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Farmacii de 
serviciu 

în intervalul 4-5 
septembrie a.c. va fi de gardă, 
în Deva, farmacia “Diana” din 
strada 22 Decembrie, blocul 
41, telefon 624794.

La Hunedoara în aceleași 
zile va funcționa unitatea 
farmaceutică “Arnica". Are 
sediul pe strada A. lancu, nr.3, 
bloc 137, telefon 713045. (E.S.)

• - Spune, Gogule, ce
ai face tu dacă ai avea un 
milion?

- Două...

Situația critică în care 
ajunsese Bancorex, 
imposibilitatea de a-și 
recupera creditele de mii 
de miliarde acordate unor 
clienți, multe acordate 
preferențial, pe relații și 
mită, 75% dintre acestea 
fiind neperformante, a 
determinat crearea unui 
organism nou - Agenția de 
Valorificare a Activelor 
Bancare -, împuternicit să-i 
execute urgent pe debitori 
și să recupereze datoriile 
răposatei Bancorex. în 
fruntea AVAB a fost numit 
un apropiat al premierului 
Radu Vasile1 șeful 
Departamentului de Control

îșî reduce motoarele
al Guvernului, impetuosul 
Ovidiu Grecea. Măsura 
înființării acestei instituții a 
fost interpretată pro și 
contra de către politicieni 
șl specialiști, mai ales că 
personalul său, ales pe 
sprânceană, semnează 
pentru salarii de zeci de 
milioane de lei pe lună.

Disciplinat și cinstit, 
cum se consideră chiar el, 
provenind din structurile 
fostei securități, Ovidiu 
Grecea și-a luat misiunea 
în serios și a purces 
urgent la treabă. După ce a 
preluat dosarele marilor 
datornici de la Bancorex, a 
început puricarea lor și

forțarea plăților, inclusiv 
prin vânzarea unor active 
ale acestora. De la 
Bancorex președintele 
AVAB a trecut la barosani 
de calibrul lui George 
Constantin Păunescu și 
Viorel Cataramă, apoi la 
revoluționari de talia lui 
Dorin Lazăr Maior, din 
Brașov, președintele 
Uniunii Naționale a 
Organizațiilor Răniților din 
Decembrie (UNORD) și al 
Partidului Forțelor
Democrate ’89, urmând să- 
și extindă misiunea la 
Banca Agricolă și la clienții 
care au luat împrumuturi 
mari de la această bancă 

dar uită să le mai 
restituie.

Evaluându-și calitățile, 
evidențiind rolul AVAB și 
rodul eforturilor de până 
acum (recuperarea unor 
datorii însumând peste 50 
de miliarde de lei), Ovidiu 
Grecea afirma într-o 
recentă emisiune tele
vizată că AVAB, aflată în 
subordinea Guvernului, 
își va intensifica 
activitatea, beneficiind și 
de un birou permanent cu 
doi procurori, pentru a 
putea aduce la cunoștința

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

31 WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter
Telefon 234480 * 

Fax 234483
ACOBDA dobânzi atbactive 

LA DEPOZITELE ÎN LEI
- PERSOANELOR FIZICE

x la 30 de zile - 
55% /an 

prin capitalizare - 
71,2%/an

x la 90 de zile - 
57% /an 

prin capitalizare - 
70,4%/an

l ___ ________ . •

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

^CUVÂNTUL
JÎS

TELEFOANE MUTE
Inundațiile din această vară care s-au abătut și asupra 

comunei Bretea Română au afectat printre altele și telefonia. Apa 
a distrus cablul telefonic, iar acum, în ciuda tuturor intervențiilor 
făcute, serviciile se desfășoară greoi, telefoanele fiind deseori 
mute. Pe raza comunei beneficiază de telefonie 15 instituții și 83 
abonați, persoane fizice. “Mai sunt încă 140 de cereri care 
deocamdată nu se pot rezolva din cauza lipsei de rețea”, spunea 
dna Dina Maria Coposesc, telefonist șef. (Cr.C)
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Vremea se menține răcoroasă și în 
general instabilă. Cerul va fi temporar 
noros. Local vor cădea ploi cu caracter 
de aversă, izolat însoțite de descărcări 
electrice și intensificări ale vântului. La 
munte, cantitățile de apă căzute vor fi 
însemnate. Temperatura maximă va oscila 
între 19 și 24 de grade, iar minima între 8 

^Ms^u^de^ceișiuș^^AndreHurșicșin^^.

Mineritul brădean traversează 
cea mai grea perioadă din 

existenta sa bimilenară»
De foarte mulți ani merg cu 

mare plăcere la Brad. îi stimez 
pe oamenii din zonă, agreez 
felul lor de a fi, de a spune 
verde-n față ce simt și ce 
gândesc. Merg și acum. însă 
dialogurile cu moții brădeni nu 
mai au substanța de altădată. 
Cei mai mulți dintre ei nu pot 
să înțeleagă și să accepte 
pieirea mineritului bimilenar 
din Țara Zarandului. însă 
vremurile mai noi și mai triste 
din existența lor și a țării asta 
consemnează: restrângerea 
pas cu pas a extracției și 
preparării minereurilor auro- 
argintifere și complexe din 
zonă, cum de altfel se 
restructurează întreaga 
industrie minieră românească 
și nu doar acest sector.

- înțelegem cerințele și 
exigențele tranziției de la 
economia centralizată la 
economia de piață, imperativul 
reducerii pierderilor de orice 
natură și rentabilizarea tuturor 
domeniilor de activitate, 

inclusiv a minentului, dacă este 
posibil, dar nu este posibil - 
releva cu justețe într-o recentă 
discuție mai vechea mea 
cunoștință de la IM Barza, ing. 
Aurel Circo, azi director adjunct 

la Sucursala Minieră Brad. 
Tocmai de aceea, noi credem 
că statul trebuie să 
subvenționeze în continuare 
mineritul, ceea ce și face, dar 
să evalueze exact condițiile 
fiecărui sector minier și fiecărei 
unități și în funcție de acestea 
să stabilească valoarea 
subvenției. Din acest punct de 
vedere, noi considerăm că 
Bradul este dezavantajat, 
inclusiv în comparație cu alte 
subunități ale CNCAF Minvest 
Deva, din care facem și noi 
parte.

DE LA 6400 DE 
ANGAJAȚI LA NUMAI 1800.

Restructurarea mineritului 
a început încă din 1990, dar 
procesul masiv al 
disponibilizărilor de personal 
- că asta au înțeles în princi
pal prin restructurare 
guvernanții - s-a produs după 
1997, în baza ordonanțelor 
n'r.9 și nr.22 din acel an, 
amplificându-se în cursul 
anilor următori - 1998 și 1999. 
Așa s-a ajuns ca la SM Barza, 
din 6400 de angajați câți erau 
în 1990, să mai existe astăzi 
1822. Celebrele ordonanțe i- 
au momit pe oameni cu un 
număr de salarit, însumând 
câteva zeci de milioane de lei, 
bani care s-au terminat 
repede și acum acești oameni 
au rămas fără speranță.

S-AU ÎNCHIS CAPĂCITĂTI 
DE PRODUCȚIE.

Oamenii au rămas fără

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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S-au deschis cărțile funciare nedefinitive

Ce trebuie știut referitor la cadastru 
și publicitatea imobiliara

Spuneți-ne, die 
director, ce trebuie știut în 
legătură cu cărțile funciare 
nedefinitive?

- Aceste cărți, potrivit 
prevederilor Legii nr.7/1996 a 
cadastrului și publicității 
imobiliare, care au un 
caracter nedefinitiv, s-au 
deschis începând de la 1 iulie 
a.c. De reținut că acest 
caracter nedefinitiv se referă 
doar la partea tehnică, fiind 
vorba despre numerotarea 
cadastrală și înscrierea 
suprafeței parcelei, nume
rotarea făcându-se pentru 
fiecare unitate administrativ- 
teritorială - comună, oraș, 
municipiu.

Foarte important de 
subliniat este că singura cale 
de garantare a proprietății o 
reprezintă cadastrul și 
existența unei instituții 
independente care să-l 
gestioneze. Gestionarea 
cadastrului nu se poate face 

corect decât atunci când 
există o reprezentare grafică 
exactă și o situație juridică 
certă.

Discuție cu 
dl irig. Constantin Ene, 

director al Oficiului 
de cadastru, geodezie 

șl cartografie al 
județului Hunedoara

Cărțile funciare fiind 
publice, prin ele stabilindu-se un 
sistem de înregistrare și 
garantare a titlurilor de 
proprietate, orice persoană 
interesată va putea cerceta 
toate informațiile privitoare la un 
bun imobil, inclusiv situația 
juridică a acestuia.

- în acest context, ce 
demersuri sunt făcute 
până acum?

- Ministerul Justiției, Oficiul 
Național de Cadastru, Geodezie 

și Cartografie (ONCGC) și 
Uniunea națională a notarilor 
publici au avut mai multe 
întâlniri, au ținut cursuri de 
specializare a personalului și- 
au semnat unele protocoale 
de colaborare.

Aici ar fi de notat și faptul 
că Banca Mondială a 
condiționat finanțarea unor 
programe guvernamentale 
ale țării noastre de existența 
a trei elemente, respectiv de 
Legea notarului public, Legea 
cadastrului și publicității 
imobiliare și existența unei 
instituții independente a 
cadastrului.

între factorii implicați au 
avut loc și la nivel județean 
diverse întâlniri, stabilindu-se 
modul de comunicare între 
aceștia.

- Cel interesați de căr
țile funciare nedefinitive

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

Datorită vechimii listei

Se compensează 
doar 20 la sută 

din valoarea retetei 5
Singura farmacie din Orașul Nou Călan este “Lotus Farm', 

asociate fiind die farmaciste Maria Moga și Emilia Chitidean. Ea 
deservește locuitorii din această parte a orașului, cât și pe cei 
din satele înconjurătoare. “Noi ducem greul” - afirma una dintre 
asociate, dna farmacistă Maria Moga, vorbindu-ne despre ce 
presupune activitatea în farmacie de-a lungul unei zile. “Facem 
zilnic receptura (este vorba de onorarea rețetelor magistrale 
care vin de la medici), apoi urmează elaborările; sunt pregătite 
din vreme în laboratorul propriu preparate diferite. Apoi preluăm 
medicamentele de la agenții comerciali care aduc în unitate 
produsele. Avem furnizori din București, Timișoara, Sibiu, Alba 
lulia, Deva, Hunedoara. Cu depozitele mai mari ținem legătura

________Estera SÎNA
(Continuare în pag. 2)

Noi beneficiari ai 
Decretului-Lege 

118/1990
Executivul a adoptat o 

ordonanță pentru modificarea 
și completarea Decretului- 
Lege 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum și celor 
deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, cu 
modificările ulterioare.

Potrivit actului normativ 
adoptat, de prevederile 
Decretului-Lege 118/1990 vor 
beneficia și persoanele care 
au fost persecutate sau 
deportate de către regimul 
instaurat în România cu 
începere de la data de 14 
septembrie 1940 pînă la data 
de 23 august 1944, din motive 
etnice sau rasiale.

FLUX INFORMAȚIONAL PRIVIND ÎNSCRIEREA CU CARACTER NEDEFINITIV ÎN CARTEA FUNCIARĂ, 
CF. ART. 61 DIN LEGEA 7/1996A CADASTRULUI SI PUBLICITĂȚII IMOBILIARE

1 - Solicitantul se adresează notarului public sau persoanei fizice/juridica autorizate (PF/J A)

2 - PF/J A întocmește documentația tehnică cadastrală și o înaintează Oficiului Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie (O .J.C.G.C.)

3 - O.J.C.G.C. verifică și recepționează documentația și o eliberează PF/J A sau solicitantului

4 - Notarul public Întocmește actul notarial și II transmite Biroului de Carte Funciară (BCF), solicitantului

5 - BCF înscrie cu caracter nedefinitiv în câte o carte funciară actul sau faptul juridic și eliberează, la cerere, extrasul de carte funciară

6 - BCF transmite OJCGC documentația privind înscrierea efectuată
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speranță deoarece au început 
și închiderile de capacități. “Au 
fost scoase din activitate, 
închise ori conservate, 
sectoarele Musariu Superior 
(Maria) și Musariu Inferior, 
Ruda-Barza și Măgura (parțial), 
iar sectorul Brusturi a trecut la 
mina Vețel, așa încât producția 
SM Brad s-a redus la o treime 
față de cât era în 1990, de 
exemplu, cam în aceeași 
proporție cu diminuarea 
efectivelor, preciza tânărul ing. 
Cornel Pleșa, noul director al 
unității. Mai mult, incapacitatea 
financiară de a menține în 
funcțiune fluxul de exploatare, 
de a lucra la descopertare și 
de a efectua reparațiile 
necesare la echipamentele, 
instalațiile și mijloacele de 
transport al minereului 
cuprifer, am fost nevoiți să 
oprim și activitatea din cariera 
Valea Morii, rămânând în 
producție doar extracția 
minereului auro-argintifer”.

SUBVENȚIA - TÂRZIE Șl 
INSUFICIENTĂ.

Lucrând la parametri 
scăzuți, cu cheltuieli încă mari, 
determinate deopotrivă de 
calitatea zăcământului, de 
uzura avansată a dotării 
tehnice, de costurile ridicate 
ale materialelor, dar și de slaba 
organizare a muncii, minerii de

GREVA
La începutul acestei 

săptămâni, la Vulcan, 58 de 
persoane femei și bărbați: 
pensionari, disponlblllzațl și 
alte categorii sociale în care 
predomină tineretul din 
orașele Aninoasa, Lupenl și 
Vulcan, au declanșat greva 
foamei în Parcul din fața 
PTTR. Marți, li s-au alăturat 
încă 40 de persoane.

Principala revendicare a 
greviștilor este găsirea unul 
loc de muncă, pe termen 
nelimitat, pentru a-șl putea 
întreține familiile. Alte 
revendicări ar fi: mărirea 
alocației copiilor, a alocației 
de sprijin, a ajutorului social 
pentru femeile cu mal mulțl 
copii, dreptul la rețete 
gratuite pentru copii, 
preluarea datoriilor la 
CONEL, RAAVJ șl RAGCL de 
către stat, recorelarea 
pensiilor etc.

Șerban SIMINIC, vicepre
ședintele UNSMSR ne-a 
declarat următoarele: 

Se compensează doar 20 la sută...
(Urmare din pag. 1)

telefonică permanent pentru a ne asigura o 
aprovizionare ritmică”.

Cum relata dna Moga, se dau și 
medicamente pe rețete gratuite și compensate 
de la jumătatea lunii iunie a.c. Dar, din 10 iulie 
farmacia nu a mai primit banii de la Casa de 
Asigurări Sociale pentru rețetele gratuite și 
compensate. “La rândul nostru - spunea - 
avem datorii către furnizori, pe care nu le putem 
onora atunci când vin după bani.”

Ambele asociate lucrează efectiv - una pe 
o tură și cealaltă pe altă tură - astfel încât în 
permanență să se afle în unitate atât pentru 
preluarea de medicamente cât și pentru a 
participa efectiv la vânzare. Cum explica dna 
Moga, expunerea produselor farmaceutice 
presupune și afișarea prețului la fiecare articol 
în parte, căci acesta diferă în funcție de 
fabricant, chiar dacă este vorba de același 
produs.

în oraș, însă, sunt foarte mulți șomeri, 
puterea de cumpărare este mică, ceea ce se

reflectă și în desfacerea de produse 
farmaceutice. “Doar când iau salariile sau 
avansul se simte o oarecare înviorare a vitezei 
de rulare." Pe de altă parte, prețurile sunt tot mai 
mari. De la o zi la alta vin modificate, adică 
majorate. Oamenii tot speră că noua listă a 
medicamentelor compensate și gratuite le va 
veni în ajutor. “Așteptăm și noi noua listă, care 
nu mai apare - spunea interlocutoarea. Lucrăm 
după listele vechi, dar prețurile au crescut 
datorită inflației, a devalorizării monedei 
naționale față de dolar. Din această cauză, s-a 
ajuns ca procentul compensat să fie de numai 
20 la sută și nu de 80 la sută, cum ar trebui. 
Aceasta tocmai pentru faptul că lista este prea 
veche.”

Notăm că în revista “Viața medicală" din 11 
iulie a apărut o listă, dar până când nu va 
apărea în "Monitorul Oficial” nu se poate lucra 
după ea. Până când nu va apărea și modalitatea 
de aplicare, adică denumirile medicamentelor 
compensate și gratuite să fie însoțite și de 
prețurile de referință, în farmacii nu se poate 
lucra decât după lista veche.

la Brad realizează producții 
mici, nu reușesc să le livreze 
operativ beneficiarilor și să-și 
încaseze contravaloarea. 
Totodată, subvenția este 
considerabil subdimensionată 
în raport cu condițiile și 
posibilitățile SM Brad, încât 
sumele provenite din vânzarea 
producției și din subvenții nu 
acoperă nici salariile

Mineritul 
brădean

angajaților, necum celelalte 
cheltuieli de producție și 
tehnico-materiale.

- Ca urmare, preciza dl Aurel 
Circo, noi suntem permanent în 
deficit bugetar. Asigurăm 
salariile cu mari întârzieri, nu 
ne putem plăti furnizorii de 
materiale, echipamente, piese 
de schimb, ceea ce ne 
blochează aprovizionarea, iar 
datoria mare la Conel, de 
aproape 65 de miliarde de lei 
“la zi", din care jumătate numai 
de la începutul acestui an, ne-a 
pus în situația de a ni se 
întrerupe, în urmă cu două 
săptămâni, alimentarea cu 
energie electrică, oprirea 
aproape totală a producției, și

“x

,,Greviștii șl-au ales 
reprezentanți în vederea 
formării unei comisii de 
negocierii, formată din 
lullana BÎICU, Eugen 
FERARU șl alții (8 
persoane), cu reprezentanții 
Oficiului Prefectural din 
Petroșani. Din motive 
necunoscute de noi, dl. 
Constantin Alexandrescu a 
refuzat să participe la 
discuții. Primarul orașului 
Petroșani a acceptat 
dialogul cu reprezentanții 
greviștilor cărora le-a spus 
că în cazul în care nu-șl vor 
rezolva doleanțele în orașul 
Vulcan nu pot veni să-și 
ceară drepturile la 
Petroșani".

Cum comisia de 
negocieri nu a putut obține 
nimic concret greviștii și-au 
propus ca de la 1 
septembrie să adopte forma 
de protest numită GREVA 
NEAGRĂ.

Mihaela FĂGAȘ 

trimiterea oamenilor acasă. In 
baza contractului colectiv de 
muncă, și în asemenea condiții 
de inactivitate, angajații își vor 
lua salariile în procent de 75 la 
sută, însă noi nu producem și 
nu vindem, plătim nemunca.

SOLUȚIILE SUNT SUS, 
LA GUVERN.

Oricâte măsuri tehnice sau 
organizatorice ar lua 
conducerea SM Brad sau cea 
a Minvest Deva, mineritul din 
Țara Zarandului nu poate ieși 
din starea gravă în care se află. 
“De curând, noi am reușit să 
încheiem un contract de livrare 
a minereului de aur - din stoc 
și din producția curentă până 
la sfârșitul anului 1999 - cu 
Uzina de preparare Săsar, din 
cadrul Sucursalei de Vest Baia 
Mare și avem și certitudinea 
încasării banilor cuveniți, 
menționa dl Cornel Pleșa. Insă 
datoriile la Conel nu le putem 
achita, iar cheltuielile de 
producție și cu salarizarea 
personalului nu le putem 
acoperi cu actualul nivel al 
subvenției. Dacă Guvernul nu 
ne ajută acum, în luna 
septembrie, la rectificarea 
bugetului, soarta SM Brad se 
va înrăutăți și mai mult, 
conducând la închiderea sa 
totală. Sperăm să nu se ajungă 
aici.

Și noi sperăm. Altceva ce 
mai putem face?!

IVA B a început] 
preluarea

I creditelor | 
I neperformantei 
Ș ale Băncii

_^g[jcoje_ J
Agenția de Valorificare 

a Activelor Bancare a 
început preluarea primelor 
dosare ale datornicilor de 
la Banca Agricolă. Acțiunea 
a debutat în prezența 
șefului AVAB, Ovidiu 
Grecea, șl a președintelui 
băncii, Llvlu Marica. După 
părerea Iul Ovidiu Grecea, 
creditele neperformante 
ale BA se vor recupera 
mult mal rapid decât în 
cazul ANCOREX “deoa
rece dosarele nu sunt la 
fel de complicate”, Iar la 
această situație s-a ajuns 
în bună parte “datorită 
unor factori naturali". 
Până la sfârșitul lunii, toate 
dosarele în cauză vor intra 
în portofoliul AVAB (C.N.)

AVAB își reduce 
mofoare/e

(Urmare din pag. 1)

Executivului din cauza cui 
s-au plătit 14.000 de 
miliarde de lei. Cu doar 
două zile mai târziu, Ovidiu 
Grecea informa presa că 
"Maurul și-a făcut datoria, 
maurul poate să plece”, 
explicând astfel gestul 
său fin de a demisiona din 
înalta și importanta 
funcție. El nu a explicat ce 
și cine l-a determinat să 
renunțe la o activitate în 
care punea pricepere, 
responsabilitate și patos. 
Oare patosul exagerat? 
Influențele din jurul 
directorului general al 
AVAB, dna Măriuca Vasile, 
nimeni alta decât soția 
primului ministru Radu 
Vasile? Sau mânăriile unor 

k potentați ai vremii care au

Parcul din centrul orașului Călan - o oază de verdeață 
și liniște.

Foto: Traian MÂNU

Ce trebuie știut referitor 
la cadastru...

(Urmare din pag. 1)

ce ar trebui să cunoască?
- Orice înscriere intr-o 

carte funciară nedefinitivă se 
poate face numai în baza unei 
schițe realizate de către o 
persoană autorizată de către 
OJCGC sau ONCGC, schiță 
care este recepționată de 
către Oficiul județean.

De precizat că în județul 
nostru sunt autorizate 77 de 
persoane să întocmească 
astfel de schițe, contractul lor 
expirând la 10 octombrie a.c. 
Aceste persoane pregătesc 
documentațiile necesare 
obținerii numărului cadastral 
pe care-l eliberează oficiul 
nostru județean. Solicitantul 
se adresează prin persoană 
autorizată sau prin notar 
public, iar când este întocmită 
documentația notarul public 
face actul de vânzare- 
cumpărare pentru cei cu titlu 
de proprietate la Legea 18/ 
1991. în baza actului de 
vânzare-cumpărare Cartea 
funciară deschide o carte 
funciară pe numele cumpă
rătorului, această carte fiind 
documentul ce arată 
proprietățile unui cetățean. 
Procedura este prezentată și 
în schița alăturată. Fiecare 
proprietar trebuie să înțeleagă 
în acest moment, pentru a 

circulat cu mercedesurile 
prin Bancorex și Banca 
Agricolă? Poate se va 
spune, poate nu. Cert 
este că Ovidiu Grecea, 
care începuse în forță 
misiunea la AVAB și în 
care se puneau speranțe 
că îi va aduce la ordine pe 
mulți îmbogățiți pe seama 
banilor statului, și-a 
încheiat forțat mandatul. 
După o nouă discuție pe 
care a avut-o cu 
premierul, s-a convenit că 
va mai rămâne puțin timp 
la 'post, apoi se va 
retrage. în mod absolut 
sigur, AVAB își va reduce 
motoarele. Marii debitori 
la bănci și complicii lor din 
bănci își pot râde fericiți în 
bărbi.

evita aglomerațiile la cartea 
funciară, că înscrierile sunt 
un proces de durată, acum 
rezolvându-se cazurile de 
vânzare, moștenire sau 
donații. Noi dăm un număr 
cadastral la fiecare corp 
de proprietate. în același 
timp mai precizăm că pentru 
întocmirea schițelor se 
plătește o taxă de 25.000 
lei pentru fiecare 
amplasament din extravilan 
și 50.000 lei pentru 
intravilan.

- Alte precizări?
- în luna august a.c. am 

organizat o licitație cu 
selecție prin ofertă pentru 
stabilirea limitelor intra
vilanelor municipiului Deva și 
comunei Hărău. Licitația a 
fost câștigată de firma Geosit 
SA din Suceava, care este 
bine dotată profesional și 
material, finanțarea fiind 
asigurată de la buget. Firește 
că aplicarea prevederilor 
Legii cadastrului și publicității 
imobiliare constituie o 
garantare sigură a dreptului 
de proprietate asupra 
imobilelor, reprezentând cea 
mai autorizată sursă de 
informații obiective privind 
proprietatea și modul de 
utilizare.
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O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Optimismul și entuziasmul 
vă garantează succesul în 
orice domeniu. în profesie 
puteți acumula cunoștințe 
profitabile mai târziu.

O TAUR
(21.IV - 21.V)
Dorința de armonie vă 

caracterizează. Luna nouă 
arată că "sporiți omenirea", 
ceea ce e bine căci suntem 
tot mai puțini în țară.

3 GEMENI
(22.V - 21.VI)
Doriți să îmbunătățiți relația 

cu partenera, vă gândiți chiar 
la căsătorie dar nu sunteți 
siguri că ea e persoana 
potrivită.

O RAC
(22.VI - 22.VII)
Fortuna le surâde celor 

născuți în prima decadă. Multe 
probleme nerezolvate 
primesc azi răspuns, ceea ce 
vă aduce spor în muncă.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)
Financiar ați avut și 

perioade mai bune. Renunțați 
la tendința de a acționa 
necugetat, evitați deciziile 
legate de situația materială.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Prea multă muncă poate 
dăuna sănătății. Renunțați la 
banii în plus și odihniți-vă. 
Doamnele sunt favorizate.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

Partenerul dacă umblă cu 
șiretlicuri are de furcă cu dv. 
Aveți resurse pentru a 
aplana conflictul. Material vă 
merge bine.

2 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Mai amânați decizia în 
legătură cu partenerul. 
Datorită talentului veți fi 
avansați sau propuși 
pentru un post la care n-ați 
visat.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI ■ 20.XII)

Cei născuți ca al doilea 
copil au o zi deosebită, cu 
situații inedite. Femeile pot ieși 
victorioase din cele mai 
riscante momente.

3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Fericirea dv poate depinde 
de lăsarea unor obiceiuri rele 
asupra cărora vă atrag 
atenția niște prieteni. Nu vă 
luați după aparențe și 
lingușeli.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Sunteți pe aripile iluziei. E 
timpul să priviți realitatea în 
față. Relația de cuplu e bună. 
E cazul să vă odihniți.

3 PEȘTI 
(19.11 - 20.III)
Dați dovadă de luciditate, 

înțelepciune și1, mai ales 
răbdare. Vă faceți datoria 
fără chef, sunteți capricioși, 
femeile nervoase.

V__________________________ s
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Concerte si bere
în ultima lună de zile, 

centrul municipiului Deva s- 
a transformat pe parcursul 
mai multor seri într-o 
veritabilă scenă, pe care s-au 
perindat nume sonore ale 
muzicii românești; toate - in 
nelipsitul decor al 
țuguiatelor paravane adă
postind deopo
trivă butoaie cu 
bere (“Ursus”, 
“Silva” ori 
“Hațegana”) și 
consumatori fideli sau de 
ocazie, cărora nu le-a fost 
refuzată nici posibilitatea de 
a-și “motiva” paharul de bere 
cu o porție variabilă de mici 
la grătar.

Lăsând la o parte 
deocamdată atmosfera pe 
alocuri de cvasi-bâlci, am 
zice totuși că în sfârșit 
devenii, și în primul rând 
tinerii, au avut parte de 
momente dense și prelungite 
de muzică și “animație”; cam 
toate pe gustul lor, dacă ne 
gândim că cei alături de care 
au fredonat refrene mai mult 
sau mai puțin cunoscute au 
fost nimeni alții decât Laura 
Stoica, Nicu Alifantis,- 
Corina Chiriac și formații de 
top ale muzicii noastre - 
Holograf, Iris, Mike&The 
Blue Spirits și Body&Soul 
și, mai recent, Pasărea 
Colibri, precum și trupe mai

£stivale

Universitatea din 
Riba lulia precizează

Pentru a veni în sprijinul tinerilor din județul nostru 
care dau admiterea la Universitatea "1 Decembrie 1918" 
din Alba lulia precizăm, în urma discuției avute cu dl 
conf. unlv. dr. loan Andrițoiu, că s-au făcut următoarele 
completări șl modificări la Metodologia admiterii în 
această Instituție de învățământ superior de stat.

Mal întâi trebuie menționat faptul că • înscrierile 
se fac în perioada 1-20 septembrie a.c. șl, bine de 
reținut, taxa de înscriere este de 15 dolari; ‘înscrierea se 
face pe baza mediei de la Bacalaureat (concurs de 
dosare); * La departajarea pentru ultimele locuri se ia în 
calcul suma mediei la bacalaureat șl media la limba șli 
literatura română scris și oral.

Alte completări vizează: "organlzareatconcursului de 
admitere în anul I de studii la specializarea Sociologie; 
* la specializarea Istorie, studiile se organizează 
începând cu ciclul II pe două rute: Istorie - Arheologie și 
Istorie - Polltologle; *se modifică numărul de locuri în 
regim cu taxă; * începând cu acest an se organizează 
studii în forma învățământului deschis la distanță 
(numai în regim de taxă); *se permite studenților de la 
specializările acreditate sau autorizate din cadrul 
Instituțiilor de învățământ particular să continue 
studiile la Universitate. (M.B.)

9
tinere - Kogaion, Double D 
și Fantasy.

Ce-i drept, a răsunat ea 
muzica până în orele târzii 
ale nopții, dar de această 
dată n-a fost...”mult zgomot 
pentru nimic”. Pentru că 
reacția publicului care 
seară de seară nu doar a 

asistat, ci efectiv 
a participat la 
concertele 
“live” 
desfășurate în 

piața Victoriei (la care, să 
nu uităm, accesul a fost 
nelimitat și gratuit) a 
demonstrat că știe aprecia 
(inclusiv prin compor
tament) oferta organiza
torilor, atunci când aceasta 
nu e doar “praf de aruncat 
în ochi”, cum din păcate s- 
a mai întâmplat pe la noi...

Nu știm și, de altfel, nici 
n-ar prea avea de ce să ne 
intereseze ce cantități de 
bere s.-au “revărsat” pe 
ritmurile dance, pop sau 
rock ale pieselor audiate 
aici și difuzate repetat pe 
toate posturile de radio și 
televiziune; cert e că 
prestația vedetelor la Deva 
a fost una...profitabilă, în 
special pentru cei care au 
răspuns în primul rând 
chemării muzicii...

Georgeta BÎRLA

r '
După eliberarea din '89, 

este evidentă creșterea 
producției literare pe cap de 
român. Scriitorii hunedoreni, 
din acest punct de vedere, 
nu sunt cu nimic mai prejos 
decât confrații lor din restul 
țării. Astfel, am putea spune 
că librăriile sunt bine 
garnisite cu mulțime de cărți 
semnate de autori cunoscuți 
sau cvasinecunoscuți, dar 
prolifici. Nu e rostul acestor 
câteva rânduri de a discuta 
despre valoarea opurilor - 
faptul ar duce la rezultate 
interesante, unele chiar 
năucitoare. Insă, repet, nu 
aceasta este tema acestui 
material...Pe mine personal 
mă intrigă altceva, și anume: 
importanța care NU li se 
acordă scriitorilor din județ 
în cadrul librăriilor. De 
regulă ei sunt tratați ceva 
mai rău decât scriitori de 
aiurea care nu sunt cu nimic 
mai valoroși decât ai... 
noștri, desigur păstrând

0

proporțile și respectând 
excepțiile, fiindcă nu e 
totuna (fiind de dinafara 
județului, nu ?) să aibă 
aceeași soartă Paleologu, 
Buzura, Alexandru George, 
regretații Nedelciu, Regman 
ș.a. cu nu-știu-care anonimi 
sosiți în literatură datorită 
posibilităților financiare și 
nu valorii. In orice caz, 
propunerea mea este ca 
fiecare librărie din județ să 
dispună de-un raion denumit 
chiar SCRIITORI DIN 
JUDEȚUL NOSTRU. In acest 
fel s-ar mai liniști unele 
orgolii, unele s-ar reduce la 
dimensiuni decente și 
realiste, în vreme ce altele 
s-ar topi de-a binelea, chiar 
în condițiile în care nici 
măcar cărțile importante și 
de valoare incontestabilă nu 
mai au mare trecere la 
românul de rând. Dar, cu 
această ocazie, sau în acest 
fel, cine are destulă minte, 
ar înțelege că literatura nu e 
o câmpie în care apariția 
unei cărți înseamnă automat 
călăritul prin Olimp pe 
înaripatul Pegas, ci, o 
confruntare dură cu cititorii 
și cu vremurile. Evident, 
dacă între timp nu survine 
pieirea “pre propria limbă”, 
ceea ce, din păcate, în tot 
mai multe cazuri (de autori) 
nu ar fi nici o pagubă - o 
realitate de care, mulți 
autorași ar trebui să țină 
seama...Iar acel “raion" din 
librării ar ajuta mult la 
aceasta, cred eu...

Dumitru HURUBĂ

! Programe TV - sâmbătă și duminică
Sâmbătă

4 septembrie

TVR /
8.30 Mica sirenă (d.a) 

9.05 Povești de adormit 
copiii (s) 9.30 Satisfacție 
‘(co SUA ’88) 11.00 
întâlnirea de sâmbătă 
14.10 Arca... Marinei 
ancorează 17.30 Star 
Trek (s, ep. 24); Cronici 
marțiene; Club 2020; în 
drum spre stele 18.30 O 
familie ciudată (s, ep. 
56) 19.00 Gimnastică CN 
ale României 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 
Farmece (s, ep. 17) 
21.20 Fotbal Prelim. CE: 
Slovacia - România
23.30 Mai introduceți o 
fisă (co. SUA ’73)

TVR 2
8.00 Palete (do) 8.30 

Sailor Moon (d.a) 9.00 
Bzzz. Magazin pentru 
copii... mai mari! 10.10 
Toate pânzele sus (s.)
12.30 TVR Timișoara 
14.00 Avocații (s, ep. 4) 
14.55 Videoclipuri 16.00 
Grecia (s) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Mic 
dicționar al persona
lităților pentru cei mici 
18.00 Serial de călătorii 
(do) 18.55 Filmele 
săptămânii 19.00 Bună 
seara, amintiri! Recital 
Stela Popescu 20.30 
Teatru Național de 
Televiziune “Hangița”

ANTENA 1
8.00 Teo și Mircea Șou

11.15 Poveștile
prietenilor mei 12.15 
Casa de piatră 12.45 
Constelația cinema f
(mag.) 13.15 Nightman 
(s, ep. 10) 14.15 Tropical

Heat (s, ep. 43) 15.15 
Buni prieteni 15.45 
Fashion Club 16.00 Film 
18.00 Elena, viața mea 
(s, ep. 8) 19.00
Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete 
20.00 Asasinul Mafiei 
(f.a. SUA 1991) 21.45 
Pretender (s) 22.30 
Observator

PRO TV
8.00 Conan Aven

turierul (d.a) 8.30 Tom și 
Jerry (d.a.) 9.00
Povestiri din Marea 
Sudului (s) 10.00 Lois și 
Clark (s, ep. 39) 11.00 
ProMotor 11.30
www.apropo.ro 
(informații despre 
Colegiu PRO) 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 
Generația PRO 13.45 
Bebe (s, ep. 30) 18.00 
Super Bingo 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 
Ministerul Comediei 
21.00 Demolatorul (co. 
SUA ’93) 22.55 Știrile 
PRO TV 23.00 Colombo 
(f.p.SUA)

Duminică
5 septembrie
8.00 Personaje celebre 

(d.a) 9.30 Ursulețul 
Winnie (d.a) 9.05 Kiki 
Riki Miki 11.00 Viața 
satului 12.00 Gimnastică 
CN ale României 14.10 
E șansa ta! (div.) 16.20 
Atlas 16.45 Mistere și 
minuni (s) 18.00 O 
familie ciudată (s, ep. 
57) 18.30 Ivanhoe (s. 
BBC 1997, ep. 4) 19.30 
Fotbal 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Doamna 
Delafield vrea să se 
mărite (co. SUA, ’86)

22.40 Vizitatorul (s, ep. 
12)

TVR 2
8.00 Palete (do) 8.30 

Miracol (do) 9.00 
Cronica Amazoniei 
(do) 9.30 Arca lui Noe 
(r) 10.30 Integrale Marc 
Lavoine + Peter 
Kingsberry 11.30 TVR 
lași 13.30 Știrile... XXL 
pentru copii și tineret 
14.00 Avocații (s, ep.5) 
14.55 Videoclipuri 
16.00 Grecia (s, ep. 
145) 16.45 Santa Bar
bara (s, ep. 961) 18.30 
Rumba-Tumba... și 
copiii cântă ce vor ei! 
20.00 Un secol de ci
nema: Sonja Henie 
23.05 Salutări pentru 
Broad Street

ANTENA /
8.00 Teo și Mircea 

Șou 11.15 Creatorul de 
stele (s. SUA 1981, ep. 
2) 12.10 Tot înainte... 
printre ruine (co. 
Anglia 1967) 14.00 Fa
milia în vacanță 18.00 
Elena, viața mea (s, 
ep. 33) 19.00 Obser
vator 20.00 Tele- 
Eurobingo 22.30 O 
noapte cu Adrian 
Păunescu

PRO TV
8.00 Conan Aven

turierul (d.a) 8.30 Tom 
și Jerry (d.a) 9.00 Su
per Abracadabra 9.30 
Lassie II (s, ep. 10) 
11.00 Oamenii se
colului (s, do) 12.00 
Profeții despre trecut 
13.00 Știrile PRO TV
13.30 Te uiți și câștigi!
18.30 Beverly Hills (s, 
ep.1) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Propunere 
indecentă (dramă SUA 
1993) 22.30 Procesul 
etapei

\ t Vineri
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yu TVR1
9.00 Matineu de vacanță 

11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.05 TVR lași 13.00 TVR 
Timișoara 14.10 Santa 
Barbara (r) 15.00 TVR 
Craiova 15.30 Em. în limba 
germană 17.30 Gimnastică 
CN ale României 19.10 
Sunset Beach (s, ep. 523) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport 
20.45 Camera misterelor 
21.00 Miracole (s, ep. 17) 
21.50 Constanza (f.a., 
partea I) 23.25 Jurnal de 
noapte. Sport

TVR 2
8.00 Sailor Moon (r)

10.15 Limbi străine. 
Spaniolă (r) 11.10 Stăpânul 
lumii (r) 12.00 Tezaur 
folcloric (r) 13.10

t Dragostea contează (s, 

ep.10) 14.00 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca 
15.05 Rebelul (s) 16.00 
Grecia (s, ep. 143) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 Tri
buna partidelor parla
mentare 18.00 Cinemato
graful vremii noastre 19.15 
Cu ochii’n 4 (r) 20.00 Teatru 
Național: Telerecital llie 
Gheorghe 22.40 Tom Jones 
(s, ep. 4)

ANTENA!
7.10 Cafea cu parfum de 

femeie (s) 8.00 Cutia cu 
jucării 10.50 Știri 11.00 
Brenda Starr (f.a. SUA 
1995) 13.00 Știrile amiezii
13.15 Hotel New Hamp
shire (dramă SUA 1984) 
15.00 Ape liniștite (s) 16.00 
Luz Maria (s, ep.76) 17.25 
Elena, viața mea (s) 19.00 
Observator 20.00
Operațiunea Delta Force 
(f.a. SUA 1996) 22.00

Observator 22.30 Baywatch 
Nights (s, ep. 43)

PRO TV

7.00 Bună dimineața, 
PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 11.00 
Doctor în Alaska (s) 11.45 
Melrose Place (r) 12.30 
Adevărul gol-goluț (s) 13.00 
Știrile PRO TV 13.10 Picture 
Perfect (r) 14.30 Familia 
Bundy (s) 15.00 Ștrengărița 
(s, ultimul episod) 16.15 
Tânăr și neliniștit (s, ep. 
825) 17.00 Știrile PRO TV 
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 
82) 18.30 Inimă de țigancă 
(s, ep. 88) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Dosarele X (s, ep. 
1) 21.30 Profiler (s, ep.1) 
22.25 Știrile PRO TV

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.15 Perry Mason: 

Spiritul malefic (r) 16.00 
Preciosa (s) 17.00 Celeste 
se întoarce (s) 18.00 
Dragoste și putere (s) 18.45 
Căsuța poveștilor 19.30 
Viața noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.05 Concursul 
,.Acasă!" 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 54) 22.10 Mi
lady (s) 23.00 Verdict just 
(dramă Canada 1995)

PRIMA IV
9.00 Dimineața cu PRIMA 

13.00 Nadine Show 14.00 
Karaoke Show (r) 15.00 
Viața în direct 16.00 
Telenovelă (s) 17.00 Nadine 
Show 18.00 Știri 19.00 
Țiberiu & Tibanu 19.15 
Karaoke Show 20.15 Alegeți 
filmul 21.30 Real TV 22.00 
Tiberiu & Tibanu

OHB®*
10.00 Nu poți zori

dragostea (co. rom. SUA 
1989) 11.30 Franklin (s) 
12.00 Eraser (thriller SUA 
1996) 14.00 Angie
(dramă SUA 1994) 15.45 
Chemarea sălbăticiei 
(dramă SUA 1995) 17.30 
Comedia răzbunării (co. 
Anglia/ Fr. 1998) 19.00 
Nu privi în urmă (thriller 
SUA 1996) 20.30
Asasinul din rețea (horror 
SUA 1993) 22.00 Con
cert Robbie Williams 
23.00 Star Trek: Generații 
(SF SUA 1994) 1.00 
Jurnalul Pantofului Roșu 
(s) 1.30 Mașini ucigașe 
(SF SUA ’94)

TELE 7 ABC ‘
(canal 34 UHF)

9.00 Știri locale (r) 9.15 
Deva Mix (r) 9.45 Matinal Info 
10.30 Diijjre sute de ziare.(r) 
15.15 Post meridian 17-30

N
Deva Mix 18.05 Lou Grant 

(s) 19.00 Secția de poliție 

(s) 20.00 Actualitatea Tele 7 

20.45 Știrile locale 21.00 

Dintre sute de ziare 22.00 

Lumea în clipa 2000 0.00 

Știrile locale

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comer

cial PRO TV Deva 06.50 - 07.00 
Știri iQcale (r) 07.00- 
10.00“Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!” (coproducție cu stațiile 
locale) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
17.00-17.30 Știrile PRO TV 
(coproducție) 00.05-00.15 Știri 
locale

Redacția nu-și asumă mo
dificările ulterioare interve
nite in programele postu
rilor TV.

http://www.apropo.ro
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Legea patrimoniului 
public va spori 

autonomia locală
- Care a fost, die vice- 

primar, cea mai importantă 
problemă care s-a discutat 
în recenta ședință a Con
siliului local?

- Cea privind Legea patri
moniului public.

- Prezentați-ne câteva
chestiuni.

- Pentru aplicarea acestei 
legi s-a dat un termen - 20 au
gust. Or, executarea lucrării de 
inventariere a patrimoniului pu
blic este foarte complicată și 
greu de realizat la termen. 
Nouă ne mai trebuie timp pentru 
a o finaliza.

- De ce?
- Pentru că foarte multe 

clădiri și instalații nu au fost 
cuprinse niciodată în patri
moniul public. Mai mult decât 
atât, unele au fost administrate 
de fostul RAGCL, care sunt 
acum exploatate de ei, dar noi 
trebuie să le inventariem. Apoi, 
mai există clădiri care fac 
obiectul restituirii. Noi nu ne 
putem permite să restituim de 
exemplu piața ori Casa de cul
tură. Numai în piață am investit 
miliarde de lei și acum s-o dăm 
la altcineva?

- Totuși când va fi ter
minată lucrarea?

V
r

UN MILIARD DE LEI PENTRU ȘCOLILE

De la Primăria orașului 
am aflat o serie de chestiuni 
interesante privind pregătirea 
instituțiilor de învățământ 
pentru noul an școlar. Așadar, 
în competența Primăriei se 
află două licee, cinci școli 
generale, două grădinițe și o 
creșă. S-a considerat că anul 
trecut banii alocați pentru 
pregătirea anului școlar nu au 
fost folosiți corespunzător. De 
aceea, acum printr-o hotărâre 
a Consiliului local, banii s-au 
repartizat pe fiecare instituție. 
Și este vorba nici mai mult, 
nici mai puțin decât de un mi
liard de lei! Ni s-a precizat că 
prin această sumă alocată, 
consiliul local a înțeles im
portanța învățământului. Mai

OAMENII Șl POLITICA
Recent am organizat o 

anchetă în rândul oamenilor 
din Hațeg pe o temă foarte 
actuală - și de altfel incitantă 
- care sunt relațiile între po
litică și cetățeni sau vicever
sa. Subiecții au fost abordați 
absolut întâmplător pe stră
zile orașului.

Ce este politica? 
Naiba știe

Despre politică unii spun 
că ar fi o artă, alții că este știin
ța de a mobiliza și conduce 
oamenii spre un țel anume. Ce 
zic hațeganii?

loan Ciora: Naiba știe ce 
este. După mine politica nu e 
altceva decât demagogie. Cel 
puțin așa o dovedesc politi
cienii noștri. Promit una și alta, 
câte în lună și în stele, dar nu 
se țin de cuvânt.

- Nu toți politicienii sunt 
demagogi.

___

- Suntem foarte avansați.
- Această Lege a patri

moniului public, atunci când 
va fi funcțională, va influența 
bugetul local?Discuție cu NICOLAE TIMIȘ, viceprimarul orașului

- Desigur. Va aduce mai multi 
bani. Vreau să spun însă că un 
alt mare câștig este că din 
punct de vedere juridic ne cla
rifică situația terenurilor și clă
dirilor. Este o treabă foarte im
portantă pentru că în regimul 
trecut nu s-a făcut niciodată.

- Spuneați că sunteți avan
sați. în cât timp credeți că se 

va finaliza inventarierea?
- în cel mult o lună de zile. 

Dar aici ar mai trebui date niște 
explicații. Ceea ce este al nostru 
și ne permite legea să înregis
trăm, noi înregistrăm. Ce este în 
litigiu nu putem. Legiuitorul tre
buie să vină cu precizări. De 
exemplu cum s-a făcut cu socie
tățile comerciale cărora le-a dat 
posibilitatea să întabuleze tere
nurile pe care se află clădirile 
acestora.

ales că o parte din bani au fost 
arupți”de la investiții, deși și în 
acest domeniu sunt probleme 
deosebite. Revenind la felul 
cum s-a procedat, trebuie spus 
că lucrările au fost scoase la 
licitație de către Primărie, tot 
din acest loc urmărindu-se 
executarea lucrărilor și efec- 
tuăndu-se recepționarea lor. 
Bunăoară, Școala generală nr. 
2 a fost zugrăvită în totalitate și 
a costat 60 milioane de lei. 
Liceul a primit 300.000.000 de 
lei, grădinițele fiind și ele igie
nizate. De menționat faptul că 
școlile au deja asigurat nece
sarul de lemne.

O situație mai deosebită 
există la Școala generală nr. 1. 
Aceasta nu mai putea fi legată

- Nu, așa este. Eu îl apreciez 
foarte mult pe Radu Vasile, pri
mul ministru, un om de acțiune.

Eugen Șerban: în România 
politica, așa cum se practică, 
este o minciună. îmi displace 
politica ce se practică la 
București.

- De ce?
- Fiindcă toți politicienii își 

urmăresc interesele personale, 
nu îi interesează ce se întâmplă 
cu țara care se prăbușește în 
sărăcie și mizerie.

Cum s-ar putea 
redresa România?

Partenie Popa: Printr-o po
litică în interesul țării și al oa
menilor. Să alegem în fruntea ei 
oameni serioși, de cuvânt, buni 
patrioți. Eu cred că PDSR ar fi o 
astfel de forță.

- PDSR a mai fost în fruntea 
țării și...

- Practic, ce trebuie fă
cut?

- Trebuie să vină o lege 
prin care să fim făcuți proprie
tari. Atunci omul nu mai are 
dreptul să revendice ceea ce a 
intrat în patrimoniul public. De 
fapt, după cum am mai spus, 
prin intrarea în vigoare a legii 
patrimoniului public, toate pri
măriile au numai de câștigat.

- Cam cu cât la sută con
siderați că se va îmbogăți 
patrimoniul Primăriei Hațeg?

- Cred că în jur de 50 la sută.
- Deci aproape jumătate 

din patrimoniu îl foloseau 
alții fără nici un venit la Pri
mărie.

- Exact. Este foarte mult. 
De aceea prin această lege, 
odată aplicată, autonomia lo
cală se va putea manifesta cu 
mai multă forță.

- Din ce este constituită 
această jumătate de patri
moniu folosit de alții?

- Din clădiri și terenuri în 
mare parte. Și sunt cazuri când 
acestea constituie o sursă im
portantă de venituri, lată de ce 
noi considerăm această lege 
ca deosebit de importantă 
pentru prezent, dar mai ales 
pentru viitorul orașului.

la încălzirea orașului care 
funcționează numai pentru 
școală. Costurile sunt foarte 
mari în acest moment. De 
aceea s-a gândit o altă vari
antă. S-a obținut cotă de gaz 
și s-a realizat instalația nece
sară până la școală, după ca
re s-a făcut și un proiect pen
tru montarea unei centrale de 
sine stătătoare. Centrala 
costă cam o sută de milioane 
de lei și s-au găsit banii ne
cesari, precum și locul de 
unde va fi achiziționată.

Se consideră că în acest 
fel cheltuielile cu încălzirea 
vor fi reduse de cel puțin șap
te ori. Speranța este ca 
aceasta să fie finalizată îna
inte de venirea iernii.

- Da, dar eu sper că a învă
țat din greșelile ce le-a săvârșit.

loan Ciora: V-am vorbit de 
Radu Vasile. Omul ăsta vrea ce
va, dar nu este sprijinit. Țărăniștii 
nu-l ajută deloc.

- N-au vreme fiindcă au alte 
treburi.

- Au. Se ceartă între ei pen
tru ciolan. Urâtă treabă.

Dv ce politică faceți?
Oamenii aproape toți fac po

litică, mai exact spus vorbesc de 
ea. Dar - în concepția noastră - 
a nu face politică este tot po
litică, în fond și la urma urmei.

loan Ciora: Sunt înscris în 
Partidul Unității Naționale Române.

- Vă satisface politica PUNR?
- Nu, deloc, căci în ultima 

vreme activitatea lui scade. Dl 
Valeriu Tabără nu este activ.

- Cum nu, căci este mereu 
prezent în presă, pe unde radio 
și TV?

Spitalul orășenesc din 
Hațeg asigură servicii de 
specialitate medicală pentru 
interne, chirurgie, gineco
logie, obstetrică, terapie in
tensivă, pediatrie, iar ambu
latoriu este deservit de către 
o policlinică în cadrul că
reia funcționează cabinete 
de oftalmologie, ORL etc. 
Arealul activității spitalului 
cuprinde întreaga Țară a 
Hațegului ce numără apro
ximativ 45.000 de locuitori.

Din dialogul pe care I- 
am avut cu dl dr. Mircea Ma
rian, directorul spitalului, 
am reținut că între nume
roasele dificultăți cu care se 
confruntă spitalul este și 
numărul mic al infirmiere
lor. “De aici, ne-a precizat 
interlocutorul nostru, ne 
confruntăm cu probleme 
deosebite de a îngriji bolna
vii. Spre exemplu, la secția 
de cronici, la 17 paturi, sunt 
nopți când nu avem infir
miere, oamenii pot să cadă 
din pat și nu are cine să-i 
ridice. De aceea este foarte 
dificil să asigurăm o acti
vitate medicală de calitate, 
iar eforturile pentru aceas
ta sunt foarte mari. Postu
rile pentru infirmiere sunt 
\__ __________

/**
Gazul metan și problemele lui

Despre această deosebit de importantă problemă pentru 
hațegani, deci introducerea gazului metan, ne-a vorbit dl Nicolae 
Timiș, viceprimarul orașului, lată ce ne-a declarat.

- Vreau s-o spun cu toată responsabilitatea că până în 
noiembrie, cel târziu până în luna decembrie a acestui an - 80 la 
sută din populația orașului va avea gaz. Mă refer în special la 
străzile Progresului, Mihai Eminescu, până la stația Peco, 
Bisericilor și Timișoarei.

Ni s-a mai precizat că, deși este foarte greu, acest lucru se 
va realiza. Tocmai de aceea, Primăria intenționează să ia un 
împrumut de 500 milioane de lei. După Legea bugetului, acest 
împrumut ar trebui să-l acorde Trezoreria. Dar se pare că nu 
este posibil așa ceva. Cel puțin deocamdată. Oricum, împrumutul 
se va face, chiar dacă de la o bancă.

- La atât se limitează acti
vitatea domniei sale. Dar, o arată 
sondajele - ponderea partidului 
și președintelui său scade.

Georgeta Udrea: Nu m-am 
înregimentat în nici un partid, 
căci nu-mi place nici unul.

Partenie Popa: V-am spus 
că nu cred în politicieni, că toți 
mint. Așa că nu m-am înscris în 
nici o formațiune politică și nici 
n-am de gând s-o fac.

Eugen Șerban: Nici eu.
Petru Udrea: îs prea multe 

partide în România și nici nu știi 
la care să te înscrii. De fapt nici 
unul nu mă atrage prin programul 
său.

Pe cine ați alege în 
fruntea tării?v

Dacă duminica viitoare ar fi 
alegeri pe cine ați alege în frun
tea țării? lată o întrebare pre
zentă în toate sondajele. Am 

limitate, cât și fondul de sa
larii, fapt ce ne creează aceste 
mari probleme.”

Dificultățile în cadrul 
spitalului nu se opresc însă 
aici. Lipsa fondurilor bănești 
a determinat sistarea elibe
rării rețetelor gratuite pe di
ferite periosfi”' dj? timp, toc’ >pT“ «

Asistentaf •

medicală în
mare

suferință!9

mai pentru a salva asistența 
medicală di □ spital care dato
rită lipsei banilor ar fi putut 
ajunge sub semnul întrebării. 
Măsura a fost extremă din 
partea conducerii spitalului, 
deși a fost afectată o parte 
însemnată a populației care 
și așa are mari probleme fi
nanciare.

Intre timp măsura a fost 
suspendată urmare a intrării 
pe rol a Casei de Asigurări ce 
a permis deblocarea unor fon
duri necesare derulării acti
vității medicale. Trecerea pe 

pus-o și noi subiecților anche
tei noastre.

loan Ciora: Pe Radu 
Vasile.

- Nu pe Valeriu Tabără, ca
re și-a anunțat recent candi
datura?

- Nu, că nu are șanse.
Partenie Popa: Pe dl Ion 

Iliescu, că-i un politician abil, 
ține la țară și la oameni.

Georgeta Udrea: Aș ale
ge un Vlad Țepeș care să facă 
ordine în țară, să-i pună la 
punct pe hoți ți tâlhari, s-ar 
lupta cu corupția și-ar doborî-o.

loan Ciora: Vadim prea 
sare peste cal. Amenință cu 
pușcăriile, cu procese publice 
pe stadioane și alte prăpăstii.

- Tudor Meleșcanu nu?
Eugen Șerban: Poate fi.
Așa judecă oamenii din 

Hațeg. în orice caz cei mai 
mulți dintre ei. Faptul acesta 
este cât se poate de firesc.

• 
sistemul de asigurări este 
privită cu speranțe și se cre
de că din punct de vedere fi
nanciar și nu numai multe 
necazuri vor fi depășite.

Dincolo de lipsa de infir
miere și lipsa banilor, dota
rea cu aparatură este în ma
re suferință. în prezent cali
tatea actului medical presu
pune alături de un bun spe
cialist și tehnică. Acest lucru 
din păcate lipsește spitalului 
din Hațeg. Bunăoară, la sec
ția radiologie, aparatele sunt 
foarte vechi, din anii 60, lu
cru ce nu mai permite o in
vestigație de calitate. De ase
menea, și la laborator lucru
rile nu stau mai bine. Din 
dialogul pe care l-am avut cu 
dl dr. Mircea Marian am mai 
reținut că eforturile pentru 
dotare cu aparatură medi
cală a spitalului sunt susți
nute și de către Primărie, sau 
de către unele relații perso
nale ale cadrelor medicale 
care au reușit prin sponso
rizare procurarea de medica
mente sau tehnică medicală 
din exterior, necesare oame
nilor din zonă, a căror stare 
de sănătate se deteriorează 
vizibil (datorită condițiilor 
economico-sociale).

Alarmă la
pompieri
în ziua prezenței noastre 

la Hațeg (31.08.1999) pe la 
ora prânzului, în centrul ora
șului s-a auzit dintr-o dată 
sunetul strident al mașinilor 
pompierilor. La scurt timp o 
asemenea mașină a oprit în 
spatele blocului nr. 2 de pe 
strada Tudor Vladimirescu, 
de pe acoperișul căruia ie
șea fum. în același timp a 
apărut și poliția. Cetățenii s- 
au adunat îngrijorați în jur. Din 
fericire nu a fost nevoie de o 
intervenție în forță a pom
pierilor. Incendiul a fost stins 
încă din fașă. Ce se întâm
plase? Am aflat că fumul ie
șea de la bitumul care s-a 
aprins în timpul lucrărilor de 
izolare și care era topit pe 
acoperiș.

Piatâ etalon
Despre piața orașului am 

mai scris. Dar era pe vremea 
când se construia. Pe atunci 
admiram cu anumită rezervă 
gândurile frumoase ale lui 
Petru Simion Pipău, adminis
tratorul SC “Simcom Flora" 
SRL, firma care a construit 
piața. Ei bine, am fost plăcut 
surprinși să vedem acum că 
acele gânduri au prins viață. 
Piața arată frumos și credem 
că poate constitui un etalon 
în domeniu. Totul este curat și 
bine gospodărit. Mesele sunt 
în bună parte acoperite și 
dotate cu tot ce trebuie pen
tru un comerț civilizat. Marea 
surpriză a fost însă apariția 
unor elegante chioșcuri de 
aluminiu. O parte din piață 
este ocupată de acestea și 
sunt pline cu diferite produse, 
de la cele alimentare, până la 
textile.

lată și câteva prețuri ale 
unor produse din piață: car
tofi - 3.000 lei/ kg, ardei - 
3.000 lei/ kg, roșii - 5.000 lei/ 
kg, gogoșari - 3.500 lei/ kg, 
vinete - 4.000 lei/ kg, varză - 
5.000 lei/ kg și pepene verde 
2.000 lei/ kg.

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU, 
Traian BONDOR, 
Cornet POENAR
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Odor ne-plâns

Despre literatura și cultura 
braziliană în general, știm re
lativ puține lucruri; există doar 
un generic acceptat îndeobște 
de nespecialiști, dar nu exclu
siv, care acoperă o zonă geo
grafică și spirituală de pe o 
dimensiune: LITERATURA SUD 
-AMERICANĂ. Doar câteva 
nume de scriitori ni se asocia

etc.,etc. Pe câți dintre aceștia i- 
ar putea scoate cu rapiditate 
cititorul român din sintagma 
“scriitori sud-americani" pentru 
a-i localiza, geografic vorbind, 
în apartenența vreunui stat.

In contextul celor spuse pâ
nă aici, mi se pare excelentă

Olinto s-a născut în urmă cu 80 
de ani și ș-a impus în literatura 
din țara sa ca eseist, poet, ro
mancier, critic și istoric literar, 
fiind autor a nu mai puțin de 36 
de cărți de poezie, eseuri, ro
mane, nuvele, după debutul pe
trecut în anul 1949, cu volumul

ză în minte cu numele țărilor ai 
căror cetățeni sunt, sau din 
care provin, scriitori și oameni 
de cultură care îmbogățesc 
patrimoniul culturii universale. 
Dar, repet, pentru cei mai mulți 
dintre noi ei sunt “sud-ame- 
ricani" și-atât, chiar fiind per
sonalități importante în țările lor 
și nume ale căror produse spi
rituale stau mărturie pe raftu
rile bibliotecilor și ale librăriilor 
din întreaga lume. Exemplele 
pot fi nenumărate: poetul pe
ruan Cesar Vallejo; Manuel Gal
vez, prozator argentinian; co
lumbianul Gabriel Garcia Mar

Antonio Olinto: SCURTĂ ISTORIE A LITERATURII BRAZILIENE
Editura Allfa, București, 1999

quez, prozator; Julio Herrera y 
Reissig, poet din Uruguay; Er
nesto Sabato din Argentina, 
eseist și prozator; Mariano Pi
con Salas, poet și eseist din 
Venezuela; celebrul Jorge 
Amado din Brazilia; la fel de
cunoscuții Jorge Luis Borges
și Julio Cortazar din Argentina,

ideea traducerii acestei cărți în 
limba română. Aflăm astfel, între 
altele, că în spațiul spiritual sud- 
american există o‘viață literară 
viguroasă, având reprezentanți 
de marcă între personalitățile 
culturale ale lumii, adică vreau 
să spun, în subtext, că zona 
geografică în cauză nu produce 
doar telenovele pe mii de kilo
metri de peliculă cinematogra
fică, ci și creații literar-artistice 
de valoare incontestabilă. Intr-un 
cadru mai restrâns, SCURTĂ IS
TORIE A LITERATURII BRAZI
LIENE este apariția editorială 
care confirmă fără putință de 
tăgadă acest lucru. Ne ajută în 
acest sens Micaela Ghițescu cu 
traducerea cărții scrisă cu talent 
naratoric și rigurozitate - de alt
fel, autorul este unul dintre cei 
mai apreciați scriitori brazilieni 
de literatură beletristică. Antonio

de poezii intitulat Prezență. Și 
să ne reamintim că el este au
torul romanelor COPACABANA 
(1972) și TIMPUL PAIAȚELOR 
(1989), traduse și în românește 
tot de Micaela Ghițescu.

SCURTĂ ISTORIE...este într- 
adevăr...scurtă, mai degrabă un 
fel de sinteză însumând cam 
100 de pagini de text propriu- 
zis. Este și motivul pentru care 
autorul s-a văzut nevoit să re
curgă la modalitatea explicitării 
prin folosirea aproape abuzivă a 
titlurilor și subtitlurilor. Logic și 
eficient, dacă ne gândim că el 
pornește de la secolul al XVI-lea 
ajungând, în final, la secolul XX. 
Opririle facultative de la înce
puturile literaturii braziliene și 
până la anii '90 ai secolului nos
tru constituie puncte de reper 
pentru o corectă lecturare și 
interpretare a fenomenelor care

au impus, în ultimă instanță, 
câteva nume în universalitatea 
spirituală. Autorul, membru al 
Academiei Braziliene de Litere, 
este, în primul rând, un remar
cabil narator comunicând cu 
cititorul printr-un limbaj acce
sibil, fluent și eficient în eco
nomia cărții. De fapt, și ca să 
fiu sincer, în mai multe rânduri 
am avut senzația, citind cartea, 
că parcurg descrierea unei 
aventuri printr-o lume care ne 
este nouă, sud-est europenilor 
cel puțin, atât de puțin cunos
cută. Și, dacă avem în vedere 
că această scriere a fost “con
cepută ca o narațiune capabilă 
să cuprindă literatura realizată 
în Brazilia ca un tot," și că 
"Scurtă istorie înregistrează 
prezența și opera a peste 350 
de scriitori în căutarea unei 
identități naționale prin mijlo
cirea cărților."(Antonio Olinto, 
Această carte...,Rio de Janeiro, 
12 iunie 1997), avem imaginea 
unui efort intelectual de ex
cepție. Or, a vorbi într-o 100 de 
pagini despre 350 de scriitori 
mi se pare o performanță care 
nu poate să nu stârnească o 
normală curiozitate. Este, de 
fapt, o invitație subtilă la lec-z 
tură...

Dumitru HURUBĂ

/
/
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EIYIIlinn TETIlEflRU - culegător de folclor
în primăvara acestui an, răs

foiam cu interes “Antologie de 
literatură populară” (vol I), Editura 
Academiei 1953, cu o prefață 
semnată de acad. G. Călinescu, 
scrisă în “stilul” de atunci 
(“V.l.Lenin amintea istoricilor lite
rari că pe baza materialului fol
cloric s-ar putea scrie o “minu
nată cercetare despre năzuințele 
și așteptările poporului” ș.a.).

Am dat peste două texte 
frumoase, culese din Merișor 
(corn. Bănița, municipiul Petroșani) 
de E. Tetileanu, de la Oprean Ion 
(“Trecu-i valea și-un pârău...” și 
“Trandafir roșu-n fereastră...”). 
Nu știam nimic de culegător, de 
aceea am apelat la “Dicționarul 
folcloriștilor” de Iordan Datcu și 
S.C. Stroiescu, Editura Științifică 
și Enciclopedică, 1979. Nu l-am 
găsit la litera respectivă. Mă în
torc, însă, la “Prefața Dicționa
rului...", semnată de folcloristul 
Ovidiu Bârlea și iată ce citesc: 
“Învățătorii colaboratori ai arhi
velor de folclor înființate în anii 
1927 - 1930 sunt cunoscuți de 
foarte puțini specialiști care le-au 
consultat colecțiile, fiind date în 
vileag numai numele celor mai 
sârguincioși, cu ocazia premie
rilor (Gh. Bădescu, M.D. Nițu, P.

Lenghel, C.N. Gafinescu (...)). E. 
Tetileanu, M. Simcelescu, Gh. Ple
tos, Gh. M. Negru, C. Pâslaru, C. 
Vasile, E. Gh. Stan, (...) - “Dicționarul 
folcloriștilor", cu o prefață de 
Ovidiu Bârlea, Buc. 1979, p. 13.

Daf cine a fost Tetileanu?
Pentru a atrage atenția asupra 

“problemei" am publicat în ziarul 
“Cuvântul liber" din 15-16 mai 
1999 un scurt articol, gândind că 
se va găsi cineva cu acest nume 
să-l citească. Citesc și “Cartea de 
telefoane" a județului și numele 
Tetileanu îl găsesc în două poziț 
la Hațeg și Hunedoara. Scriu pr-~ 
fesorului Mihai Tetileanu de la H r- 
țeg și acesta îmi răspunde repeck. 
Emilian Tetileanu a fost unchiul său. 
Dar nu știe despre preocupări 
sale folcloristice. Să-i scriu, însă, 
inginerului Valentin Tetileanu, la 
Hunedoara, care este fiul lui E. 
Tetileanu. O fac și inginerul îmi răs
punde. Din răspunsul lui Valentin 
am aflat cine a fost Emilian Teti
leanu. Domniei sale îi datorez infor
mațiile care urmează.

Emilian Tetileanu s-a născut la 
1.11.1908, în satul Tetila, corn Bum- 
bești - Jiu, jud. Gorj, într-o familie 
țărănească. Părinții săi, cu o stare 
materială bună, îl înscriu pe Emilian 
la Școala Normală din Satu-Mare,

să se facă dascăl de țară. A ter
minat școala în anul 1926, s-a în
cadrat la Cozia, de unde s-a 
transferat la Merișor, apoi la Băr- 
băteni, unde a îndeplinit cu ab
negație funcția de director până la 
pensionare. După aceea s-a mutat 
“acasă" la Tetila, și în 30.04.1998 a 
închis ochii și se odihnește pentru 
totdeauna.

Cea mai mare parte a vieții 
Emilian Tetileanu și-a petrecut-o la 
Lupeni (în cartierul Bărbăteni și la 
Școala Generală numărul 3 din 
Lupeni).

A fost un om deosebit de sâr- 
guincios, cu dragoste pentru mun
că, un dascăl nepereche și un 
slujitor al obștii. La primele alegeri 
democratice, după 1989, Emilian 
Tetileanu va îndeplini funcția de 
vicepreședinte al orașului Lupeni. 
Pentru meritele trecute, mai ales 
prezente, a fost declarat cetățean 
de onoare al orașului Lupeni.

Și-a îndeplinit excepțional și 
misiunile militare, ca ofițer în cel 
de al doilea război mondial. Pen
tru vitejia fără seamăn, a fost 
decorat cu Ordinul “Mihai 
Viteazu” cu spade, în grad de 
cavaler. Brevetul i-a fost semnat 
de regele Mihai I. Apoi a primit 
"Steaua Republicii Populare

Române”, prin brevetul semnat 
de Petru Groza.

După revoluția din 1989, a 
primit titlul și medalia de vete
ran de război.

lată, deci, cine a fost 
Emilian Tetileanu!

Nu în ultimul rând se cu
vine să menționăm dragostea 
lui Tetileanu pentru istorie, lite
ratură și artă. Ing. Valentin 
Tetileanu îmi vorbește despre 
relațiile tatălui său cu scriitorul 
G. Călinescu, istoricul N. lorga 
și actorul de comedie Constan
tin Tănase și omul politic 
Armand Călinescu.

Dar mai presus de toate 
avea marea pasiune pentru lite
ratura populară, pentru cule
gerea folclorului.

“A iubit literatura - scrie fiul 
său -, în special publicistica, 
fiind un colaborator al lui G. 
Călinescu, folclorist de pres
tigiu (...), participant activ la 
revista “Plaiuri hunedorene” și 
diferite ziare”.

Colecția lui E. Tetileanu a 
fost realizată în anul 1948, sub 
titlul “Poezii populare" din care 
fac parte și textele incluse în 
antologia menționată.
Clemente CONSTANDiN

Ieri?
Clopote s-au spart în scutece de psalm; acum șoptesc: 
în turla ei de tâmple iubirea adunat-a
Biserici de suspine ce-n piept ni se dospesc.
Doar s-a zidit lumina lacrimii
Și: gata! '

Și singuri, stăm de vorbă cu întuneric ți prăpăstii 
Ce mâine-n haită vor veni să-ți ceară plata. 
Pe-ascuns ne-or înjunghia cu despărțirea ca pe bestii; 
îmbălsămați de vii vom fi-n aghiasma lacrimii 
Și: gata!

Păcatul cel dântâi prin plâns îl spovedim. 
Și blând se-anină doru-ntre icoane, fără pata 
Atingerii pe trup. Ne e necaz căci iar greșim 
Acum când tu ți eu am stins scânteia lacrimii 
Și: gata!

Ruga-m-aț la Cel de Sus: să ne păzească 
Mărgeaua de iubire, din inimă, cât roata. 
Doar ea a mai rămas să ne-ncălzeascâ! 
Iar s-a uscat izvorul lacrimii
Și: GATA!

Iarba fiarelor

/Pe marginea unui vis: 
Am rătăcit secunda de rouă, 
în lacrimi ■ potop va să plouă,I Pe marginea unui vis? 

Infinituri cât degetarul: 
t Zac prinse-n exil de cuvinte.
/ De ce cad in suspinul fierbinte -
’ Infinituri cât degetarul?

Din nou inviază sărutul. 

Pe inimi crispate de ger. 

Domniță - cu ■ pana - de - înger, 

Din nou inviază sărutul?

/

/

Și ziua. Și noaptea. Și ziua: 
Renaștem mereu în iubire. 
Iar ninge cu stele-n privire 
Și ziua - și noaptea - și ziua!

\

\

\

\

\

Botnița unui surâs: 
înăbușă dipa'ntrun ocean de meduze. \ 

Vom frânge cu iarba fiarelor pe buze ■ 

Botnița unui surâs?... l-
Dorin PETRESC \

Obiecte de uz casnic strânse de minerul Ion Floarea din
Petroșani, în cadrul expoziției permanente de la 

Casa de cultură a studenților din Petroșani
Foto: Traian MÂNU

Este curios cum, după feece 
ani de la revolta din decembrie, 
tot ce pare să ne amintească 
despre conviețuirea socială de 
dinainte, ne displace, dacă nu ne 
irită. Astfel, doar aniversarea 
datelor din decembrie, an de an,
readuce, cumva mecanic, ca un 
reflex festivist, subiectul eveni
mentelor însuși, or te miri ce 
întrebări retorice de tipul “cine
au fost teroriștii” ș.a.

în cu totul alt segment de
cât cel politic, cel al vieții cul-

k
turale, am trăit și văzut (și au

zit), parcă într-o rostogolire 
amețitoare, prea multe și stupe
fiante răsturnări de tot felul, ori
cum, idealurile ce au fost procla
mate “ale revoluției” sunt cu totul 
altfel întrupate de cum ni le-am 
imaginat. Unde excesul de aser
vire, ori consimțire tăcută a ope
rat ravagii, între stăpânire și omul 
care scrie, pictează, cântă, a in
trat, prin ceață, în zarea distro
ficei noastre democrații (i s-a spus 
sălbatică...), s-a ajuns la extrema 
abandonării, ori sprijinului discri
minatoriu, fie clientelar, pe cri
terii partizane, fie pe surda sudal
mă a răzbunării, au ieșit capete de 
hidră, înveninându-ne viața comu
nitară. Hunedorenii care scriu sunt 
fie regrupați, pe criterii came- 
leonice, ori de interese extrali- 
terare, de camuflaj, fie au luat-o 
de unii singuri pe cărările ... pie
ței... Piața afirmării propriei va
lori. Dacă este... Deoarece, fie ce-

a fost în decembrie, paradigma s-a 
schimbat, zarea s-a schimonosit, 
relațiile, autentic - solidare, ori 
numai de conjunctură, între scrii
tori, s-au modificat. Uneori, ve
chii amici literari au devenit, în 
absența șoaptei, pârei, delațiunii, 
șușanelei, înverșunați vrăjmași!

Degradabil pentru “statutul” 
scriitorului, însă pilda a venit “de 
sus”, modelul centralismului scrii
toricesc s-a întins ca râia și în 
zone mai ocrotite de dâmbovi- 
țismul balcanic.

Problema este că... după ce 
experimentul delirant “Cântarea 
României”, fest-ul muncii și crea
ției, dăduse iluzia unui mare număr 
de oameni, tineri sau vârstnici, 
altfel meseriași cumsecade, că 
sunt geniali, de unde diplome, 
premii cu roaba, locale, județene, 
zonale, interjudețene, naționale 
(!), poeții fiind numiți ba poeți - 
țărani (mai avem!), poeți - oțelari

(eu am fost!), poeți - mineri (unii 
sunt parlamentari, alții lideri ai 
mineriadelor!), poeți - cocsari 
ș.a.m.d., toți (sau majoritatea) s- 
au dezmeticit deodată, cu prilejul 
abandonului și penuriei încă en 
vogue în domeniul urgisit al finan
țării culturii, niște copii pălmuiți. 
Chiar și cei ce se și vedeau cu 
cărți, declarați geniali și cu statui 
proprii, laureați la kilogram - 
tinichea.

Să fii ascultat, să “te faci că 
muncești, pe șantier, în uzine, în 
mine, în vreme ce ți se dau prime, 
colaborări, ore libere, să repre
zinți orașul, județul, să ți se pro
clame talentul și să joci teatru “la 
faza națională”, ca laureat, să 
cânți în sala Palatului, televizat, 
ori să expui la simezele de pe Ma- 
gheru, iar acum, odată cu abando
nul comunist, vai, să te trezești un 
oarecare!” Am văzut cum zeci și 
zeci de artiști diletanți amatori,

însă declarați profesioniști - valo
ric, brusc, au suferit șocul acestei 
răsturnări, cu reacții uneori 
dramatice.

Un soi de “miron-cosmism”, 
de “sindicalism” cu hei-rup, i-a 
regrupat pe foștii pseudo-creatori, 
actori, coriști, pictori etc, în vir
tutea acestei veritabile traume. 
Cum mulți nu aveau minimul ta
lent, fuseseră doar amăgiți prin 
exacerbarea vocației, meritelor 
lor, în fapt mințiți, ei au redevenit 
“simpli cetățeni”, însă asta în 
cazul cel mai bun.

Alții, care, după 10-20 de ani, 
fără glagorie, nu reușiseră să se afir
me cât de cât (unde nu-i, nici 
Dumnezeu nu dă talent!), au deve
nit, în derută, fie justițiari, acuzând 
în stânga și-n dreapta, blamând, 
alții au fost atrași de alți amăgitori, 
cu interese de boutique literar, ob
sedați de un singur gând: să devină 
scriitori publici! Cunosc mulți care,

oricâtă bunăvoință ai, nu afli-n5 
textele lor decât vanitate, agra- 
matisme, delir verbal, sfertodoxie, 
imitație vană. Unii au încropit 
bani și și-au tipărit o plachetă, s- 
au “opăcit” cu un surogat. Alții, și 
asta-i mai trist, au sărit dintr-o 
floare-ntr-alta, din dorința de a li 
se recunoaște o valoare, în fapt 
iluzorie, inexistentă. Alții se 
mulțumesc să trădeze. Eventual 
cât mai public. Mentorul de ieri, 
confratele de azi, este denigrat 
conform venerabilei “tradiții” a 
caracudismului, bârfei literare. 
Alții, dintre cei ce aveau totuși 
oarece recunoaștere publică di
nainte, s-au trezit ignorați cu totul 
în spațiul național literar, așa că s- 
au decis să-și consolideze statura 
de mucava locală. Compromisu
rile, ciudat lucru, sunt știute direct 
proporțional cu ... valoarea, căci 
de cutărică - minor - scrib din 
cartierul “X”, bine sau rău, cine 
să știe? Pe câtă vreme, dacă erai 
mai dihai, ai tușit în târg, s-a pro
pagat explozia! E curat nostim!

Eugen EVU



& Cuvântul liber 3 SEPTEMBRIE 1999

ț.*AoȘ Nu e niciodala prea târziu sa
QS<y alegi... cea mai buna oferta

; Intre 1000 si 15 minute GRATUITE suplimentar 
in primele doua luni de abonament

Romcom Deva - magazin FLAMINGO,
£cce".Vri"." Stei. 0 54/2 1 3 1 8 9, 0 94/ 5 1 0 849, Deva

SC PANICOR 
SA 

HUNEDOARA 
Cu sediul în Hunedoara, 
str. Mlhal Vlteazu, nr.l, 

tel/fax 713421
Organizează LICI

TAȚIE PUBLICĂ, în plic 
sigilat, la data de IO 
septembrie 1999, ora 
12, la sediul firmei, în 
vederea executării lu
crărilor de reparații și 
modernizări pentru fa
bricile de pâine din 
Hunedoara și Hațeg.

Caietele de sarcini 
se pot cumpăra de la 
sediul societății, înce
pând cu data de 4 sep
tembrie 1999.

Ofertele se depun 
până la data de 10 sep
tembrie 1999, ora IO.

Whirlpool
Mașina de spălat a verii!

Liderul mondial în produse electrocasnice 
vă oferă din 30 august pentru fiecare mașină 
de spălat model AWM 245 și AWM 248 O 
HOTĂ* WHIRLPOOL (AKR 620) GRATUIT!

Vă așteptăm in magazinele:
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT

SUCURSALA TERITORIALĂ HUNEDOARA
Programul de organizare a pregătirii și examinării candidatilor 

pentru funcția de administrator la societăți comerciale
Urmare a prevederilor OUG nr.49/1999 și HG nr.364/1999 privind administrarea 

societăților comerciale și a regiilor autonome unde statul este acționar majoritar, împreună 
cu Decanatul Facultății de Științe Economice din cadrul Universității de Vest Timișoara, s- 
au stabilit următoarele:

1. Cursul de pregătire a candidaților se va desfășura în zilele de joi, începând cu ora 14 
și în zilele de vineri și sâmbătă până Ia ora 14, în fiecare săptămână, cu începere din data de 
06.09.1999.

2. Pentru participarea la curs, candidații își vor anunța participarea până miercuri, ora 
14, în săptămâna respectivă, la telefon/fax 056-190698.

3. Dosarul personal trebuie depus cel târziu joi, la ora 11, pentru a participa la cursul din 
săptămâna respectivă. Dosarul va cuprinde: diploma de absolvire a studiilor superioare 
(copie), certificatul de naștere (copie), C.V., adeverință de salariat, dovada achitării 
contravalorii cursului.

4. Examinările (testele) vor avea loc în fiecare sâmbătă, ora 10, începând cu săptămâna 
următoare participării la curs.

5. Persoanele care doresc să participe direct la examinare, fără a urma cursul de 
pregătire, trebuie să depună documentele de participare și să achite taxa de examinare până 
cel târziu sâmbătă, ora 8, din ziua examinării, cu condiția de a se înscrie până miercuri, ora 14, 
în săptămâna respectivă.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 056-190698.

Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Din toamna anului universitar 1999-2000, Colegiul Universitar Pedagogic de institutori al 

Universității de Vest “Vasile Goldiș" Arad organizează o nouă formă de învățământ universitar 
- învățământ Deschis la Distanță (IDD - o formă asemănătoare cu invățămăntul la fără 

frecvență), în conformitate cu prevederile Legii învățământului nr.84/1995, paragraful 8.
Universitatea de Vest "Vasile Goldiș " Arad a obținut aprobarea Ministerului Educației 

Naționale pentru această formă și organizează concurs de admitere în 25 septembrie 1999.
Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori va școlariza in anul universitar 1999-2000 candidați 

proveniți dintre:
• absolvenți de Licee Pedagogice, învățători și educatoare (durata IDO este de 2 ani) care nu 
vor susține examen de admitere;
• absolvenți de învățământ postliceal cu profil pedagogic (durata IDO este de 2 ani) care nu 
vor susține examen de admitere;
• absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (durata IDO este de 3 ani) care vor susține 
examen de admitere și probe de aptitudini.

Informații suplimentare la Secretariatul Colegiului Universitar Pedagogic din str. Cocorilor, 
nr.S7, tel. 057-243777sau la Centrul de Informare din b-dul Revoluției, nr.85, tei 057-280433.

Direcția Generală a Finanțelorr r

Publice și Controlului Financiar 
de Stat Hunedoara - Deva

cu sediul in sti. 1 Decembrie, nr. 30 
anunță că licitația pentru 

“Achiziționarea unui spațiu în 
municipiul Deva”, 

în cazul prezentării unei singure oferte, se va 
relua în data de 9.09.1999, ora 12,00, in aceleași 

condiții care au fost publicate in data de 
27.08.1999 prin acest cotidian.

Acum mașinile de 
spălat Whirlpool la 
prețuri cu adevărat 
tentante.

*Oferta este valabilă în limita 

stocului disponibil

Simal Exim (Deva) - Complexul Central; Tel: 054 - 216.196

Devasat (Deva) - Str. Avram Iancu, bl. HI

Simal Exim (Deva) - B-dul Decebal, bl. 22, parter; Tel; 054 - 216.196 

Devasat ( Hunedoara) -B-dul 1 Decembrie 1918

Intercom (Hunedoara) - Str. Goerge Enescu, nr. 9; Tel: 054 - 712.123 

Hermes (Petroșani) - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 85; Tel: 054 - 545.632 

Electrostar ( Vulcan) - Str. Mihai Viteazul, nr. 44

Distribuitor Meda SA - Oradea

Tel: 059 - 412.255; Fax: 059 - 436577

Consiliul de administrație al 
SC “CORA” SA Hunedoara

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 20.09.1999, ora

14, la sediul societății, bd. Dacia, nr. 9, bl. A1-2.
Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1. Raportul administratorilor;
2. Raportul cenzorilor interni;

3. Raportul cenzorului extern independent;

4. Aprobarea divizării SC “CORA” SA Hunedoara;
5. Aprobarea actului constitutiv al noii societăți comerciale și aprobarea actului adițional 

de modificare a statutului SC “CORA” SA Hunedoara, cu mențiunea: capitalul social al SC 
“CORA” SA este de 1.697.350 mii lei și este împărțit în 67.894 acțiuni nominative, în valoare 

nominală de 25.000 lei/ acțiunea;
6. Aprobarea bilanțului preliminar de divizare la 20.08.1999, conform proiectului;

7. Numirea administratorilor, a comisiilor de cenzori și cenzori supleanți pentru cele două 

societăți;

8. Stabilirea remunerațiilor și a garanțiilor pentru administratorii și cenzorii celor două 
societăți;

9. Mandatarea administratorilor pentru semnarea contractelor cu Registrul Român al 

Acționarilor și îndeplinirea formalităților privind înmatricularea noilor societăți;

10. Solicitarea aprobării de către acționarii noii societăți a actului constitutiv al acesteia;

11. Diverse.

In cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu va fi statutar constituită, se va 
reprogramaîn data de 21.09.1999, ora 14,00, la sediul societății, bd. Dacia, nr. 9, bl. A1-2.

Spitalul CF Simeria 
organizează in data de 14 septembrie 1999 

CONCURS pentru ocuparea postului de 

ȘOFER AUTOSANITARĂ XX
Condiții de participare:
- 5 ani vechime ca șofer
- permis de conducere profesionist 

categ. B și C.
Dosarele se primesc până la data de 7 

septembrie 1999.
Informații privind participarea la concurs 

și tematica la sediul unității din Simeria, Str. 
Avram Iancu, nr. 26 sau la telefon 260681.

AJ VPS Hunedoara anunță membrii vânători că sezonul 
de vânătoare la rațe și alte specii de pasaj s-a deschis.

Obținerea de autorizații se face cu plata cotizației la 

zL

SC AGROMEC SA DEVA
Vinde la LICITAȚIE în fiecare vineri, la 

ora 10,00, tractoare și utilaje 
agricole. Informații la sediul 

societății, str. Depozitelor, nr. 10 sau 
la telefoanele 224785 și 221902.
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vând pianină veche și 
acordeon 80 B, negociabil. 
Tel. 217782, 092 782300. 
(7023)

• Tânăr, 35 ani, posesor 
Dacia break, solicit angajare, 
aprovizionare-distribuție. Tel. 
215402.(7014)

• Comemorăm, îndure
rați, 6 săptămâni de când 
ne-a părăsit pentru tot
deauna scumpa noastră 
mamă și soție

SC MACON SA DEVA
ANGAJEAZĂ])

• Vând teren intravilan 500 
mp, cu cabană, în Deva. Tel. 
217075(6969)

• Vând spațiu comercial
(casă), Hațeg, Tudor Vladi- 
mirescu, nr. 1. Tel. 094/ 
563868, 094/815042.
(6887)

• Vând apartament 2 ca
mere, parter înalt, balcon, 
beci, decomandat, semimo- 
bilat, zonă liniștită, preț 
10.300 DM, discutabil. Tel. 
213045. (7027)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandate, ultra
central, Hațeg, bl.15Galeșu, 
sc.A,ap.8, sau schimb cu 
Deva. Tel. 770330. (7033)

• Vând urgent casă Pe- 
treni. Tel. 225469, sau 
626660.(7041)

• Vând două case, vizibile 
Deva, str. E. Văcărescu, nr. 
42. (8263)

• Vârfd spațiu comercial, 
central, în suprafață de 39 
mp, plus magazie de 15 mp, 
situată în Orăștie. Informații 
tel. 054/247663,094/568975, 
între orele 9-13 sau după ora 
20.(8272)

• Vând garsonieră, zonă 
centrală, parter, Geoagiu Băi. 
Informații tel. 054/247919 
(8276)

• Vând casă cu gaze și 
grădină, Simeria, str. 1 Mai, 
nr. 33, tel. 260677 (2767)

• Vând motocicletă IJ Ju
piter 4, cu ataș. Tel. 212463. 
(7009)

• Vând dubă izotermă și 
garaj metalic 3x4. Tel. 
215079. (7026)

• Vând VW Passat Die
sel, recent adus, fabricație 
1986, consum 5 litri, numere 
2001, impecabil, preț 2750 
DM, discutabil. Tel. 213045 
(7038)

• Vând casă mare, curte, 
grădină, garaj, anexe, apă 
curentă în Almașu Sec, 
nr.93, la 5 km de Deva, drum 
asfaltat. Informații la do
miciliu. (6972)

•Vând Renault 18,1400 
cmc, benzină, înmatriculat 
persoană fizică, numere noi, 
stare ireproșabilă, piese 
schimb, 2500 DM, nedis
cutabil. Tel. 094/169268 
(7059)__________________

• Vând camion Daf, 7,250 
t și foastănă stejar uscată. 
Tel. 241730 (8273)

• Vând Dacia, fabricație
1988, preț 14 milioane, nego
ciabil. Informații tel. 655479 
(3387) ___________

•Vând Nokia 6110,5110, 
Siemens C 25, Panasonic 
G520, noi. DecodezGSM. 
092/258121.(6862)

• Vând telefoane celu
lare, noi, la cutie, decodez, 
repar pe loc, ieftin. Tel. 094 
859958. (7013)

(7023)

• Vând convenabil ma-
șini de cusut industriale. 
Deva 213476, 626698 
(7029)__________________

• Vând servodirecție pen
tru tractor U 445,2.000.000. 
Vând tractor U 445 L 
35.000.000, tractor U 445 
incomplet, 12.000.000. Deva 
624394. (7035)

• Vând grâu, orzoaică, 
cartofi, porumb. Tel. 219116 
seara. (6971)

•Vând bicicletă Mountain 
Bike, nouă, 18 luni garanție, 
1.400.000 lei. Tel. 221080, 
(6970)

• Vând și montez par
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
nr. 12 A. Tel. 233246 (2917)

• Vând cuptor Matador, cu 
5 vetre suprapuse, două 
malaxoare și diferite utilaje 
panificație. Tel. 094/597784 
(8267)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (155 000 lei), 
video, satelit. 092/368868 
(OP)

• Centrul de monitorizare 
al unităților cu risc profe
sional Crișcior oferă spre 
vânzare un autoturism ARO 
244, an de fabricație 1992. 
Licitația la sediul unității, 
Crișcior, str. Zarandului, 70, 
în data de 14 septembrie 
1999, ora 10. Relații supli
mentare la sediu sau la te' 
656476(3386)

• S.C. Prosercom SRL 
Deva în conformitate cu 
Legea nr. 137/1995 anunță 
începerea demersurilor pen
tru obținerea autorizației de 
mediu pentru magazinul 
Dalia, situat în Brad, str. 
Republici, nr. 22. Eventualele 
sesizări se depun la sediul 
APM din Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 25. (7057)

• S.C. Princo Impex SRL 
Hunedoara, în conformitate 
cu Legea nr. 137/95 anunță 
începerea demersurilor pen
tru obținerea autorizației de 
mediu pentru magazinul Se
lect, situat în Hunedoara, str. 
G.Enescu.nr. 7. Eventualele 
sesizări se depun la sediul 
APM din Deva, str. A.VIaicu, 
nr. 25. (7058)

MARGARETA 
NOGHITÂ

>

Parastasul de pomenire 
va avea loc la Biserica 
Ortodoxă din comuna 
Băcia, în data de 5 septem
brie a.c., ora 12. Nu te vom 
uita niciodată. Fiul Virgil și 
soțul Aurel. (7032)

- consilier marketing;
- consilier import export
CERINȚE:
- studii superioare (preferabil Comerț, Marketing)
- cunoașterea unei limbi străine (germană, 

italiană sau engleză)
- cunoștințe operare PC (Microsoft Office).
Doritorii sunt rugați să depună o cerere însoțită 

de CV și o fotografie recentă la sediul SC MAC0N - 
Direcția Comercială - Deva, str. Sintuhalm, nr. 1 - 
tel/ fax 224708.

S.C. TECAR SNC
cu sediul în Hunedoara, str. Mureșului, nr. 5, bloc A, ap. 43,

reprezentată prin TECAR ELENA - administrator, este rugată să 
se prezinte în data de 6 septembrie 1999, ora 8,00 la Judecătoria 
Hunedoara, în calitate de pârâtă, în proces cu RAIL Hunedoara, în 
dosarul nr. 1579/ 1999, având ca obiect pretenții.

PIERDERI

• Nimic nu poate stinge 
dorul și durerea din sufletele 
noastre de la tragica 
despărțire de dragul nostru 
soț și fiu, cel care a fost

NICOLAE MACAVEI

( S.A. Cluj-Napoca
st t ' ~> f

• S.D.N. anunță pierderea 
foii de parcurs nr. 4866 din 
20.07.1999. Se declară nulă. 
(7034)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Ștefan Ghizela. îl 
declar nul. (6560)

din Deva. Sia soție și Elvira 
mamă anunță împlinirea a 
6 luni de la trista despărțire. 
Comemorarea va avea loc 
sâmbătă, 4 septembrie 
1999, ora 12, la Cimitirul 
Bejan Deva. Dumnezeu să- 
I odihnească în pace ! 
(7031)

«ÎNCHIRIERI

• închiriez avantajos apar
tament 4 camere, ultra
central, în Deva. Tel. 094 
241853 sau 218 Ilia. (7030)

• Ofer spre închiriere 
spațiu comercial, ultracen
tral, Orăștie. Informații tel. 
054/247919(827).

OFERTE DE k
SERVICII, pF

• Expert contabil țin evi
dență contabilă pe calcula
tor. Tel. 620122,092/748580 
(6545)

• AGENȚIE selecțio
nează și înscrie personal 
calificat în construcții civile. 
OFERTĂ, locuri de muncă 
în străinătate. Tel. 094/ 
316346, 094/360321. 
(6894)__________________

• Atenție studenții Bani în 
vacanță pentru vacanță! 
Domnișoara Beatrice. Tel. 
621446. (6869)

• S.C. BRIDGE Impex 
SRL Deva (fostul Peco Naghi, 
pe DN 7) angajează prin con
curs bucătar, barman, ospă
tar (fete sub 30 de ani). 
Concursul va avea loc în data 
de 5.09.1999, ora 10, la 
sediul societății.Informații tel. 
209481(7060)

• Au trecut 6 săptămâni 
de lacrimi și dor de la 
fulgerătoarea despărțire de 
cea care a fost fiică, soră, 
cumnată și mătușă

• Se împlinesc 40 de zile 
de lacrimi și durere sufle
tească de când nte-a pără
sit pentru totdeauna iubitul 
nostru soț și tată

TRUSTUL DE INSTALAȚII - MONTAJ 
ȘI CONSTRUCȚII SA CLUJ 
cu sediul în Cluj - Napoca, str. Pitești, nr. 7 

angajează de urgență DIRECTOR 
pentru zona de activitate 

Alba - Orăștie - Deva 
CONDIȚII:

- studii superioare - specialitatea Instalații în construcții;
- vechime în specialitate minimum 5 (cinci) ani;
- capacitate managerială, onestitate șl probitate 

morală;
- dinamism, spirit organizatoric, abilitate de comunicare;
- disponibilitate pentru program flexibil de muncă.

Cel Interesați sunt rugați să depună la sediul șanti
erului din Alba - lulia, str. Zorilor, bl. 280, ap. 122, telefon - 
fax 058/ 816122, până la data de 15 septembrie 1999, 
ora 16,00, dosarul personal cuprinzând:

- Curriculum vitae cu adresa completă;
- fotografie tip pașaport;
- solicitare de angajare.
Informații suplimentare la sediul șantierului din 

Alba - lulia sau la telefon 058/ 816122.

MARIANA CLAUDIA 
CAZAC(ARY)

de numai 18 ani. Comemo
rarea va avea loc în 4 
septembrie 1999, la Cate
drala Ortodoxă din Deva. 
Vei rămâne veșnic în inimile 
noastre. Dumnezeu să te 
ierte și să te odihnească în 
pace!(7024)

GHEORGHE 
DÂMBEAN (GHIȚĂ)
Soția Maria, fiul Marius și 

fiica Loredana îl plâng și nu- 
I uită niciodată. Parastasul 
va avea loc la Cimitirul Bejan, 
duminică, 5 septembrie 
1999,ora 12. Dumnezeusă- 
I odihnească în pace! (7040)

S.C. COMSIM S.A.
cu sediul în Simeria, str. Piața Unirii, bl. 18, parter

ÎNCHIRIAZĂ în condiții foarte avantajoase SPAȚII 

COMERCIALE situate in centrul orașului Simeria.

Informații la telefoane 054/ 261513,092/356278.

S.C. 5ARM15MOB S.A. Deva 
Angajează de urgență 

SUDOR ELECTRIC și AUTOGEN 
Informații la sediul societății,str. C.A.

Rosetti, nr.8, Deva, tel. 227886.

BBIU
t *4 • rit*A

"rirowMîL limfb"

• în ziua de 6 septembrie 
se împlinesc 6 luni de la 
decesul celei care a fost o 
minunată și devotată soție 
și mamă

ing.DRAIA SANDA
Slujba de comemorare 

va avea loc în data de 4 
septembrie, ora 11. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace! Familia.

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALA CARAT 1500 ER-I

Școala Sanitară Postliceală "Carol 
Davila" București - Filiala Călan 

Face înscrieri pentru anul de învățământ 
1999-2000 la următoarele specialități: 

> asistent medical generalist;
> asistent social;

> asistent igienă și sănătate publică. 
Informații Ia telefoane: 054-730601; 730668.

Cosa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER~Ieste 
destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități 
comerciale.

Caracteristici:
J Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat 

la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)
✓ Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
J Programarea prețurilor (PIU) pentru 1.500 articole la magazine 

si 1.400 articole la restaurante
Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

S 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)

✓ Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic
■J Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRL C SA Deva

PREȚ 400 $ +T$
INFORMAJII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU IA SEDIUL SOCIEWII

*
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'Ședința Consiliului local Deva* •

"Festivalul țigănesc al apei calde”
Miercuri, -1 septembrie curent, a avut loc o nouă ședință a 

Consiliului local Deva. Au participat 23 de consilieri, invitați, ziariști. 
Pfe ordinea de zi au fost propuse și aprobate 16 puncte.

Pentru a conduce lucrările ședinței a fost ales Gheorghe 
Nițescu, consilier PS.

în deschiderea lucrărilor, dl Simion Molnar, inspector general 
adjunct al Inspectoratului școlar, a prezentat o informare privind 
deschiderea noului an de învățământ, lată în principal ce s-a spus.

Spre deosebire de alte județe ale țării, în județul Hunedoara nu 
au existat probleme deosebite, așa că anul școlar a debutat în 
condiții destul de bune. Cu toate acestea, pe parcursul acșstei 
veri nu s-a reușit soluționarea tuturor problemelor. Este vorba de 
reparații și terminarea unor investiții. Totuși, în cea mai mare parte, 
problemele au fost rezolvate.

S-a arătat faptul că, alături de alte instituții, școala aparține 
comunității, deci întreaga comunitate are datoria de a o sprijini.

în ceea ce privește municipiul Deva, pentru grădinițe s-au 
alocat 8,2 milioane de lei pentru efectuarea unor lucrări, igienizări 
și mici reparații curente. La grădinița cu program prelungit nr.4 se 
află în derulare lucrări și reparații exterioare în valoare de 
aproximativ 100 milioane de lei. Cu câteva excepții s-a apreciat că 
starea grădinițelor din municipiul Deva este satisfăcătoare.

Pentru necesitățile școlilor generale s-au repartizat 54 
milioane de lei pentru reparații curente și igienizări. Lucrări mai 
ample se derulează la Școala generală Cristur, în valoare de 150 
milioane de lei, și la Școala generală “Andrei Șaguna", tot în 
valoare de 150 milioane de lei. Probleme deosebite sunt la Școala 
generală nr.5, unde trebuie să se intervină de urgență pentru 
repararea instalației termice.

Nici liceele din municipiul Deva nu au primit sumele minime 
necesare pentru a se realiza lucrările impuse de desfășurarea în 

kbune condiții a procesului de învățământ, deși există probleme

dintre cele mai serioase. S-a mai arătat că, din cele 33 de unități 
școlare, 7 nu au primit autorizația de funcționare.

în atenția consilierilor a fost adus apoi un aspect de maximă 
importanță pentru învățământul din municipiul Deva. Este vorba de 
marea investiție de la Liceul de artă, de fapt aceasta este cea 
mai mare investiție din învățământul românesc, a spus dl Molnar. 
De altfel, este și cea mai modernă investiție de acest gen din 
România. Este păcat că din octombrie 1998 și până în prezent 
aici nu s-a mai făcut nimic, pentru că ceea ce s-a realizat până 
acum a început să se degradeze.

O bună parte din timpul ședinței a fost destinat discuțiilor 
privind apa caldă în municipiul Deva. Va fi sau nu va fi apă 
caldă? S-au purtat multe discuții contradictorii, au fost multe 
păreri, cifre care se băteau cap în cap. Mingea a fost aruncată 
dintr-o ogradă în alta, unii dând vina pe ceilalți, ceilalți pe alții și 
tot așa... Am înțeles totuși că pentru a da apă caldă 
Termocentrala Mintia cere 4 miliarde de lei, că “Apaterm" a 
achitat 500 milioane, că Primăria și-a făcut datoria și a plătit 
subvenția etc., etc. Chestiunea este că nu se știe cine este de 
vină. Și atunci, cum să nu fim de acord cu un consilier care, la 
un moment dat, a spus că la Deva, în fiecare toamnă, se 
desfășoară un cunoscut festival. Este vorba de “Festivalul 
țigănesc al apei calde”.

Din cele 16 puncte de pe ordinea de zi, o parte nu a fost 
aprobată de consilieri. Printre cele mai importante proiecte care 
au devenit hotărâri putem menționa “Definitivarea cererii de 
ofertă și a criteriilor de selecție a administratorului la SC 
“Apaterm" SA Deva; “Aprobarea Programului de privatizare a 
SC “Urban Construct” SA; “Aprobarea Programului de 
privatizare a SC “Salubritate” SA; “Aprobarea extinderii 
intravilanului municipiului Deva".

Valentin NEAGU ,

Mâine, un nou examen 
ai tricolorilor in

preliminariile “ELJRO 0OOO”
Mâine, la Bratislava tricolorii vor susține un nou 

examen în preliminariile “EIÎRO 2000” confruntându-se 
cu reprezentativa Slovaciei. Meciul are o deosebită 
importanță pentru ambele formații. Ai noștri au nevoie de 
puncte pentru a păstra cel puțin locul al doilea (care mai 
dă șansa promovării prin susținerea unui joc de baraj), în 
timp ce gazdele în caz de victorie pot spera la acest loc. Pe 
români, după numai 4 zile de la întâlnirea cu Slovacia, îi 
așteaptă cel mai greu examen în lupta pentru calificare, cu 
puternica formație a Portugaliei (actualmente locul 1 în 
grupă).

Tricolorii se află la Bratislava de ieri, după ce s-au 
efectuat pregătirile la Săftica și s-a susținut un amical cu 
“Fulgerul” (div. C), pe care a învins-o cu 4-0 - toate golurile 
fiind marcate în prima repriză prin I. Ganea, Sabău (2) și 
Filipescu. Antrenorul V. Pițurcă a aliniat formația: Stelea, 
D. Petrescu, Ciobotariu, Gh. Popescu, Filipescu, D. 
Munteanu, Sabău, Hagi, Gâlcă, 1. Ganea, Adrian llie. In 
repriza a ll-a au mai evoluat: Lobonț, Contra, Chivu, Roșu, 
Nanu, Stângă, Lupescu, Moldovan, Craioveanu.

Meciul va fi transmis la radio și TVR1, de la ora 21,20. (S.C.)

Din dragoste pentru folclor

Handbal feminin
Debut frumos, promițător
UNIVERSITATEA REMIN DEVA -

DOROBANȚU LUBRIFIN 
PLOIEȘTI 25-15 (10-6)

Acordurile muzicale, fie 
doinite ori de joc și voie 
bună, nu mai răsună pe 
Dealul Cornetului de lângă 
Poienița Voinii. Dar cu 
siguranță ele au rămas 
împreună cu frumusețea 
jocurilor și costumelor 
populare în sufletele celor 
ce au participat la 
“Sărbătoarea pădurenilor”. 
Pentru că nu numai cei 
care și-au asumat nobila 
obligație de a culege și 
aduce în scenă cântecul și 
jocul popular vibrează în 
fața comorilor folclorice 
românești, ci și mult mai 
numeroșii spectatori veniți 
de la mari depărtări la 
asemenea sărbători.

Văzând mulțimea de 
oameni ce aștepta 
răbdătoare să vadă 
spectacolul (și care în 
bună parte a rezistat, preț 
de multe ore, până la 
sfârșitul lui), l-am întrebat 
pe dl Gelu Stan, de la 
Radio Timișoara, de unde

vin temerile unora că 
folclorul va dispărea, sau 
dacă acestea se referă 
doar la partea sa autentică 
date fiind contrafacerile de 
tot felul. Dl Stan este de 
părere că muzica pretins 
folclorică, de fapt 
comercială, chiar dacă 
există nu poate anihila 
folclorul autentic. Iar 
temerile specialiștilor sunt 
legate nu de cântece și de 
jocuri, impresionante prin 
varietatea și frumusețea 
lor, ci de obiceiurile ce nu 
se mai practică azi și care, 
în cea mai mare parte, nu 
pot fi puse în scenă. Cât 
privește costumul popular 
este lăudabil că toți soliștii 
vocali cât și dansatorii 
prezenți la sărbătoare 
purtau haine din lada de 
zestre, unele chiar vechi, 
îmbucurător este și faptul 
că se puteau vedea multe 
fete îmbrăcate cu țoale 
pădurenești, între care 
surorile Alic din Ruda

purtau elemente de 
costum cu adevărat 
valoroase.

Premiantiit
concursului de 
interpretare

Concursul de inter
pretare “La fântâna dorului”

menționată și contribuția 
SC Micro Mega 
Hunedoara, West Bank 
Deva, Conel, Rompiro, 
Direcției Județene de 
Drumuri și Poduri, 
Centrului de Instrucție 
Jandarmi Orăștie, ICSH și 
polițiștilor prezenți.

Dansatorii din Bătrâna
Foto: Traian MÂNU
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s-a organizat pe loc, fără o 
preselecție prealabilă. La 
el au participat numai 
pădureni, concurenții inter
pretând un cântec fără 
acompaniament. Cea mai 
vârstnică interpretă, 
Floarea Bobora, de 72 de 
ani, a urcat pe treapta cea 
mai înaltă, clasându-se pe 
primul loc. A fost urmată, în 
clasament, de Salvina 
Marina și Stelică Hațegan - 
locul II, de Carmen Daniela 
Muntean, Elena Lucaci și 
Anișca Cerișeri - toate trei 
pe locul III.

Sponsorii - oameni 
care iubesc 

frumosul
Dl Drăgan Muntean, cel 

care ține vie flacăra 
“Sărbătorii pădurenilor”, 
declară că n-ar fi reușit s-o 
organizeze și în acest an 
dacă nu ar fi găsit 
înțelegere la oameni cu 
dragoste de folclor. Un 
sprijin substanțial a primit 
de la primarii Petre Pițian 
(Bunila) și Mircia Muntean 
(Deva), de la dna Ana Orșa, 
notar public, dl Miron 
Muntean din Feregi. Merită

Sărbătoarea a 
trecut, gunoaiele 

au rămas
în ciuda apelurilor 

făcute de dl Drăgan 
Muntean la participanții la 
festival, ca la plecare să ia 
cu ei și ambalajele de 
sucuri sau alimente 
consumate în cele două 
zile, după ce și ultimul 
automobil a părăsit 
dealul, platoul a rămas 
pestriț din cauza 
gunoaielor. Oare unde a 
dispărut respectul
țăranului pentru pământ, 
grija lui de a nu-l “spurca" 
cu gunoaie, căci până să 
ajungem la gradul de 
civilizație al celor ce nu 
concep să polueze natura 
mai avem? E de înțeles 
amărăciunea interpretului 
de folclor pădurenesc și e 
regretabil că un 
asemenea aspect pătează 
impresia frumoasă lăsată 
de o manifestare altfel 
foarte reușită din toate 
punctele de vedere.

Viorica ROMAN

început nefiresc pentru 
Campionatul Ligii Naționale de 
handbal feminin, în ediția 1999 - 
2000: în prima etapă s-au 
desfășurat doar două partide din 
cele șase programate. Acestea 
au fost Universitatea Remin 
Deva - Dorobanțu Lubrifin 
Ploiești și CSM XXI lași - Oțelul 
Sidex Galați. Patru partide au 
fost amânate din diferite motive, 
bine întemeiate (prezența la 
loturile naționale de tineret și 
junioare ș a.).

La Deva, în primul meci pe 
teren propriu al proaspetei 
promovate în Liga Națională, am 
avut parte de câteva surprize 
foarte plăcute: Sala Sporturilor 
din Deva plină cu spectatori ca 
pe vremea când evoluau aici 
gimnastele de la poalele Cetății, 
un public cald, foarte apropiat 
de handbaliste pe care le-au 
încurajat și aplaudat la scenă 
deschisă pentru reușitele lor și în 
final o frumoasă victorie, o 
organizare exemplară a acestei 
partide, desfășurată într-o 
atmosferă de fair-play, atât pe 
terem cât și în tribună.

Din prima secundă a 
partidei, devencele, bine 
pregătite de profesorii I. 
Mătăsaru și M. Șerban, s-au 
angajat cu multă ambiție pentru 
a obține victoria, reușind să-și 
învingă tracul debutului și în 
minutele 2, 5 și 7, puternic 
încurajate de spectatori, gazdele 
conduceau cu 3-0. Oaspetele își 
revin repede și reușesc 
reducerea scorului la 3-2, în 
min. 8 și imediat profită de o 
lovitură de la 7 m și obțin 
egalarea la 3-3. Din minutul 4, 
gazdele încep desprinderea. 
Melinda Toth (foarte activă) 
înscrie dintr-o lovitură de la 7 m și 
apoi, atacând susținut pe

extreme dar și pe centru, în min. 
15 scorul era de 8-3 în 
favoarea gazdelor, pentru ca în 
min. 25 să se păstreze aceeași 
diferență, la scorul de 10-5. 
Prima repriză se încheie cu 10- 
6, Dorobanțul înscriind un gol, 
iar devencele ratează o imensă 
ocazie în min. 27, prin Codruța 
Zavragiu.

în repriza a ll-a, 
Universitatea Remin crește 
viteza de atac și marchează 
câteva goluri de toată 
frumusețea. în minutul 50 de 
exemplu, când scorul era 20-11, 
în urma unor faze de mare 
spctacol la poarta oaspetelor, 
tribuna scanda “Deva, Deva!" O 
parte însemnată din a doua 
repriză, “U" Remin a condus tot 
timpul la o diferență constantă 
de 9-10 goluri. Și așa s-a și 
încheiat această partidă, cu 25- 
15, în aplauzele tribunei, 
fericită că “U” Remin Deva a 
pășit tu dreptul în Liga 
Națională și promite că va face 
față disputelor și la acest nivel. 
Sperămxca și la viitoarele 
partide spectatorii deveni să fie 
alături dezechipa deveană în 
tentativa sa de a supraviețui în 
handbalul de mare performanță 
unde se află pentru prima oară 
în istoria municipiului Deva.

La “U" Remin au jucat (în 
paranteze golurile înscrise): 
Simona Bistriceanu, Claudia 
Cetățeanu - portari -, Melinda 
Toth (8 goluri), Laura Crăciun 
(5), Cristina Cîrnu (4), Diana 
Pătru (4), Codruța Zavragiu (3), 
Simona Bozan Herlea (1), Clara 
Ciucea, Georgeta Dascălu, 
Violina Hențiu, Oana Catargiu.

Sabin CERBU, 
Cristina CÎNDA

1

Arbitrii și observatorii - 
etapa din 5 septembrie 

Divizia O
FC DACIA ORĂȘTIE - CFR MARMOSIM SIMERIA, arbitri: 

Adrian Radu, Sorin Corpadi și Robert Keksedy, obs. Lazăr 
Kelemen.

CONSTR. HUNEDOARA - MIN. ANINOASA: Claudiu 
Durlescu, Răzvan Avram și Cristian Petrean, obs. Emil 
Muntean.

MIN. BĂRBĂTENI - CASINO ILIA, Zoltan Gergely, Ovidiu 
Toderită și Beniamin Popescu, obs. Stan Hanzi.

MIN. POIANA RUSCĂ GHELAR - VICT. CĂLAN: Vasile 
Capotescu, Aurelian Lagu și Cornel Pop, obs. loan Deac.

RETEZATUL HAȚEG - METALUL CRIȘCIOR: Petru Zlate, 
Claudiu Kramer și Ionel Cărstea, obs. Dorin Toma (se dispută 
mâine, 3 septembrie).

VICT. DOBRA - FC PAROȘENI - VULCAN: Valentin Gavrilă, 
Marian Lucaci și C-tin Dineș, obs. llie Ștefăniță.

UNIV. PETROȘANI - CIF ALIMAN BRAD: Traian Melha, 
Dorin Tincu și Comei Dumitru, obs. Mircea Pădurean.


