor din județ, însoțit de magnetofon, un creion 
și un carnet de însemnări. Câțiva ani la rând adună 
circa 1200 de colinzi, text și melodie, întreprindere 
pe care nu știu s-o mai n realizat cineva, cel puțin sub 
raport cantitativ al acoperirii teritoriului județului. Dar 
asta nu-i mult, ci foarte mult chiar. O întreagă bibliotecă. 
Despre această acțiune, la începutul volumului I, după 
transcrierea benzilor și sistematizarea materialului 
cules, cu concursul doamnei Elena, soția sa, am scris 
la solicitarea lui Bogariu un fel de “Cuvânt înainte”, pe 
care l-a așezat la începutul volumului I. Aici, eu scriam 
cu respect și admirație: "Prin "Colinde hunedorene” 
profesorii Elena și Corneliu Bogariu își propun să 
continue și să amplifice acțiunea începută de înaintași, 
dorind să ofere, în final, o monografie a speciei... 
Caracterul de monografie este sugerat și de marele 
număr al localităților cercetate și în consecință și al 
informatorilor...”

Și munca de cercetare a fost continuată, 
ajungându-se la un număr de opt volume, cu text 
și muzică.

Mai târziu, o parte din culegeri, Corneliu Bogariu 
le® dăruit pentru valorificare și uz propriu prietenului 
și colegului său Ion Bocșa, acum profesor la Con
servatorul din Cluj-Napoca și vestit interpret de 
muzică populară și cunoscut pe toate meridianele.

Pentru Corneliu Bogariu, folclorul devine sursa 
principală pentru elaborarea lucrării pentru gradul 
I - “Colindatul și colinda hunedoreană", 
conducător științific, conferențiar universitar dr. 
Constantin Râpa.

Lucrări componistice publicate sunt două - prelu
crările corale "De-aseară, de-alaltăseară" și “Dalba 
față" (voi. Prelucrări corale, Deva, 1972).

De asemenea, a mai publicat în “Midrița", revistă 
de etnografie și folclor, Deva, lucrările - "Cântecul 
hunedorean și mesagerii săi" (nr.1/1994) și 
"Structuri tipice și atipice ale colindei în spațiul 
folcloric hunedorean" (nr.3/1997).

Recent, am avut satisfacția și bucuria de a-i 
parcurge o parte din "caietele de folclor” - șapte 
volume masive, îngrijite și compactate pentru a rezista 
timpului, Scrise citeț și apoi xeroxate, paginile se 
citesc ușor, fără dificultăți în descifrarea lor. Am 

rămas, realmente, copleșit de ce am întâlnit în con
ținutul “caiete”. Aur curat din tezaurul folcloric, mai 
nou hulit pe nedrept de unii intelectuali subțiri, 
pentru care creația populară nu reprezintă temelia 
mitologiei române, ci ar fi un surogat de cultură, zic ei, 
în care au eșuat unii impotenți în literatură, lartă-i, 
Doamne, că nu știu ce fac.

Ar fi bine dacă aceștia și alții ar cunoaște 
colindele bătrânești despre Dumnezeu și Sfinți, 
nașterea lui Hristos, despre oamenii vrednici și 
gospodari, despre dragostea dintre “junei” și “fe- 
ciorițe”, despre păcurari și “miorițe”, leu și cerb, dar 
și despre jalea “Chitvei” și a “soldatului rănit" ș.a.

Vă cer permisiunea să vă citez, fără co
mentarii, o colindă în care cerbul e prezentat ca 
într-un basm popular, dar e vorba de "schimbarea 
inelelor” a unui flăcău și a unei fete: “Plecară junii a 
vânară/ Codrii verziu să-i vâneze./ Când fu-n vârfu’ 
muntelui/ Dete-mi urma cerbului./ în genunții cerbului/ 
Sunt pahare de d'argintu;/în comuțe a cerbului/ Sunt 
păhare de d'argintu/ în frunțile cerbului/ Cununițe de 
Zandari./ De ne-o gazda slobozâ(re)/ Noi junei i-om 
dărui(re),/ Junilor și fetelor/ Sărbători după Crăciun/ 
Cân’ dau chischineiele/ Și schimbă inele(re)” - Inf. 
Cășălean Aurel, satul Vorta, comuna Visca (1983).

Clemente CONSTANDIN t
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COMUNICAT
întrunită în ședința din data de 20.04.1999 Convenția 

Democrată din județul Hunedoara prezintă următorul 
Comunicat:

Având în vedere situația din fosta Republică Federativă 
Iugoslavia (provincia Kosovo), țara noastră este pusă în 
situația de a alege drumul pe care trebuie să meargă. Acum 
nu trebuie să pierdem timp cu discuții interminabile și 
interpretări de tot felul.

Este cazul să optăm clar pentru Vest, respectiv pentru 
NATO și UE.

Neutralitatea, în nici un caz, nu ne rezolvă problemele, iar 
rămânerea în sfera Moscovei ar fi un dezastru.

Cunoscând ce înseamnă un regim comunisto-securist și 
dictatorial, nu avem decât o singură opțiune, anume ca 
România să primească garanții ferme de securitate și sprijin 
efectiv pentru dezvoltare și integrare în structurile Euro- 
Atlantice.

Convenția Democrată din județul Hunedoara

m SIDERURGICA 
^HUNEDOARA
VĂ OFERĂ POSIBILITATEA DE A ACHIZIȚIONA 

DEȘEURI LEMNOASE______150000 lei/ tonă
RUMEGUȘ____________________ 1000 lei/ tonă

Prețurile nu includ TVA.
Materialele se află la Depozitul 911 - Materiale de 

construcții. Pentru informații, vă rugăm să contactați 
Serviciul Depozite.

Tel. (054) - 716121, 716131, 716521 int. 716.

Institutul de marketing și sondaje 
IMAS S.A.

CAUTĂ COLABORATORI locali în mediul urban și 
rural pentru activitatea de aplicare chestionare.

Condiții: - vârsta maximă 50 ani;
- studii liceale sau superioare;
- posibilitate de deplasare în județ;
- telefon la domiciliu

Aplicarea chestionarelor este o activitate de precizie 
și solicită disponibilitatea lucrului cu oamenii. Puteți fi 
solicitat pentru această muncă de circa 10-15 ori pe an. 
Persoanele interesate sunt rugate să trimită o scurtă 
autoprezentare scrisă de mână, însoțită de numărul de 
telefon la care pot fi contactate, pe adresa: CP 56-52, 
77750 București.

© chimica s o 
oraștie

SC “Chimica” 
SA Orăștîe 

str. Codrului, nr. 24 

Angajează prin concurs un șef 
secție-producție.

CONDIȚII:
- Studii superioare in domeniul tehnic;
- Vechime in producție de cel puțin 3 ani;
- Vârsta maximă 45 ani;
- Cunoscător al limbii franceze.
Concursul se va ține la sediul societății din strada 

Codrului, nr. 24, In data de 3 mai 1999, ora IO.
înscrierile pentru concurs se vor face până in 

data de 29 aprilie 1999.
Relații suplimentare la telefoane: 054/241250, 

241671, interior 140, serviciul personal.

OFERTĂ SPECIALĂ
. Ț " TTț
In perioada 01.04.1999 - 01.05.1999 achiziționând 

un echipament complet (centrale termice și 
materiale) pentru o instalație de încălzire de la 

mag. Economic al SC Universal Imp-Exp SA Deva, 
firma vă asigură proiectarea șl execuția instalației.

MANOPERA=0.
Bereta, Valliant, Junkers, W If, Riello, Omnitech,’ 

Ferolll, Lamborghini, Viessmann, Buderus etc.
_____________ Primele la capitolul calitate._________

Șl ÎN 60 RATE; 10 ani garanție pentru lucrări cu certificat

Tel/fax: +4 54 231 hai ; +4 054 227328.

COMUNICAT
Organizațiajudcțului Hunedoara a Partidului Socialist al Muncii 

își exprimă îngrijorarea față de escaladarea conflictului militar 
declanșat prin intervenția NATO împotriva Iugoslaviei, acest 
conflict atingând acte de barbarie nedemne de începutul mileniului III.

Pe lângă pagubele de miliarde de dolari produse țării vecine și 
prietene, și România pierde 100.000 dolari/ zi ceea ce nu prea se 
spune românilor.

Suntem indignați de faptul că în loc să acționeze pentru 
curmarea acestui flagel, guvernanții români actuali, prin declarațiile 
și hotărârile belicoase, pregătesc participarea României la război 
împotriva poporului iugoslav.

Avertizăm că dacă România va fi târâtă în acest război nedrept, 
împotriva voinței poporului român, actuala putere politică CDR - 
USD - UDMR nu va rămâne nepedepsită de istorie.

Am fost și rămânem alături de lupta dreaptă dusă pentru 
independența poporului iugoslav! Cerem încetarea urgentă a 
acestui război nedrept și inuman!

Cerem tuturor forțelor implicate în conflict să se așeze la masa 
tratativelor, să lase loc rațiunii, să elimine excesele de ură și de răzbunare!

Birou! Comitetului Județean Hunedoara ai PSM

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ CARAT 

1500 ER-I
Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-I stei 

destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale. 

Caracteristici:

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

Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori

7 Programareo prețurilor (PIU) pentru 1.500 articole la magazine și 
1.400 articole la restaurante

7 Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

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

V 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

INFORMAȚII IA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU IA SEDIUL SOCIEWII

[ SC STILMES SRL DEVA "î 

| B-dul Decebal, nr.6, tel/fax: 054/211128; 219045 |
| Confecționează |

• PRELATE CAMIOANE (10,5 DM/mp);
• ACOPERIRI TERASE - COPERTINE; 

• BANNERE - PANOURI PUBLICITARE.
I-------------------------------------------------------------------------------- 1

j SC ROMAVICOM SRL DEVA
Fermă particulară de păsări situată in Mintia, 

zona Mureș, platforma Casa Agronomului, vinde 
pui vii zilnic, între orele 7-15.

L Informații suplimentare la telefon 2 33484. Â

SOCIETATEA COMERCIALA 
"COMLEMN" SA

vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ următoarele 
active:

> spațiu comercial situat în Vulcan în 
suprafață de 60 mp;

> spațiu depozitare Hunedoara în suprafață de 
306 mp;

> spațiu comercial Uricani în suprafață de 
1200 mp;

> teren intravilan Deva in suprafață de 3000 mp;
> teren intravilan Ilia în suprafață de 1912 mp;
> teren intravilan Hațeg in suprafață de 2614 

mp.
Licitația va avea loc in data de 19 mai, ora 

10,00, la sediul SC “Condemn”, B-dul Decebal, bloc 
“C” - parter.

Relații suplimentare la telefoanele 226062 și 
226180.’

Nova Brasilia
Supreme Distribution Alba Iulia

Angajează agent comercial pentru județul 
HUNEDOARA.

Condiții:
• experiență în domeniu;
• mașină proprie (important).

Curriculum vitae se trimite la sediul firmei din
Alba Iulia la tel/fax 058/816000.

DIVI2IA A
Rezultatele etapei: “U" Cluj - Dinamo 0-6; Astra PI. - FC 

Național 1-2; Univ. Craiova - Foresta 1-0; Olimpia S.M. - FC Farul 0- 
3; FC Argeș - Gloria Bistrița 2-1; Rapid - Ceahlăul P.N. 4-0; FC 
Onești - Oțelul Galați 1-0; CSM Reșița - Petrolul 2-1; Steaua - FCM 
Bacău 2-1.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 25 21 2 2 82-21 65
2. Rapid 25 19 5 1 56-15 62
3. Steaua 25 15 6 4 47-23 51
4. FCM Bacău 25 13 8 4 34-23 47
5. FC Argeș 25 14 3 8 42-30 45
6. Oțelul Galați 25 14 2 9 38-24 44
7. FC Național 25 14 1 10 46-33 43
8. Petrolul 25 11 5 9 39-34 38
9. Ceahlăul 25 11 3 11 37-41 36
10. Astra PI. 25 9 5 11 27-26 32
11. FC Onești 25 9 3 13 35-47 30
12. Gloria Bistrița 25 8 4 13 39-45 28
13. Farul C-ța 25 8 4 13 26-39 28
14. Univ. Craiova 25 7 5 13 27-39 26
15. CSM Reșița 25 5 8 13 20-45 23
16. Foresta 25 4 4 17 24-46 16
17. Olimpia 25 3 4 18 15-48 13
18. “U” Cluj 25 2 4 19 12-67 10

Etapa viitoare (sâmbătă, 24 aprilie): Foresta - “U” Cluj; 
Dinamo - FC Argeș; Gl. Bistrița - FC Onești; Olimpia - Astra Ploiești; 
FC Național - Univ. Craiova; Ceahlăul - CSM Reșița; Oțelul Gl. - 
Rapid; Farul - FCM Bacău; Petrolul - Steaua.

DIVI2IA C3
Rezultatele etapei a 28-a: Flacăra Moreni - Aurul Brad 2-0; 

Min. Mătăsari - Min. Berbești 0-1; Progresul Caracal - Electro 
Craiova 0-2; Min. Lupeni - Min. Certej 3-2; Petrolul Țicleni - Petrolul 
Drăgășani 1-0; Forestierul Stâlpeni - Gloria Reșița1-2; Petrolul 
Stoina - Record Mediaș 8-0; Șoimii Sibiu - Pandurii Tg. Jiu 2-1; 
Aluminiu Slatina - Flacăra Rm. Vâlcea 2-1; Constr. Craiova - Min. 
Uricani 2-0.

CLASAMENTUL
1. ELECTRO 28 21 6 1 63-16 69
2. FI. Vâlcea 28 19 3 6 74-33 60
3. Șoimii 28 17 8 3 64-24 59
4. Gl. Reșița 28 15 5 8 52-28 50
5. Pandurii 28 15 2 11 46-29 47
6. Min. Certej 28 13 6 9 56-42 45
7. Al. Slatina 28 13 3 12 34-37 42
8. Petr. Stoina 28 13 2 13 52-46 41
9. FI. Moreni 28 11 6 11 53-45 39
10. M. Uricani 28 13 0 15 55-58 39
11. Aurul Brad 28 11 4 13 47-45 37
12. C. Craiova 28 12 1 15 50-49 37
13. M. Berbești 28 10 5 13 44-61 35
14. Petr. Țicleni 28 11 2 15 38-63 35
15. M. Mătăsari 28 10 3 15 28-38 33
16. Forestierul 28 10 1 17 41-62 31
17. Petr. Drag. 28 10 1 17 28-50 31
18. M. Lupeni 28 9 3 16 36-64 30
19. P. Caracal 28 7 4 17 34-66 25
20. Record 28 5 5 18 34-73 20

Etapa viitoare, a 29-a, sâmbătă, 24 aprilie: Aurul Brad -
Progresul Caracal; Constr. Craiova - Min. Lupeni; Min. Uricani - 
Record Mediaș; Gloria Reșița - Flacăra Moreni; Petr. Drăgășani - 
Min. Mătăsari; Min. Berbești - Al. Slatina; Pandurii Tg.J. - Forestierul 
Stâlpeni; Electro Craiova - Petr. Stoina; Min. Certej - Petr. Țicleni; FI. 
Rm. Vâlcea - Șoimii Sibiu.

ARBITRII SI OBSERVATORII ETAPEI DIN
25 APRILIE 
DIVIZIA D

METALUL CRIȘCIOR - MIN. GHELARI, arbitri: Daniel Haidiner, 
Emo Magyari și Daniel llincea, obs. Alexandru Groza.

MIN. ANINOASA - MIN. TELIUC: Valentin Gavrilă, C-tin Dineș și 
Nicolae Albulescu, obs. Emil Muntean.

MIN. BĂRBĂTENI - FC PAROȘENI - VULCAN: Aurelian Lagu, 
Flavius Sterean și Beniamin Popescu , obs. Doru Toma.

CIF ALIMAN BRAD - CFR MARM. SIMERIA - (se joacă 
sâmbătă, 24 IV, orele 9 și 11): Daniel David, Nicolae Sebeș și 
Claudiu Crăciuneac, obs. Dorel Târsa.

VICT. CĂLAN - CONSTR. HUNEDOARA: Nicu Lixandru, 
Robert Keksedy și Marius Vreme, obs. Nicolae Stanciu.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL
CASINO ILIA - RETEZATUL HAȚEG: Vasile Capotescu, Ovidiu 

Toderiță și Constantin Dănilă, obs. Mircea Pădurean.
UNIREA VEȚEL - VICT. DOBRA: Ramses Stanca, Zoltan 

Gergely și Cornel Pop, obs. Lazăr Kelemen.
GLORIA-GEOAGIU - POIANA R. GHELARI: Sorin Ciotlăuș, 

Cosmin Danciu și Cristian Petrean, obs. loan Simion.

HANDBAL FEMININ
Sâmbătă (ora 10,00), la Sala sporturilor din Deva, echipa de 

handbal feminin Universitatea Remin Deva va primi replica 
handbalistelor de la Artego BTT Tg. Jiu, în cadrul Diviziei A, seria 
Vest. (Cr.C.)

I
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Oorel, Brîznic, 27 (13)
• Vând (sau întreținere) 

casa, anexa și pământ, su-

ANIVERSARI

• Cu ocazia zilei de naș- Prafaîa 4 ha. Informații Ră- 
tere, pentru George Cârmă- chitova-nr1 - Cojocaru. (9583) 

• Vând ARO Diesel, cu 
remorcă. Tel. 227473, 092

zan, un buchet cu cele mai 
alese sentimente de dra
goste, de la Mihaela. (4139)

• Un călduros “La mulți 
ani”, din partea finilor Dobra 
Roman, Maria și Ramona, 
pentru scumpul lor naș Diniș 
Gheorghe, din Hărțăgani. 
(3603)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând sau arendez teren 
arabil, 1,80 ha, Țarina Grin
dului, comuna Lăpugiu, zonă 
neinundabilă. Informații Bă
buță Dorel, Brîznic, 27. (14)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva. Tel. 233520, 
orele 16-18. (3521)

• Vând apartament 4 ca
mere, parter, zona Dorobanți 
sau schimb cu 2 aparta
mente 2 camere. Tel. 
226708,218566, 094600432 
și 094 396845. (3544)

• Vând apartament 3 ca
mere, ultracentral. Tel. 
227473, 092 411476. (4206)

• Vând spațiu comercial 
51,47 mp, amenajat, centru 
Petroșani. Tel. 214777. (4206)

• Vând casă, demisol, etaj, 
5 camere, anexă 2 camere, 
Simeria, încălzire, gaz, par
chet 40000 DM. Tel. 260398. 
(4227)

• Vând casă Bacea, 
nr.174,com.Ilia. (4247)

• Vând casă, cu grădină 
2500 mp, Deva, str. A.VIaicu, 
nr.39. Tel. 212669. (3601)

• Vând apartament 2 ca
mere (bloc Devasat). Medi
tez engleză. Tel. 217387. 
(4245)

• Vând apartament 3 ca
mere, Hațeg. Tel. 770576, 
212429.(3602)

• Vând casă, Orăștie, str. 
Viitorului, nr. 32. Informații 
sâmbătă, între orele 11-13. 
(2613)

• Vând casă cu grădină 
mare, Orăștie, str. Kogălni- 
ceanu, nr. 17, tel. 241290 
(2614)

• Vând casă cu grădină, în 
Ghelar, str. Transilvaniei, nr. 
45, tel. 735196 (2766)

• Vând apartament 3 ca
mere și garsonieră, confort 1, 
etaj 4, situate în Orăștie, preț 
avantajos, tel. 094/504396 
(2616)

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.

411476.(4206)
•Vând Golf II Diesel 1600, 

1984, neînmatriculat, 2500 
DM. Tel. 092 881111. (4229)

• Vând autoturism VW
Golf 2, neînmatriculat, casă
3 camere, dependințe și 
grădină. Călan, str. O.Den- 
sușianu, bl.8 A, ap.15. 
(4551)

• Vând casă în Deva, str.
Crișan, 31, toate facilitățile, 
preț negociabil, sau schimb 
cu apartament 4 camere, 
anumite zone. Tel. 092 
518042. (4236)

• Cumpăr celulare GSM 
defecte., repar,decodez 
rapid și ieftin. Tel. 094 
859958, 092 743712. 
(3541)

• Vând oțel beton dia
metrul 6, 8,10,12, tablă 
zincată, țeavă zincată și 
neagră, profile mici cornier 
și lat. Săliștioara, nr.42, tel. 
092 676081. (3503)

• Vând vaci gestante și un 
cal. Bîrcea Mică, nr.62. 
(4215)

• ISOgen/Windows Expert 
Software ISO 9000 oferă 
program de pregătirea firmei 
pentru certificare. Tel. 
235000.(4226)

• Vând cinci lăzi noi pentru 
albine. Deva, Al.Romanilor, 
bl. 2A2, apartament 2, Dacia. 
Tel. 231007. (4216)

• Vând telefon GSM 
Bosch, preț 120 DM. Tel. 094 
862719.(4207)

• Vând sufragerie Living, 
stare excepțională, 
convenabil. Tel. 219422, 
după ora 17. (4209)

• Vând 486 DX2, 66 Mhz, 
8 Mb Ram, CD-Rom, 3,2 
milioane lei. Tel. 648819. 
(2674)

• Vând abricht cu trei 
cuțite, circular, polizor, freză, 
mandrină. Tel. 223311. 
(2677)

• Vând ușă 70x190 cm, 
nouă, 400.000 lei, sobă 
cărbuni, barcă 2.200.000, 
betonieră- 2.400.000, corset 
ortopedic coloană, nr.48 - 
1.600.000, portbagaj solid, 2 
jenți noi, far, set motor, punte 
spate Dacia 1300. Tel. 
622239. (4235)

• Vând cruce marmură 
130 x 60 x 10, dintr-o bucată, 
tip trifoi, 3.500.000, mozaic 
600.000. Deva, A.VIaicu, 
nr.112, dimineața. (2680)

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

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

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150.000 lei), 
video, satelit. 092/368868 
(2174)

• Termoprofil Orăștie co
mercializează tavan sus
pendat Donn, cărămizi de 
sticlă, ghips carton, tâmplărie 
PVC, vată minerală Tel, toate 
din import, la prețuri de 
distribuitor. Tel. 092/740048, 
092/741940 (2605)._______

• Vând computer 386,
laptop 386, videorecorder, 
combină muzicală, impri
mantă, TV color sport. Tel. 
711063 (2758)___________

• Vând două corpuri de
bucătărie, unul fix și unul 
suspendat, noi. Deva, tel. 
222137._________________

• Vând combină Class 
Korsar, în stare de funcționare, 
tel. 094/898284 (2617)

• Vând mobilier comercial 
clasic, vitrine frigorifice. 
Informații tel. 223834, 
624793 (4253)

• Vând ieftin chioșc în 
piața Hunedoara. Tel. 
624390, 092/405005 (4255)

• Vând ieftin combină 
recoltat cereale. Tel. 624390, 
092/405005 (4255)

SCHIMBURI DE 
LOCUINțFE

• Schimb apartament cu 
casă la țară. Informații tel. 
716710, Hunedoara. (9762)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere în 
Deva spațiu comercial 60 
mp, pentru depozit sau ma
gazin. Tel. 092 595025, 
212829.(4231) .

• Ofer spre închiriere apar
tament 2 camere, mobilat. 
Tel. 217451 (4233)________

• Cedez spațiu comercial 
amenajat, zonă centrală. Tel. 
218691, după ora 16. (4237)

• închiriez patiserie, aba
tor, carmangerie, spații co
merciale dotate și mașină 
înghețată. Tel. 092/356273, 
711955 (2760)

• închiriez spațiu autorizat 
depozit en-gros, plus curte, zo
nă centrală. Tel. 718810 (2764)

La Brad,
Petrecere de 

Sfântul Gheorghe
Ziua de Sfântul Gheorghe 

este marcată astăzi, la Brad, 
printr-un moment artistic aparte. 
Cu începere de lâ ora 17,00, la 
restaurantul Autoservice, situat 
la intrarea în municipiu dinspre 
Deva, are loc o petrecere 
câmpenească la care participă 
formația de muzică populară 
condusă de frații Briciu.

Manifestarea este organi
zată de către dl Mihai Câm- 
peanu, administratorul SC Dany 
Transpress SRL Brad. (C P.)

OFERTE UE 
SERVICII

• SC Lambda SRL Deva 
angajează confecționere. Tel. 
212100, dl. Oșida. (4232)

• 800-1200 dolari, zu
gravi, faianțari, electri
cieni, constructori, Cana
da, termen lung. Tel. 01/ 
8985819 (2100 lei/sec). 
OP.

• Fermă zootehnică 
Germania angajează lu
crători agricoli necalificați, 
900 DM. Tel. 01/8985819 
(2100 lei/sec). (OP)

• Companie construcții 
Canada angajează zidari, 
tâmplari, cazare, masă, 
15 dolâri/oră. Tel. 01/ 
8985819 (2100 lei/sec)

__________________
• Execut instalații de în

călzire centrală, reparații 
Vaillant, flacără de veghe. 
Tel. 092/380609 (9047)

PIERDERI

• Pierdut doi cai, unul alb 
și unul mare, roșu. Informații 
la tel. 721146 (2765)

• Pierdut certificat nr. 175 
aparținând S.C. Davel SRL, 
eliberat de DGFPCFS Deva, 
îl declar nul. (79582)

CPAL MELAMINATZ^
(diverse culori)

Iată oferta noastră specială!
Informații suplimentare la tel. 054/ 223350, 

233137, int. 148 sau Ia sediul firmei din Deva, str. 
Depozitelor nr. 5.

Și nu uitați! COMAT DEVA SA oferă PRODUSE 
PENTRU TOTI, SERVICII PENTRU FIECAREk_ _ _ _ _ _ _ _ 12_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dacâ v-afi săturat de probleme bănești, 
Dacă doriți să faceți ceva în viață,

Atunci, este momentul sâ dever) if i 
propriul dvs. stăpân!

Colecția «Afaceri la cheie» 

Cultivarea ciupercilor Agaricus

Q_ghl££eaJ_

O afacere la cheie este întotdeauna...
• Un dosar complet pentru crearea unei mici întreprinderi
• Ușor de înjeles de către nespecialiști
• Testată de mai multe persoane care au creat deja o astfel de afacere
• O idee de afacere care a dovedit că poate aduce beneficii foarte bune
• Bazată pe cifre reale (capital inițial, rata profitului, investiții etc.)
• O idee nouă care are un mare potențial de dezvoltare
• Sau o idee veche, dar care este îhcă de mare actualitate

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

..........................................................................................................................................................s»e— 
□ DA, vă rog să-mi expediați GRATUIT pachetul meu cu informații suplimentare despre 

colecția «Afaceri la cheie»:

Firma.................................................................Domeniul de activitate...............................................

Nume..................................... Prenume.....................................Funcția.............................................

Localitatea...................................Str............... .............................. Nr. ... Bl. ... Sc. ... Et, ... Ap. ...

Sect./Cod.........................Jud.......................................Tel................................Fax............................
(1497)

Expediați CHIAR ASTĂZI.acest talon pe adresa: RENTROP & STRATON, Grup de Editură și Consultanță în

Afaceri, O.P 54, C.P. 46, sector 1, București. Puleti expedia cuponul și prin fax, la numărul (01) 320 38 84.

COMEM IRARI

• Astăzi se împlinesc trei 
ani de lacrimi și durere de 
când scumpa noastră soție 
și mamă

ne-a părăsit pentru tot
deauna. Chipul tău drag va 
rămâne veșnic viu în su
fletele noastre. Dumnezeu 
să-i odihnească sufletul ei 
bun și generos. Vasile și 
Gabi. (4211)

• S-a împlinit un an de 
când ne-a părăsit cel care 
a fost

GHEORGHE MUSZKA
un minunat soț, tată, socru. 
Amintirea lui va rămâne 
veșnic în sufletele noastre. 
Soția Maria, fiica Claudia și 
ginerele Aurelian. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! 
(4238)

• Cu adâncă durere în 
suflet amintim împlinirea 
unui an de la decesul celei 
care a fost o bună soție, 
mamă, soacră și bunică

ELEONORA SUSAN
Parastasul de pomenire 

va avea loc duminică, 25 
aprilie a.c., la Biserica Orto
doxă din satul Archia. 
Dumnezeu s-o odihnească! 
(4244)

DECESE

• Familia îndoliată 
anunță cu durere încetarea 
din viață a celui care a fost

ec. ION GHI1Ăt
fost salariat la Sanatoriul 
TBC Geoagiu și la Direcția 
Sanitară a Județului Hune
doara. Slujba de înhumare 
va avea loc astăzi, 23 aprilie, 
ora 13, la Casa Mortuară a 
Cimitirului ortodox din str. M. 
Eminescu, Deva. (4242)
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Acționar 
FPS 
PPM 
Total

%
95,27
4,73
100,00

Banca Generală de Credit și Promovare SA Bankcoop
Sucursala Hunedoara-Deva
Vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ:

1. Casă, curte, grădină și anexe gospodărești situate în Deva, str. Horea, nr. 163
Licitația va avea loc în data de 28.04.1999, ora 10, la Judecătoria Municipiului Deva, biroul 

executorilor judecătorești.
Informații suplimentare la sediul Bankcoop - B.G.C.P. Deva, telefon 226292.
2. Casă, curte, grădina situate în Cristur, str. Coloniei, nr. 139 A bis. Preț pornire: 

40.000.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 30.04.1999, ora 10, la Judecătoria Municipiului Hunedoara, biroul 

executorilor judecătorești.
Informații suplimentare la sediul Bankcoop - B.G.C.P. agenția Hațeg, tel.: 770030; 777753.
3. Casă, curte, grădină și anexe gospodărești situate în Călanu Mic, nr. 12. Preț pornire: 

80.000.000 lei.
4. Apartament două camere și dependințe situat în Hunedoara, str. A.lancu, nr. 9, bl. 140, 

et. 3, ap. 35. Preț pornire: 65.000.000 lei.
5. Apartament cu una cameră situat în Hunedoara, str. Zambilelor, nr. 3, bl. 17A, et. 2, ap. 

30. Preț pornire: 35.000.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 30.04.1999, ora 10, la Judecătoria Municipiului Hunedoara, biroul 

executorilor judecătorești.
Informații suplimentare la sediul Bankcoop - B.G.C.P. agenția Hunedoara, tel. 718105; 716934.

ANUNȚ PUBLICITARr
pentru vânzarea de acțiuni prin NEGOCIERE DIRECTĂ

Fondul Proprietății de Stat cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, Direcția Vânzări
Directe - Agricultură, scoate la vânzare prin NEGOCIERE DIRECTĂ, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/1998, modificată și 
completată cu H.G. nr. 361/1998, 95,27%, respectiv un număr de 2.076.002 din acțiunile

Societății comerciale “SUINPROD” SA Orăștie
cu sediul în orașul Orăștie, str. Luncii, nr. 1, județul Hunedoara, cod fiscal R3187222, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/225/1991, având:

Obiectul principal de activitate:
- Creșterea și îngrășarea porcilor;
- Creșterea și îngrășarea bovinelor;
- Industrializarea cărnii de porc și bovină.
Capital social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului 

din 06.04.1998): 54.475.000 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului din anul 1998): 30.622.320 mii lei;
Pierdere în anul 1998: 2.825.682 mii lei
Structura acționariatului la data de 06/04/1998 este:

Nr. acțiuni
2.076.002
102.998 
2.179.000

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 25.000 lei.
Prețul de ofertă de vânzare este de 36.050 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 

la vânzare este de 74.839.872.000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 

Portofoliu Oferte a FPS, str. Stavropoleos nr. 6, parter, camera 4, București, tel: 04.01.303.63.35, 
303.63.47, între orele 8,00-16,00, până în ziua precedentă termenului de depunere a ofertei, inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 25.000.000 lei va fi achitat în contul 
vânzătorului nr. 251.100.980.900.224 deschis la BRD - SMB.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la negociere este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE. 
Garanția de participare în valoare de 2.245.196.160 lei se achită la BRD-SMB în contul nr. 

251.100.980.900.313.
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE și a garanției de 

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

Pentru participarea la negociere, ofertantul va depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998, 
art. 27, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE și oferta, inclusiv Planul de 
afaceri, închise în plicuri sigilate, la Direcția Portofoliu Oferte din strada Stavropoleos nr. 6, parter, 
sector 3, București, până la data limită de 12 mai 1999, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în aceeași zi (12 mai 1999), la ora 14.00, în prezența 
ofertanților.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României la data semnării 
protocolului de finalizare a NEGOCIERII DIRECTE.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă 180 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la "Direcția Vânzări Directe - 
Agricultură, telefon: 310.16.93, fax: 310.16.94.

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

s
ANUNȚ PUBLICITAR

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 Ă, 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 H.G. 361/1998, 99,61% din acțiunile

Societății Comerciale “PIESE TURNATE” SA CĂLAN 
cu sediul în CĂLAN, str. Furnalistului nr.17 K, județul Hunedoara, cod fiscal R 10360985, număr 
de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/197/1998, având:

Obiectul principal de activitate: piese turnate din fontă.
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 

9.444.575 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 5.965.989 mii lei.
Pierdere la data de 31.12.1998: 2.353.205 mii lei.
Structura acționariatului la data de 16.03.1999 este:

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 Ă, 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 H.G. 361/1998, 40% din acțiunile

Societății Comerciale “AGROMEC TRACTORUL” SA ORĂȘTIE , 
cu sediul în ORĂȘTIE, str. 9 Mai nr.90 A, județul Hunedoara, cod fiscal R 8179468, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/291/1997. avânu

Obiectul principal de activitate: prestări servicii pentru agricultură, reparații utilaje și mașini agricole. 
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 

89.600 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 171.262 mii lei.
Pierdere la data de 31.12.1998: 49.785 mii lei.
Structura acționariatului la data de 14.04.1999 este:

Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 376.308 99,6096
S.I.F -
P.P.M. 1.475 0,3904
Manager - -
Total 377.783 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 9.407.700.000 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 4.000.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 5.000.000 lei și garanția de participare în valoare de 283.000.000 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 române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 11.05.1999, ora 11, la sediul Direcției Teritoriale a FPS Hunedoara, 
in caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 18.05.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

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

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute 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 Vlad Elena, 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.

Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 35.843 40
S.I.F - -
P.P.M. 53.757 60
Manager - -
Total 89.600 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 1.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 35.843.000 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 1.100.000 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 române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 10.05.1999, ora 11, 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 17.05.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

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

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute 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 Vlad Elena, 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.
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