
■ eri, cu primirea facturii**
I Romtelecom, pentru 

plata telefonului pe luna au
gust, m-am simțit din nou ata
cată la buzunar, lată faptele 
în detaliu. în luna iulie, s-a mă
rit prețul impulsului de la 400 
la 460 lei. Așa a rămas și în 
luna august. Totuși, pentru 
mine, ca fostă deportată în 
străinătate, la fel ca și pentru

O fostă deportată 
întreabă 
Romtelecomul

Cum se 
respectă 

prevederile 
legale?

toți foștii mei tovarăși de sufe
rință posesori de telefon, dar 
și pentru foștii deținuți politici 
și alți beneficiari de legi unde 
se fac scutiri de la plata abo
namentului, după legile 55/98, 
44/94 ș.a. - telefonul s-a 
scumpit din 1 august. Abona
mentul lunar a fost în iulie de 
71.000 lei iar în august de 
34.000 lei. Dar pentru noi, ca
re suntem scutiți de plata 
abonamentului, această 
schimbare nu ne afectează. 
Desigur, aici beneficiază bu
getul statului, care în loc să

Hermina Pilly 
fostă deportată,

Călan, str. Unirii 6/6

(Continuare în pag. 2)

Pescuitor în ape 
tulburi

Hotărât lucru, premierul 
Radu Vasile devine cu fie
care zi o persoană tot mai 
interesantă și controversată 
în peisajul politic româ
nesc, domnia sa fiind și se
cretar general al PNȚCD și, 
neîndoielnic, unul din cei 
15.000 de specialiști ai 
acestei formațiuni, procla
mați la vremea alegerilor 
din 1996. Dar dacă în func
ția de prim-ministru, venit 
ca o promisiune și o spe
ranță după colegul său Vic
tor Ciorbea, nu a reușit 
multe lucruri pozitive, Radu 
Vasile s-a afirmat ca poli
tician, prin originalitatea 
ideilor și aspirațiilor sale, 
aruncându-se în luptă fără 
arme, fără gloanțe.

După ce, cu puțin timp 
în urmă, și-a anunțat opți
unea de a prelua cât mai 
curând șefia PNȚCD și 

^deschiderea uneî alianțe
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Criză fii nemiutcii
Căderea economică con

tinuă dureros pentru țară. 
A început înainte fie ’89, 
deși "planificarea” se dove
dea extrem de meticuloasă, 
dar ineficientă, nivelul de 
trai, izolarea României sco- 
țându-i pe oameni în stradă.

După ’89 s-a încercat 
punerea bazelor economiei 
de piață care să scoată țara 
din marasmul economic. 
Aveam atâtea exemple în ju
rul nostru! Din păcate, s-a 
dovedit o întreprindere pa-
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cu partidele de stânga, stâr
nind stupoare în rândul co
legilor de partid și satisfac
ție în tabăra opoziției, zilele 
trecute a aruncat o nouă fu
migenă, respectiv izolarea

pre și post electorală a 
PDSR, care a descumpănit 
nu doar lumea politică, ci 
și electoratul din țară. Vor
bind cel mai adesea cu ju
mătate de gură, cum fac toți 
cei care n-au coloană ver
tebrală și nu-și asumă res
ponsabilitatea pentru atri
buțiile ce le revin în virtutea 
funcțiilor, urmărind doar in
teresul propriu, Radu Vasile 
crede că poate izola un par
tid, indiferent care ar fi 
acesta, pentru a-și asigura 
sieși măreție și putere.

9
lidă, doar 20 Ia sută dintre 
agenții economici fiind pri
vatizați până la această oră. 
La întâlnirea de la Cotro- 
ceni, specialiștii apreciau 
că economia românească 
este încă una de tip etatist, 
socialistă. Criza se adân
cește tot mai mult devenind 
insuportabilă în primul 
rând'din cauza celor care s- 
au perindat la putere, a am
bițiilor mărunte de partid, 
a indeciziei, nepăsării, ori 
din cauza nepotrivirii de ...

Este absurd să și gân
dești că poți anihila voința 
și simpatia unor oameni, 
îndreptățite sau nu, pentru 
anumite personaje politice, 
chiar dacă acestea aruncă 
pe piață neadevăruri, slo
ganuri ieftine. Este și scan
dalos să-ți ataci adversarii 
de asemenea manieră, 
când știi că echipa ta nu 
face două parale în ochii 
românilor, pe care i-a dus 
în pragul disperării. Este 
stupefiant ca un om cu 
asemenea pregătire și 
asemenea funcție, ca Radu 
Vasile, azi să se vrea pre
ședinte al PNȚCD, iar mâi
ne să spună că ar putea 
demisiona din partid, ca azi 
să anunțe că va face alian
țe cu stânga, ca mâine să 
îndemne la izolarea stângii,

Dumitru GHEONEA 
(Continuare în pag. 2) 

caracter și programe. Fie
care, animat de un delir 
verbal specific, până a 
ajuns la putere a promis 
"marea cu sarea” pentru 
ca, apoi, electoratul să fie 
uitat, partidele urmărindu- 
și interesele "reprezen
tanților” și ale clientelei 
lor politice.

Acum, căderea economi
că este de neoprit. întreprin
derile se închid, rând pe 
rând, pentru a nu mai pro
duce pierderi. O parte se pri

W

A

Când diplomația este înlocuită cu forța

Urmările 
războaielor nu 

se uită ușor
După ce și-au epuizat 

stocul de muniție sofisticată 
destinat Balcanilor, în speță 
Iugoslaviei, pentru a "ges
tiona” criza din Kosovo și a 
evita o catastrofă umani
tară, americanii s-au retras 
din zonă, căutându-și alte 
ținte fierbinți pe glob, lăsân- 
du-i pe europeni cu ochii în 
ploaie, să-și vindece sin
guri rănile și să reconstru
iască ce s-a distrus. Cu toa
te că pacea nu s-a instau
rat pe deplin în zonă, din 
când în când având Ide ră
bufniri de natură etnică, su
biectul Kosovo se pare că 
este uitat și de mass-me- 
dia. De abia de curând a 
mai venit o știre conform 
căreia au fost judecați și 
niște albanezi care au o- 
morât polițiști și civili sârbi. 

vatizează. Managementul 
economic este neclar. Ma
nagerii, în bună parte, își 
urmăresc propriile interese, 
soarta unităților pe care le 
conduc și, implicit, a oame
nilor care lucrează aici este 
pecetluită. Sindicatele care 
rămân fără obiectul muncii 
"toarnă gaz pe foc” scoțând 
oamenii în stradă, ori se 
înțeleg cu conducerile

Minei BODEA

(Continuare în pag. 2}

APARE LA DEVA

Drama sârbilor, albane
zilor și țiganilor din regiune 
este departe însă de a lua 
sfârșit, dorințele de răzbu
nare neputând să fie stinse 
decât într-un timp îndelun
gat, cu toate că uitarea nu 
se poate așterne așa de 
ușor asupra atrocităților să
vârșite aici în'ultima vreme.

Urmările războiului din 
Croația și Bosnia se văd și 
acum, după ani buni ce s-au 
scurs de atunci, la fel întâm- 
plându-se și după războiul 
din Kosovo. Un episod ce 
atrage în prezent atenția este 
cel care privește acțiunea 
organizată la Timișoara de 
Serviciul de Imigrări și Natu
ralizări al Statelor Unite ale

_______Nicolae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 2)

3| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 • 

Fax 234483 
ACORDA dobAnzi atractive 

LA DEPOZITELE IN LEI
- PERSOANELOR FIZICE 

x la 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21%/an 

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/an

z ' 1
Intr-o conferință de 

presă, RAAVJ a anunțat 
care sunt noii administra
tori ai Regiei în persoa
nele domnilor Sergiu 
Ghinea și Mihai Gireadă.

Noii reprezentanți ai 
Regiei Autonome a Apelor 
Valea Jiului au lansat o

PENTRU IOAN
GÂNGU 

ÎMPĂRAT S-A 
CREAT UN 

NOU POST LA
RAAVJ - 
director 

comercial

ofertă patronatului Regiei, 
reprezentat de Consiliul 
Județean Hunedoara, pe 
care acesta din urmă l-a 
desemnat câștigător.

Fostul manager al re
giei, loan Gângu împărat, 
a rămas în cadrul RAAVJ, 
unde s-a creat' un nou 
post pentru domnia sa - 
cel de director comercial.

în aceeași conferință 
de presă, reprezentanții 
RAAVJ au ținut să preci
zeze că prețul apei din 
Valea Jiului este în top pe 
locul 10 în România, iar 
RAAVJ a mai primit un 
credit nerambursabil de 
4,1 EURO de la BERD ce 
va fi utilizat pentru investiții 
în domeniul apelor uzate.

Mihaela FĂGAȘ Â

• ANUNȚ
Pierdut logodnică su

perbă. O declar neseri
oasă.

în perioada 17-22 septembrie 1999

BANCA INTERNAȚIONALA
A RELIGIILOR

Teatrul de Estradă Deva

într-o continuă probă de
rezistentă

constituie “Depozite pentru Sfântul 
Crăciun”, In lei, cu DOBÂNDA FIXĂ de 
57% pe an și scadența la 91 de zile.
• Dobânda bonificată este fermă, rămânând 

nemodificată pe toată perioada de constituire a 
depozitului 

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR 
Deva, Bd. Decebal, bl. 8 

Tel.: 234231/ 234232

în lumea teatrului româ
nesc a început deja o nouă 
stagiune de spectacole. Pe 
vremuri, un asemenea moment 
se făcea simțit și aici, la Deva, 
unde spectacolele Teatrului de 
Estradă erau așteptate cu ne
răbdare, monopolizând la un 
moment dat întreaga suflare 
culturală a orașului...

Din fericire, Estrada de- 
veană are și prezent, nu doar 
trecut (optimiștii mai speră și- 
ntr-un viitor); din păcate, însă, 
acest prezent (extins până

spre anul ’90) aproape că tre
ce neobservat, într-o nefireas
că liniște și păgubos anonimat. 
Cauzele sunt mai multe (o par
te dintre ele fiind semnalate nu 
o dată în paginile ziarului nos
tru), înlănțuite practic într-un 
cerc vicios, din care teatrul 
devean continuă să se zbată 
fără prea mult folos să iasă, 
pentru că, până la urmă, tot 
banul (nu degeaba zis și 
"ochiul dracului") îți poate da 
aripi, în timp ce lipsa lui ți le 
retează dureros.

N-am deplânge poate atata 
soarta teatrului devean - mai 
ales că au început a se "clăti
na" instituții prestigioase de 
cultură ale țării (teatre drama
tice, filarmonici ș.a.) -, dacă n- 
ar fi vorba de păstrarea unei 
renumite tradiții a revistei româ
nești, dă singularitatea și re- 
prezentativitatea unei aseme
nea instituții pentru județul

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 2)



Cuvântul liber

Pescuitor în ape tulburi
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ca azi să accepte Biserica 
Ortodoxă Română ca ne- 
fiind Biserică Națională, ca 
mâine să decidă de unul 
singur că este Națională, 
ca azi să se pronunțe pen
tru înlăturarea lui Slobodan 
Miloșevici, iar mâine și pen
tru izolarea lui Ion Iliescu,

/------------------------------------ *

Criză si
9

nemuncă
(Urmare din pag. 1) 

pentru lichidarea firmelor 
spre a beneficia de "ORDO
NANȚĂ”. Miile de foști sa- 
lariați se pensionează îna
inte de vreme, numărul pen
sionarilor depășind cu 1,2 
milioane pe al celor care lu
crează, alții pleacă fiecare 
acasă cu zeci de milioane de 
iei. Și, pentru că suntem 
obișnuiți să fim "conduși”, 
majoritatea nu pot porni o 
afacere din nepricepere, 
banii primiți sunt consumați 
în câteva luni, iar mai apoi 
omul constată că nu mai are 
ce pune pe masă. De unde 
oare se mai scot aceste mii 
de miliarde pentru a încu
raja și mitui nemunca. De la 
cei care încă mai lucrează, 
bineînțeles!

Vina conducătorilor este 
enormă în acest caz pentru 
că oamenii prind gustul ne- 
muncii. După un timp, aceș
tia ies în stradă, fac gesturi 
necugetate... Orașele frea
mătă, scenele devin dure
roase. Nimeni însă nu vrea 
să plece la sat unde are pă
rinți, rude, iar pământul aș
teaptă să fie lucrat. în felul 
acesta, satul îmbătrânit moa
re încet și odată cu el moare 
și orașul. Se preferă aștep
tarea. Poate mai dă cineva 
ceva!

Și conducătorii așteaptă 
la rândul lor creditele orga
nismelor internaționale. Ce 
le oferă în schimb drept ga
ranție acestor organisme? 
Nepriceperea și nemunca 
noastră?! Oare când vom im
porta și noi acea pricepere și 
organizare nemțească, când 
ne vom sufleca mânecile, de 
la primul până la ultimul, lu
crând până la epuizare? E 
greu de spus. Până atunci se 
preferă să se mai dea ceva 
pentru nemuncă, politicienii 
continuă să arate cu degetul, 
să creeze dispute religioase 
și etnice, decât să creeze lo
curi de muncă, să întărâte, ca 
la Țebea, grupuri de oameni 
unii împotriva altora. Toate 
până în momentul în care 
țara va secătui complet! 

dar să nu anunțe măcar și 
numai câteva idei, opinii, 
decizii privind scoaterea 
țării din grava criză econo
mică și socială în care se 
află și așezarea ei pe baze 
cel puțin normale de exis
tență.

Când în țară este atâta 
sărăcie și dezordine, când 
economia își continuă că

Deși autoritățile au 
găsit locuri de muncă, 

greviștii foamei din 
Vulcan nu renunță la 

r 

protest
Forțate de presiunile greviștilor foamei care con

tinuă să amenințe că își vor da foc, autoritățile au găsit 
53 de locuri de muncă la 7 societăți comerciale din 
orașul Vulcan. Locurile de muncă oferite greviștilor 
sunt în domeniul construcțiilor (8), lucrări publice, 
termice și de gospodărire (33), prelucrarea lemnului 
(12).

Deși inițial greviștii foamei și-au propus să refuze 
repartițiile ce se dădeau pe loc în condițiile în care 
dacă erau 2 membri (soț-soție) în greva foamei, pri
mea doar unul, iar domiciliul stabil în orașul Vulcan.

în urma primirii repartițiilor au mai rămas 15 gre
viști ai foamei fără loc de muncă, dar directorul Ofi
ciului prefectural Petroșani și viceprimarul orașului 
Vulcan, Dumitru Durnea, le-au promis acestora că în 
câteva zile se vor găsi locuri de muncă și pentru ei.

Condiția impusă, ca doar soțul sau soția care au 
fost în greva fomei să primească repartiție, a generat 
un conflict care a culminat cu o tentativă de sinucidere 
din partea soției unui lider al greviștilor din Vulcan și 
anume Viorica Niță - care a făcut rost de un cuțit și a 
încercat să-și taie venele de la mâini. Poliția și gar
dienii publici au intervenit prompt și au aplanat această 
stare de tensiune.

Chiar dacă au primit repartiții, liderii greviștilor 
spun că nu vor înceta protestul până în momentul în 
care primarul Vulcanului nu le va da acel ajutor de 
refacere după grevă, în valoare de 800.000 lei pentru 
fiecare grevist.

Mihaela FĂGAȘ

Cum se respectă 
prevederile legale?

(Urmare din pag. 1) 

achite Romtelecom 71.000 lei/ 
lună și persoană scutită, nu dă 
decât 34.000.lei. Dar Romtele
com s-a descurcat . Pe lângă 
abonamentul tip de 71.000 lei 
pe lună, inclusiv 100 impulsuri, 
din 1 august, a introdus încă 
două variante. Tip 2, cu 53.000 
lei și 50 impulsuri incluse și tip 
3 cu abonamentul în sumă de 
34.000 lei cu 0 impulsuri in
cluse. Beneficiarii de abona
ment gratuit au fost încadrați 
automat la tariful tip 3.

Dacă până acum, până la 
100 impulsuri, acestea nu au 
fost plătite, acum, de exemplu, 
deja pentru 50 impulsuri plătim 
23.000 lei, la 100, 46.000 lei, la 
200 impulsuri 92.000 lei. Așa
dar, la 100 impulsuri și peste 

derea liberă, iar corupția a 
cuprins sferele cele mai 
înalte, când Europa nu ne 
slăbește din ochi și ne ține 
la distanță, omul care ar 
trebui să fie în fruntea luptei 
pe aceste fronturi se ține 
de glume politice. încearcă 
să pescuiască în ape tul
buri. Curat murdar, Coane 
Radule!

plătim cu 46.000 lei pe lună mai 
mult, la același preț de 460 pe 
impuls, decât în iulie, lată cum 
telefonul s-a scumpit, tocmai 
pentru foști deportați și deținuți 
politici (și nu numai), chemați, 
se vede, mai bine zis pedepsiți 
și ei să strângă cureaua 
pentru salvarea țării.

Este de mirare cum în țara 
asta, se născocesc mereu noi 
metode de a stoarce bani de la 
populație și se neglijează so
luția salvatoare, care cred că nu 
poate fi decât o preocupare cu 
eficiență, în creșterea producției 
în industrie și agricultură.

Stimați domni de la Rom
telecom. Nu ne privați de un 
beneficiu stabilit prin lege. Nu 
ne amărâți și mai mult numă
ratele zile care ne-au mai ră
mas de trăit!

Urmările războaielor nu 
se uită ușor

(Urmare din pag. 1)

Americii. Așa cum a relevat 
mass-media, zilele trecute 
315 cetățeni sârbi au fost 
găzduiți în hoteluri timișorene, 
de aici urmând să fie duși în 
SUA sau în alte țări, aceeași 
soartă urmând să o împăr
tășească circa 5000 de sârbi 
care nu-și mai găsesc loc în 
patria natală (poate că nici 
nu mai este interes pentru a 
le rezolva problemele sociale 
ce le au în Croația sau în 
Bosnia de unde provin). Po
trivit declarațiilor ambasado
rului în România al înaltului 
Comisariat ON.U pentru Refu-' 
giați, Yoichiro Tsuchida, toate* 
cheltuielile vor fi suportate de 
guvernul american, inclusiv

Intr-o continuă probă 
de rezistentă

(Urmare din pag. 1) 

nostru, și nu în ultimul rând de 
potențialul uman, implicit profe
sional, care (încă) mai există 
aid.

în toți acești ani teatrului i-a 
lipsit poate ceea ce a fost mai 
important - propria sală de 
spectacole, alături de toate 
spațiile aferente. Actorii, instru
mentiștii, componenții corpului 
de balet știu cel mai bine ce-a 
însemnat aceasta pe parcur
sul atâtor ani de zile, de când 
au început lucrările de reame- 
najare și reconsolidare a clă
dirii... Și nu e doar atât; se adau
gă și alte neajunsuri, pe care 
le-am (re)cunoscut stând de 
vorbă cu instrumentiștii și so
liștii teatrului.

Carol Otvos, “veteranul" 
trupei (de 31 de ani în teatru), 
pare cel mai afectat dintre toți: 
“Se pare că am ajuns să nu 
ne mai bage nimeni în seamă. 
Oare se caută să se desfiin
țeze teatrul din Deva?... Fiindcă 
noi cam așa simțim..." Eugen 
Birtok (de 15 ani la Estradă) 
pune punctul pe “i”: “Starea 
asta nu e numai de acum; decli
nul a început de ani de zile, 
plecând de la reducerea per
sonalului artistic și slaba preo
cupare pentru dotarea bazei 
materiale". Mai rău de-atât, pre
cizează Carol Otvos și Gabi 
Kasler, “s-au făcut niște in
vestiții în acest sens care nu-și 
aveau rostul, nu răspundeau 
exact cerințelor; asta și pentru 
că s-au dus oameni incompe
tenți să cumpere instrumente 
și aparatură tehnică". în plus, 
mai spun artiștii, multe instru
mente (inclusiv noi) au dispă
rut, în locul celor care trebuiau 
să fie casate...

Pe de altă parte, tinerii so
liști Roxana Olșanschi și 
Florin Mureșan constată cu 

^amărăciune că “la noi în oraș 

pentru cei respinși cărora li 
se va căuta plasament într-o 
altă țară europeană. Dintre 
cei circa o jumătate de mili
on de sârbi refugiați în Iugo
slavia din Croația și Bosnia, 
se consideră că circa 5000 
nu mai pot rămâne unde au 
stat până acum, în primul 
rând fiind amenințate familiile 
mixte, emigranții sosiți la Ti
mișoara fiind în special tineri 
sub 30 de ani. în urma inter
viurilor, sârbii vor fi duși, în 
circa 10-15 zile, la locurile de 
destinație.

în asemenea situații 
nu se ajungea, evident, 
proporțiile dramelor so
ciale fiind însă mult mai 
mari după războiul din 
Kosovo, dacă se acționa 

nu suntem cunoscuți". Deși au 
la activ participări și premii la 
diverse festivaluri de muzică 
ușoară din țară, “foarte rar 
suntem chemați să participăm 
la vreo manifestare de gen de- 
aici". De altfel, se pare că în 
general spectacolele teatrului 
se bucură de o mai mare re
ceptivitate în alte localități decât 
acasă cum a fost și cazul ce
lei mai recente premiere (“Un 
tun la tutun”), prezentată la 
Deva (unde de obicei nici “oficia-

Teatrulde
Estradă Deva

litățile" nu se ostenesc să facă 
măcar act de prezență), apoi la 
Sibiu, Lugoj și Orăștie.

Și pentru ca tabloul să fie 
complet, trebuie invocată și 
starea de ansamblu a fenome
nului de revistă actual, pentru 
că “foarte mult contează și 
“materialul” cu care te prezinți 
pe scenă" - e de părere Bela 
Szots; or, în ultima vreme nu se 
mai prea creează texte și mu
zică valoroase pentru genul de 
estradă. Chiar și așa - conti
nuau artiștii - cu excepția pre
mierei amintite, “nu s-a reușit 
colaborarea cu compozitori, 
regizori, textieri, scenografi cu 
o altă viziune, cu concepții noi, 
care să impulsioneze activi
tatea teatrului."

în ciuda tuturor dificultăților, 
oamenii scenei devene rămân 
devotați teatrului, mai ales că 
pentru cei mai mulți acesta a 
devenit “un microb”, de care 
nu mai pot scăpa. Cât privește 
viitorul, cei mai puțin optimiști, 
ca Vasi Stănășel, afirmă că 
“în ritmul și în condițiile actuale 
nici într-un caz teatrul nu se 
poate redresa”; mai e nevoie 
de multe lucruri, începând de la 
dotarea tehnică și continuând 

cu mijloacele diplomației, 
nu cu cele ale forței, pen
tru a clarifica problemele 
de natură etnică și religi
oasă din zonă.

Cu referire la situația 
creată și la relațiile româ- 
no-iugoslave în noul con
text, surprinde poziția unor 
demnitari români care l-au 
asigurat pe liderul opoziției 
sârbe, Zoran Djindjici, de 
sprijinul lor pentru a răs
turna guvernul lui Miloșe
vici. Cât de "bucuroși” sunt 
sârbii de "colaborarea” cu 
românii s-a văzut și din pro
testul navigatorilor fluviali, 
precum și din atitudinea 
față de firmele noastre care 
vor să contribuie la recon
strucție.

cu o strategie eficientă - încor
setată, ce-i drept, de sărăcia 
bugetului.

Până una-alta, odată “re
așezată” structura întregului 
personal al instituției în limita 
celor 54 de locuri prevăzute în 
organigramă (valoarea profe
sională a artiștilor fiind recon
firmată în urma unui concurs 
nu tocmai ușor), se pornește 
la drum cu un turneu în sudul 
țării, care include spectacole 
pentru copii, iar în orașele mari 
și câte un spectacol de caba
ret. în luna noiembrie, precizea
ză directorul teatrului, Adrian 
Comșa, va fi montat un muzi
cal pentru copii (avându-l ca 
autor pe Constantin Zărnescu); 
pentru că, deși unii acuză pre
ponderența acestor reprezen
tații pentru copii? “trebuie să 
acceptăm că ne sunt mai la 
“îndemână”, inclusiv în privința 
rentabilității lor; cu atât mai mult 
cu cât trebuie să realizăm anu
mite venituri proprii (respectiv 
200 milioane de lei până la 
sfârșitul anului, din care am 
reușit cca o jumătate).”

în paralel, reluate după 4 
luni de pauză (ca și când exact 
asta mai lipseai), continuă lu
crările la clădirea teatrului - 
finisaje, amenajarea scenei, 
dotări -, în a căror finalizare am 
zice că “nu mai credem, până 
nu vedem”...

Pentru a lămuri unele con
fuzii referitoare la felul în care 
a fost implicat Teatrul de Es
tradă Deva la spectacolul des
fășurat cu prilejul eclipsei din 
11 august în incinta Cetății 
orașului, conducerea teatrului 
precizează că așa-zisa “co
producție" cu organizatorii s-a 
rezumat la asigurarea ele
mentelor de decor și recuzită 
și a celor 400 de costume con
fecționate în atelierele tea
trului.
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PELflPOLfflE
~~ IARĂȘI CABLU?
La Hunedoara, lucrătorii Biroului de Poliție Platformă 

cercetează în stare de reținere pe Petru Răcilă, 43 de ani, muncitor 
la SC ,,Siderurgica" SA. Celui în cauză i s-a documentat că a 
sustras din incinta unității al cărei angajat era cablu electric din 
cupru în valoare de circa 25.000.000 de lei.

^VIOLATORUL
Poliția municipiului Deva a fost sesizată de lulia Sanda S., 

28 de ani, din municipiu, că Intr-o seară, în jurul orei 22, în 
timp ce se deplasa de la locul de muncă la domiciliu, pe strada 
Mihai Eminescu, a fost acostată de un tânăr necunoscut care, 
folosind violența, a întreținut raport sexual cu aceasta.

Echipa operativă care a acționat, a reușit să identifice 
autorul în cursul aceleiași zile. Este vorba de Petru Cosma, 
23 de ani, un fost condamnat din Deva.

S-au luat măsuri de urmărire, întrucât a dispărut de la 
domiciliu.

CERCEL Șl BUCAN SUNT CERCETAȚI
Doi indivizi cunoscuți cu antecedente penale și fără nici o 

ocupație sunt cercetați de polițiștii din Hunedoara pentru că într- 
o noapte au furat un cauciuc și cinci camere dintr-un autotractor 
parcat pe o stradă.

Ne referim la Constantin Cercel, de 51 de ani, din Hunedoara, 
și Marian Bucan, 44 de ani, din Stolniceni, județul lași.

Autotractorul aparține lui loan Borz, din localitate.

f^-HOȚ DE PETROȘANI PRINS LA BĂNITĂ
Lucrătorii Postului de Poliție Bănița cercetează în stare de 

arest preventiv pe Ciprian Tătăruș, un fost condamnat, de 20 de 
ani, din Petroșani.

S-a stabilit că, prin escaladarea geamului, acesta a pătruns 
în locuința lui Ion Sandu din localitate de unde ă furat bunuri în 
valoare de 2.000.000 de lei.

VOLINTIRU A FURAT BUTELIA
Tot la Bănița, polițiștii cercetează în stare de libertate pe 

Coroana Volintiru, 40 de ani, din Merișor, fără o ocupație 
stabilă.

Din locuința lui Petru Cocolan din localitate, Volintiru a 
furat o butelie de aragaz și o șa pentru călărie în valoare totală 
de 2.200.000 de lei.

~~ 90.000.000 DE LEI DINTR-0 LOVITURĂ
Recent s-au constituit echipe operative pentru 

identificarea autorilor care într-o noapte, prin geamul de la 
bucătărie lăsat deschis, au pătruns în apartamentul lui 
Constantin Juncu din Hunedoara, de unde au sustras 9.400 
mărci germane și mai multe bijuterii din aur, prejudiciul total 
fiind de 90.000.000 de lei.

Sunt căutați, de asemenea, cei care, de pe o stradă din 
Baia de Criș, au furat un autoturism, proprietatea SC ,,Crai 
Nou” SRL Arad.

f^ERA MORT DE O SĂPTĂMÂNĂ!
Au fost efectuate cercetări în vederea luării măsurilor 

legale în cauză privind pe Petru Vasiu, de 82 de ani, din 
Deva.

Bătrânul a fost găsit mort în locuința unde trăia singur. 
Concluziile urmează a fi puse după efectuarea necropsiei de 
către medicul legist, întrucât moartea a survenit în urmă cu 
circa o săptămână.

Rubrică realizată cu sprijinul 
Inspectoratului de Poliție al Județului

Z Vineri
17 septembrie

TVR I
9.30 Delphi și

prietenii săi (d.a) 10.30 Povești
de adormit copiii (s) 11.00 TVR
Cluj-Napoca 12.05 TVR lași 13.00 
TVR Timișoara 14.10 Santa Bar
bara (r) 15.00 TVR Craiova 15.30 
Emisiune în limba germană 17.00 
De la lume adunate... 17.30 O
familie ciudată (s) 18.10 Mistere 
și minuni (do) 19.10 Sunset 
Beach (s, ep. 532) 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport 20.45 Camera 
misterelor 21.00 Miracole (s, 
ultimul ep.) 22.00 Costanza 
(dramă Italia 1998, p. II) 23.35 
Jurnalul de noapte. Sport 23.55 
Armata divină (thriller SUA 1995)

TVR 2
8.50 Tip-Top, mini-Top 10.15 

Limbi străine. Spaniolă (r) 10.40 
O familie ciudată (r) 11.10 
Stăpânul lumii (r) 12.00 Tezaur 
folcloric (r) 13.15 Dragostea 
contează (s) 14.00 TVR Craiova 
14.40 TVR Cluj-Napoca 15.00 

JMoll Flanders (s. Anglia 1996, ep.

1)16.00 Grecia (s,ep. 157)16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 
Cinematograful vremii noastre 
19.00 Cu ochii'n 4 (r) 19.40 
Dreptul la adevăr 22.40 Tom 
Jones (s, ultimul ep.)

ANTENA 1
10.00 Știri 10.15 Cafea cu 

parfum de femeie (s, ep. ultimele 
ep.) 11.00 Fete de provincie (s, 
ep. 11) 11.35 Inspirația Caroline! 
(s, ep. 5) 12.00 Tropical Heat (s, 
ep. 53) 13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi (s, ep. 28) 
14.00 Esmeralda (s, ep. 111) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 120) 
16.00 Luz Maria (s, ep. 84) 17.00 
Știri 17.25 Elena, viața mea (s, 
ep. 53, 54) 19.00 Observator 
20.15 Fotbal Divizia A Ursus: 
Astra Ploiești - Ceahlăul (d) 
22.30 Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 11.00 Greystoke,

Programe TV - sâmbătă și duminică
Sâmbătă

18 septembrie 
TVR 1

9.00 Mica sirenă (d.a) 
9.30Tin-Tin (d.a, ep. 1) 
10.00 Enciclopedia de 
folclor 10.30 Pe aripile 
filmului 11.00 Art. Mania 
12.00 20.000 de leghe 
sub mări (f.a. SUA 1996)
13.30 Lumea și noi 14.00
Arca...Marinei trece 
Ecuatorul 16.00 Adevărul 
despre femei (s. Anglia 
1997, ep. 1) 17.00
Farmece (s, ep. 19) 
18.00 Teleenciclopedia
18.45 Sarabanda (cs)
19.30 Carol și compania 
(s, ep. 1) 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport 20.30 
Surprize, surprize (cs)
22.30 Dr. Quinn (s, seria 
6, ep. 1) 23.30 Jurnalul 
de noapte. Sport

TVR 2
8.00 Samba lui Auguste 

Comte (do) 8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 10.40 Toate 
pânzele sus! (s) 12.30 
TVR Timișoara 14.00 în 
spiritul legii (s) 15.05 
Giacomo Casanova, mitul 
unui aventurier (do, p. II) 
16.00 Grecia (s, ep. 158)
16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 974) 17.35 SOS la 
capătul lumii! (d.a) 18.00 
Serial de călătorii (do) 
20.15 Teatru TV: „Insula” 
22.00 Fotbal Meci din 
Campionatul Spaniei, 
etapa a IV-a (d)

ANTENA 1
8.30 Fir întins (mag.) 

9.00 Desene animate 
10.00 Advertising 
Missionaires (do) 11.00 
Casa de piatră 11.30 
Roata de rezervă (mag.) 
12.00 Publicistică 13.00 
Cu Cristian Țopescu de 
la A la infinit (mag.) 16.00 
Fotbal Rapid - Petrolul 
(d) 18.00 Elena, viața 
mea (s, ep. 55) 19.00 
Observator 20.15 Fotbal 
Divizia A Ursus: FC
\_ __________

Național - Extensiv 
Craiova (d) 22.30
Observator 23.00 Un 
adevărat geniu (co. SUA 
1985)

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 Tenis: 
Challenger Brașov - 
semifinala 1 (d) 12.00 
Profesiunea mea, 
cultura 13.00 Știrile 
PRO TV 13.05 
Generația PRO 17.00 
ProFashion (mag.) 
18.00 Super Bingo 
19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Asteroidul (f. SF 
SUA 1997, p. II) 22.00 
OZ - închisoarea 
federală (s) 22.55
Știrile PRO TV 23.00 
Columbo: Sex and the 
Married Detective (f. p. 
SUA 1989)

Duminică
19 septembrie 

TVR 1
8.00 Anno Domini (em. 

religioasă) 9.00 Ursulețul 
Winnie (d.a) 9.30 Kiki Riki 
Miki... (mag. pt. copii) 
11.00 Viața satului 12.30 
Tezaur folcloric 13.30 
Emisiune publicistică 
14.00 Divertisment 16.00 
Lumea bărbaților (s, ep. 
25) 16.30 Auto Show 
17.00 Star Trek (s. SF, 
ep. 27) 17.45 Trupa de 
șoc (TVR Timișoara) 
18.15 Spectacolul lumii 
(do, ep. 1) 18.50
Sarabanda (cs) 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 
Duminica sportivă 20.45 
Divertis Show 21.50 
Minciuni adevărate (f.a. 
SUA 1994)

TVR 2
8.30 Samba lui Auguste 

Comte (do, p. II) 9.30

Arca lui Noe (r) 10.30 
Vanessa Paradis 11.20 
TVR lași 13.20 
Știrile...XXL pentru copii 
și tineret 13.50 în 
spiritul legii (s) 15.00 
Tom Jones (r) 16.00 
Grecia (s, ep. 159) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 
975) 18.30 Rumba-
Tumba... și copiii cântă 
ce vor ei! 19.05 Timpul 
trecut (do. Anglia 1998) 
19.55 Un secol de ci
nema: Ion Chaney (do) 
20.40 Retrospectiva 
Premiilor APTR, 1993 
22.10 Sportmania 22.40 
Ziua în care vin peștii 
(vo. SUA 1967) .

ANTENA 1
8.00 Spiritualitate și 

credință 9.00 Desene 
animate 10.00 Godzilla 
(d.a, ep. 5&6) 11.00 
Aventurile lui Sinbad (s, 
ep. 2) 11.45 Game
Show: „Buni prieteni” 
12.15 Seria Stan și Bran 
(co. SUA) 13.00 
Duminica în familie 
16.00 Fotbal Divizia A 
Ursus: Universitatea 
Craiova - Steaua (d) 
18.00 Elena, viața mea 
(s, ep. 56) 19.00
Observator 22.30 Meciul 
meciurilor

PRO TV
8.00 Conan Aven

turierul (d.a) 8.30 Tom 
și Jerry (d.a) 9.00 Super 
Abracadabra (magazin 
pt. copii) 10.00 Tenis: 
Challenger Brașov - 
finala (d) 12.00 Profeții 
despre trecut 13.00 
Știrile PRO TV 18.30 
Beverly Hills (s, ep. 164) 
19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Cupidon (s, ep. 3) 
21.00 Harta sufletului 
omenesc (dramă
Canada/Fr. Australia/ 
Anglia 1992) 23.00
Procesul etapei

Vineri, 17 septembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Dacă până acum ați tot 
amânat o consultație la medic, 
nu mai întârziați. Doar așa vă 
veți câștiga liniștea interioară și 
armonia, aflând dacă sunteți în 
deplinătatea forțelor fizice.

O TAUR
(21.IV - 21.V)
Sunteți dinamici și 

întreprinzători. Grație 
destoiniciei și relațiilor bune, 
puteți face un pas important 
înainte, mai ales în a doua 
jumătate a zilei.

Z GEMENI
(22.V - 21.VI)
Nu trebuie să spuneți 

întotdeauna tot ce vă trece 
prin cap. Nu pierdeți 
oportunitățile de afaceri, pentru 
că mai târziu o să vă pară rău.

O RAC
(22.VI - 22.VII)
Veți vedea lumea într-o 

culoare favorabilă. Poate chiar 
o aventură, un flirt vor da o 
nouă culoare vieții. Nu sunt 
excluși norii de furtună. 
Ascultați de prieteni.

Z LEU
(23.VII ■ 22.VIII)
Nu vă implicați în nici un fel 

de intrigi și jocuri duble! Țineți 
cont de ceea ce vă dictează 
inima, ascultând însă și 
“păsurile” partenerului/ 
partenerei. Faceți ordine în 
jurul dumneavoastră.

O FECIOARĂ 
(23.VIII ■ 21.IX)

Aveți planuri promițătoare, 
dar le amânați de pe o zi pe 
alta. Luna se arată însă 
favorabilă inițiativelor. 
Acționați șl nu așteptați să vă 
cadă totul în brațe!

3 BALANȚĂ 
(22.IX ■ 22.X)

Nu acceptați niciodată ca 
pentru greșelile adulților să 
sufere copiii. Nu vă lăsați 
stăpâniți de ură și egoism. 
Aveți o inimă bună, care îi va 
descuraja pe răuvoitori.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Situația financiară începe să 
se redreseze, aveți succese și 
în plan profesional, dar nu vă 
încredeți în prieteni și luați 
deciziile importante singuri.

legenda lui Tarzan (r) 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 Babylon 5 
(s, ep. 25) 13.45 Ani de liceu (s, 
ep. 10) 14.15 Miracolul tinereții 
(s, ep. 10) 14.45 Familia Bundy 
(s, ep. 172) 15.15 Aripile pasiunii 
(s, ep. 92) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s, ep. 835) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Rosalinda (s, ep. 
10) 18.30 Urmărire generală
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Dosarele X (s, ep. 121) 21.30 
Profiler - prsihologia crimei (s, 
ep. 3) 22.25 Știrile PRO TV 22.30 
Chestiunea zilei 23.30 Urmărire 
generală (talkshow)

ACASĂ

6.00 - 12.30 Seriale și filme 
(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.00 Preciosa 
(s) 17.00 Casper (d.a) 17.30 
Dragoste și putere (s) 18.20 
Acasă la bunica (rețetă culinară)
18.30 Renzo și Adriana (s) 19.30 
Lanțurile iubirii (s) 20.20 Căsuța 
poveștilor 22.30 Vremea țiganilor 
(dramă Iugoslavia '89, p. II)

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 13.00 

Nadine Show 14.00 Karaoke 
Show (r) 15.00 Viața în direct 
16.00 Telenovelă 17.00 Nadine 
Show 18.00 Știri 19.00 Tiberiu & 
Tibanu 19.15 Karaoke Show 
20.15 Alegeți filmul! 21.30 Real 
TV 22.00 Tiberiu & Tibanu 22.15 
Știri 22.45 Revista presei

■ 10.00 După 15 ani (co. Anglia 
'97) 11.45 Regina frumuseții 
(thriller SUA '97) 13.15 Comoara 
din pod (co. SUA'97) 14.45 Valul 
ucigaș (dramă SUA ’95) 16.45 
Totul despre sex (s) 17.15 
Rapsodie în roz (co. romantică 
SUA 1995) 18.45 I.Q. (co. SUA 
’94) 20.30 Creaturile (horror SUA 
1994) 22.15 Jerry Maguire (co. 
SUA 1996)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
9.00 Știri locale (r) 9.10

Deva Mix (r) 9.40 Info matinal 
10.30 Dintre sute de ziare (r)

15.15 Post meridian 17.30 
Deva Mix 18.00 Știri 18.10 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 23.20 
Tentații 0.00 Știrile locale

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comer

cial PRO TV Deva 06.50-07.00 
Știri locale (r) 07.00-
10.00“Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!” (coproducție) 10.00- 
10.45 Program comercial PRO 
TV Deva 17.00-17.30 Știrile 
PRO TV București (coproducție 
și insert Știri Deva) 19.30-20.30 
Știrile PRO TV București 
(coproducție și insert Știri 
Deva) 22.20-22.30 Știri pe scurt 
PRO TV Dtw

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

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Influențele astrale sunt 
neutre, fapt pentru care nu 
vor apărea factori turbulenți 
din exterior. De aceea este 
momentul să vă reorganizați 
viața, să vă faceți ordine în 
plan sentimental.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Nativii acestei zodii vor fi în 
continuare într-o formă mai 
bună decât de obicei. Acum 
aveți destulă energie și timp 
pentru a recupera ceea ce nu 
ați făcut.

Z VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Relațiile cu rudele vor fi 
încordate, deoarece veți 
respinge cu mai multă 
hotărâre încercările lor de a 
vă influența sentimentele 
pentru persoana iubită.

Z PEȘTI 
(19.11 - 20.1)
Sunteți plin de dinamism și 

dorință de acțiune și asta se 
datorează mai ales 
perspectivelor materiale 
promițătoare, dar la urma 
urmei numai rezultatul final e 

^important.
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LOCATARII DIN DEVA AU O 0RGANI2ATIE 
CARE SĂ LE REPREZINTE INTERESELE

Așa după cum probabil știe 
toată lumea, asociațiile de loca
tari erau obligate prin lege să se 
transforme în cel mai scurt timp 
în asociații de proprietari, lucru 
care nu s-a întâmplat decât în 
parte. Fie neglijența unora dintre 
președinții de asociație, fie îm
potrivirea din diverse motive a 
unora dintre cetățeni a condus la 
situația aceasta, în momentul 
actual nemaiexistănd o evidență 
foarte strictă a tuturor asocia
țiilor. Pe de altă parte, confuzia 
se datorează și faptului că din 
vechile asociații de locatari au 
luat ființă mai multe 
asociații de proprie
tari, legile în vigoa
re dându-le acest 
drept. Din păcate, datorită frag
mentării-nu se putea pune pro
blema unei reprezentări eficiente 
a asociațiilor de proprietari în 
fața instituțiilor locale și a agen- 
ților economici. Prin urmare 
constituirea unei uniuni care să 
cuprindă și să reprezinte aso
ciațiile de proprietari era o ches
tiune extrem de importantă. Pen
tru municipiul Deva Uniunea 
Asociațiilor de Proprietari-Loca- 
tari este cea care poate repre
zenta cu succes interesele pro
prietarilor, despre acest fapt 
vorbindu-ne chiar președintele 
UAPL.

Rep.: - Die președinte aș 
dori să îmi spuneți pentru început 
câte asociații de proprietari fac 
parte din uniune și în ce fel vor 
putea fi ele sprijinite prin aderarea 
la organizația condusă de către 
dumneavoastră?

I.B.: - în primul rând dați-mi 
voie să vă spun că UAPL este o 
societate non-profit, neguverna
mentală și apolitică, ea fiind doar 
instrumentul prin care locatani pot 
fi reprezentări în fața unor instituții 
de interes public și gospodăresc. 
MA refer aici la Primăria munici- 

•_ -

Internet, informație rapidă, 
comunicație globală. Toți aceștia 
sunt termeni intrări în vocabularul 
contemporan, oameni de cele mai 
diverse profesii conștientizând 
faptul că trăiesc și muncesc deja 
într-o eră a informaticii. Este o eră 
a globalizării problemelor de di
verse domenii, o eră a vitezei și 
a accesului rapid la informație. 
Totul se măsoară în secunde 
care sunt transformate apoi - 
conform vechiului dicton “Timpul 
înseamnă bani" - în valută liber 
convertibilă. Pe bună dreptate se 
spune că cel care are acces la 
informație rapid și eficient stă
pânește lumea.

ACCES RAPID LA INFORMAȚII
<__________________________________________ !___ /

Ei bine, informația este oferită 
prompt și eficient și în municipiul 
Deva prin intermediul consacra
tei societății comerciale IIRUC 
S.A., societate națională care de 
mai bine de 30 de ani desfă
șoară o prestigioasă activitate în 
domeniul tehnologiei informației. 
De curând IIRUC S.A. a devenit 
partenerul agenției guvernamen
tale de presă Rompres. Prin 
această colaborare Rompres se 
lansează extraordinar de pu
ternic pe piața furnizorilor de 
servicii de informații, punând în 
slujba sa experiența și tehno
logia celor de la IIRUC. Așa după 
cum ne mărturisește directorul 
IIRUC S.A. Deva, dl Liviu Andrei, 
performanța celor de la Rompres 
este de-a dreptul remarcabilă, 
absolut toate informațiile fiind 
livrate clienților în timp real. In- 
ternetul își arată din nou eficiența, 
serviciile Rompres fiind cu ade
vărat foarte bune în special pen
tru societățile din mass-media. 
Un aspect foarte important este 
însă acela că oferta Rompres se 
adresează în egală măsură 
companiilor cât și persoanelor 
fizice, prețurile fiind extrem de 

kbune. "Practic, ne spune dl. direc- 

piului Deva, Conel, Apaterm etc. în 
momentul actual din Uniune fac 
parte 41 de asociații, dar sperăm 
ca în curând toate asociațiile de 
proprietari din municipiul Deva să 
devină membre. Desigur, prin 
aderarea la uniunea noastră 
asociațiilor de proprietari li se des
chid în față mai multe perspective, 
dar cel mai mare avantaj este 
accesul acestora la unele credite 
extrem de avantajoase. Uniunea 
are un contract de colaborare cu 
societatea americană Cooperative 
Housing Foundation, societate 
care acordă împrumuturi bănești

Discuție cu di. loan Bordean, președintele 
Uniunii Asociațiilor de Proprietari-Locatari Deva

acelor asociații membre care 
doresc să efectueze diverse 
activități în interesul locatarilor.

Rep.: - Mai concret la ce se 
referă colaborarea cu CHF?

I.B.: - Spre exemplu dacă o 
asociație care este membră a 
UAPL dorește să acopere cu ta
blă un bloc, dar nu dispune de 
suma necesară, ni se poate 
adresa solicitând un împrumut. 
Dobânzile sunt de 12 %, dar pe 
măsura plății creditului dobânda 
se calculează lunar la suma ră
masă. Este extrem de avantajos, 
dar repet acest sistem de împru
muturi este valabil doar pentru 
acele asociații care sunt membre 
ale UAPL.

Rep.: - Care este taxa lu
nară pentru membrii uniunii?

I.B.: - La înscrierea în uniune 
fiecare asociație trebuie să plă
tească 2000 de lei pentru fiecare 
apartament, iar cotizația lunară 
este de 400 de lei pentru fiecare 
apartament. Taxele sunt, așadar, 
simbolice, banii care rezultă de 
aici fiind folosiți doar pentru plata 
cheltuielilor curente de la sediul 
nostru. în acest context vreau să 
menționez că nici unul dintre cei 

tor Liviu Andrei, noi am pus la 
dispoziție tehnologia care face 
ca fluxul de informații să fie în 
timp real, așa încât clientul să 
aibă în fiecare minut ultimele no
utăți care îl interesează. Este un 
instrument foarte util atât oame
nilor de afaceri, cât și oamenilor 
simpli care sunt interesați să afle 
cu promptitudine tot ceea ce se 
întâmplă în țară și în lume. Infor
mațiile culese în toată țara sunt 
transmise prin intermediul celor 
26 de noduri Internet IIRUC 
aflate pe teritoriul a 26 de județe, 
ele fiind retransmise apoi imediat 
celor care le solicită. Practic, 
informația este împărțită între 

toate nodurile IIRUC, astfel încât 
nu există riscul blocării serve- 
relor de la București ale agenției 
Rompres." Viteza cu care se 
transmit datele este de 64 
Kbps, însă pe viitor ea poate 
crește și în funcție de numărul 
celor care solicită abonamentul 
de acest fel. Toate informațiile 
referitoare la Rompres se pot 
accesa pe site-ul http:// 
deva.iiruc.ro/rompres sau direct 
la adresa www.rompres.ro.

IIRUC Deva este de mai bine 
de trei ani cel mai important ope
rator de servicii Internet din ju
dețul Hunedoara, transmisiile de 
date efectuându-se prin inter
mediul cablurilor optice. De cu
rând la Deva a fost inaugurată și 
o antenă cu ajutorul căreia, prin 
intermediul satelitului Orion, se va 
asigura legătura Internet direct 
cu Statele Unite la o viteză de 
128 Kbps. în viitor, așa după cum 
ne spune dl. Andrei, IIRUC Deva 
va fi, alături de celelalte noduri 
IIRUC din țară, unul dintre cei mai 
importanți actori pe scena 
națională în domeniul transmisiei 
de date.

Andrei NISTOR 

care lucrăm aici nu suntem plătiți 
în nici un fel; absolut totul este pe 
bază de voluntariat.

Rep.: - Poate că ar fi bine să 
menționați cum puteți fi contactați.

I.B.: - Sediul nostru este în 
clădirea Primăriei municipiului 
Deva la camera 35. Aici putem fi 
contactați în fiecare marți după 
ora 17.00 și în fiecare vineri înce
pând cu ora 10.00. Vreau să 
mulțumesc pe această cale dlui 
primar Mircia Muntean care ne-a 
sprijinit extraordinar de mult încă 
de la constituirea noastră, ajutorul 
domniei sale fiind esențial pentru 

existența UAPL.
Rep.: - O ul

timă întrebare die 
președinte se re

feră la poziția UAPL Deva față de 
situația apei calde, mai concret 
cum puteți sensibiliza factorii de 
răspundere implicați pentru schim
barea situației din prezent?

I.B.: - Faptul că societatea 
Conel nu dorește să reia ali
mentarea cu apă caldă în muni
cipiul nostru până la plata inte
grală a datoriilor este de natură 
să afecteze foarte serios pe 
toți aceia care au plătit. Noi con
siderăm că nu este nici drept și 
nici legal ca să fie sancționați 
colectiv toți cetățenii munici
piului. Prin urmare, noi protes
tăm vehement față de măsurile 
abuzive dispuse de către con
ducerea F.E. Mintia și.perem ca 
în cel mai scurt timp această 
situație stupidă să fie rezol
vată. Sperăm ca prin protestul 
nostru public să sensibilizăm 
toți factorii de răspundere im
plicați, astfel încât să eliminăm 
această anomalie care iată că 
se repetă sub diverse forme în 
fiecare an.

Rep.: - Die președinte vă 
mulțumim.

Andrei NISTOR
_________________ J

Abuz de 
bunăvoință 

f 

Pentru că multe consilii 
locale nu au bani sau nu 
vor să dea pentru învăță
mânt, multe școli din județ 
se confruntă cu mari pro
bleme administrative. Este 
și cazul majorității școlilor 
din Deva care și-au rezolvat 
multe probleme ținând de 
pregătirea noului an școlar 
din surse proprii (chirii, 
prestări servicii etc) sau cu 
sprijinul binevoitor al pă
rinților. De apreciat este 
faptul că oamenii cu bani 
înțeleg și ajută la rezolvarea 
problemelor școlii, dove
dind un lăudabil simț civic.

Dar vorba aceea stră
moșească "dă-i românului 
un deget și-ți ia toată 
mâna” și-a dovedit valabili
tatea și în astfel de situații. 
Astfel profesorii unui liceu - 
nu spunem deocamdată 
care - au solicitat ceva în 
plus pe lângă toate aceste 
ajutoare.

în afara inevitabilelor 
fonduri ale clasei din care 
se achiziționează cretă, bu
reți, mături etc și banilor 
pentru manuale, elevilor li 
s-au solicitat câte 50.000 lei 
de căciulă pentru a se achi
ziționa mochetă în clase. 
Fără să aducem în discuție 
și alte speculații și acuze 
care s-au născut în urma 
acestei solicitări, ne limităm 
la a spune că profesorii 
abuzează de bunăvoința 
părinților. (C.M.)

La Colegiul Național “De- 
cebal” din Deva (singura in
stituție școlară din județ ce 
cuprinde toate formele învă
țământului preuniversitar - 
de la cel preșcolar, la post- 
liceal), actualul an școlar a 
început cu trei clase mai 
mult față de anul precedent, 
cu un nou cabinet de infor
matică și cu încă o sală de 
sport. Tot o noutate ar fi și 
restructurarea profilelor la 

"Școala nu se poate 
izola de comunitate"

clasa a IX-a, care, în confor
mitate cu programul refor
mei, a devenit următoarea: 
matematică - informatică (cel 
mai solicitat la admiterea 
din iulie), științe ale naturii, 
filologie - toate cu predare 
bilingvă engleză - franceză 
și cu predare în limba ger
mană. Celelalte clase de li
ceu funcționează după ve
chile planuri de învățământ, 
iar claselor primare și de 
gimnaziu le sunt specifice 
predarea în limba germană 
(valabilă și în cazul grădi
niței) și, respectiv, intensiv 
engleză - franceză.

Astfel că, în condițiile în 
care în unele școli și licee 
posturile la limbi străine 
sunt ocupate de suplinitori 
sau de necalificați, la Cole
giul “Decebal” predau nu 
mai puțin de 10 profesori 
(titulari) de engleză, 7 de

Cowboy de... municipiu!
Foto: Traian MÂNU
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Coșuri de gunoi 
sublime dar...
Inițiativa Primăriei munici

piului Deva de amplasare a 
coșurilor de gunoi (cele por
tocalii - n.n.) pe majoritatea 
străzilor este lăudabilă. Chiar 
dacă din punct de vedere 
constructiv nu sunt cele mai 
eficiente, cetățenii par mulțu
miți de prezența lor. Mai mulți 
locuitori de pe strada Mihai 
Eminescu ne-au sesizat însă 
că pe porțiunea din fața Poli
ției județene și până lângă 
Piața Rușilor coșurile de gu
noi lipsesc. O fi uitat primăria 
că și zona respectivă face 
parte din municipiu, sau pur 
și simplu nu mai sunt bani 
pentru cumpărarea acestor 
pubele?
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în sfârșit, 
Eminescu!

După o lungă și (pentru 
șoferi) chinuitoare așteptare, 
au fost în sfârșit demarate 
lucrările de asfaltare a străzii 
Mihai Eminescu din municipiul 
Deva. Fiind una dintre cele 
mai aglomerate străzi din 
Deva; strada Eminescu este 
și una dintre cele mai dete
riorate; prin urmare, inițiativa 
asfaltării acesteia este cu 
adevărat una foarte bună. 
(A.N.) 

franceză și 4 de germană, 
după cum am aflat din dis
cuția purtată cu dl Fiorin 
llieș, directorul instituției.

“Dacă reforma învăță
mântului se derulează foar
te bine la nivelul curriculu- 
mului, al proiectării activității 
și al organizării rețelei șco
lare - apreciază dl llieș -, în 
planul resurselor financiare, 
în schimb, școala nu e sufi
cient sprijinită de autoritățile 

locale; banii alocați au fost 
orientați preponderent spre 
cheltuielile de întreținere șl 
foarte puțin sau deloc în
spre dotări materiale. Uni
tatea noastră, spre exem
plu, n-a primit anul acesta 
nici un leu pentru dotări; tot 
ce am realizat a fost cu 
sprijinul părinților, respectiv 
prin sponsorizări.”

Așa stând lucrurile, noile 
reglementări din cadrul 
Legii învățământului sunt 
considerate binevenite, în 
contextul stabilirii unui real 
parteneriat cu comunitatea 
locală. Conducerea colegiului 
susține că acesta e deja pre
gătit să întrețină un aseme
nea parteneriat cu comunita
tea, pentru că în fond “școala 
nu se poate izola de aceasta 
și numai astfel reforma va 
avea sorți de izbândă.”

Georgeta BÎRLA

■........................................... ............................................. ’■<

Alianța Națională Creștin - 
Democrată are organizație și la

Deva
Supranumit partidul lui Cior- 

bea, ANCD nu este foarte cu
noscut pe meleagurile hune- 
dorene. Desprins din PNȚCD și 
având imense dificultăți la înre
gistrarea la Tribunal, ANCD nu 
a reușit până în acest moment 
să fie mai mult decât - așa 
cum bine spunea un eminent 
politolog - un partid de buzu
nar. Și totuși, încrezători în șan
sa lor, având acea încăpățâ
nare atât de specifică "moților", 
conducătorii ANCD încearcă 
să facă din acest partid unul 
demn de luat în seamă la 
viitoarele alegeri. Aceasta este 
și cauza pentru care politica 
de înființare de noi organizații 
locale și județene, alături de 
atragerea a cât mai mulți 
membri, este una foarte 
agresivă.

Conferința de constituire a 
organizației hunedorene a Ali
anței Creștin Democrate din 
România, conferință care a 
avut loc luni, 13 septembrie a.c., 
s-a înscris în politica mai 
amplă de "cucerire de noi teri
torii" a tinerei formațiuni po
litice. Adunarea de la Bădăcin, 
locul unde a luat practic ființă 
Alianța Națională Creștin- De
mocrată, a stabilit traiectoria ce 
trebuie urmată de către partid 
și felul în care acesta va ac
ționa pe viitor. Desigur, la Bă
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Dar noi de ce nu 
avem nici un oficiu j 

poștal? | 
lată o întrebare a locui- ■ 

torilor cartierului Viile Noi, în- J 
trebare pentru care nimeni I 
nu pare să aibă vreun răs- | 
puns. Mai multi cetățeni ne-au ■ 
sesizat, spunându-ne că nu • 
există nici măcar un loc de | 
unde pot să își procure tim- 1 
bre sau alte efecte poștale, . 
fapt considerat de către I 
aceștia extrem de neplăcut. | 
Cel mai apropiat oficiu poștal ■ 
este cel din apropierea ma- 1 
gazinului Casa Cărții.

Plătim de două ori
| pentru același serviciu |
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Mai mulți locuitori ai muni
cipiului Deva, cu toții abonați 
ai societății locale de cablu, 
ne-au sesizat că ei sunt ne- 
voiți să plătească de două ori 
pentru același serviciu. în 
speță este vorba despre 
programul 1 al televiziunii na
ționale pentru care se plă
tește atât prin intermediul 
abonamentului către socie
tatea de cablu, dar se plă
tește și acel abonament di
rect radio-tv. Or, știindu-se 
faptul că societatea de cablu 
are deja un contract cu TVR, 
abonații săi nu ar mai trebui 
să plătească și vechiul abo
nament tv.

Ar fi nevoie de 

semafoare
Sunt câteva locuri pe teri

toriul municipiului Deva unde 
prezența unor semafoare ar 
fi extrem de benefică. Este 
vorba despre intersecțiile de 
la Fabrica de Mătase și cea 
de la Sântuhalm spre Hune
doara, intersecții foarte cir
culate și deci foarte pericu
loase. Costul unei instalații de 
semaforizare este mare, însă 
primăria ar trebui să le aibă în 
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dăcin - așa după cum mărtu
risea dl. loan Alexa, membru în 
comitetul de inițiativă din Hu
nedoara - s-a analizat și si
tuația din județul nostru, sta- 
bilindu-se liniile generale de 
acțiune aici. Acesta a fost 
practic imboldul pentru consti
tuirea grupului de inițiativă care 
urma să pună bazele organi
zației hunedorene.

La întâlnirea cu jurnaliștii 
hunedoreni ce a avut loc luni 
după-masa, întâlnire la care au 
luat parte patru dintre perso
nalitățile care constituie co
mitetul de inițiativă, s-au dis
cutat în primul rând câteva din
tre ideile doctrinare ale forma
țiunii politice și bineînțeles gân
durile de viitor. Pe plan național, 
în viitorul apropiat ANCD își 
propune să adune destule vo
turi astfel încât la viitoarele 
alegeri să poată păși peste 
cele 5 procente necesare in
trării în Parlament. Pe plan local 
ANCD dorește să se conso
lideze ca formațiune politică, 
atât prin atragerea de noi 
membri, cât și prin mai desele 
ieșiri la rampă, astfel încât să 
se facă mai cunoscut și să se 
individualizeze pe scena politică. 
Sperăm să rămână uniți în jurul 
ideilor pe care le au în prezent și 
le urăm viață cât mai lungă.

Andrei NISTOR

deva.iiruc.ro/rompres
http://www.rompres.ro
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EUGEN EVU SAU ARTA SEDUCȚIEI 
PRIN POEZIE

I
 Despre lirismul inconfundabil al 
lui Eugen Evu s-a vorbit și s-a scris 
mult ca fiind un criteriu de apreciere 
reprezentativ; și așa este; personal 
cred că întreaga poezie eviană are, 
în plus, și acea latură mlădioasă 
care o particularizează nelipsind din 
nici un poem. Lucru care se petrece 
pe fondul unei ultrasensibilităfi 
datorită căreia poetului i se poate 
aduce frumoasă învinuire...Astfel, 
un iubitor de poezie va observa 
lesne că Evu are atâta pricepere 
într-ale creației, încât comunicarea 
prin arta sa dă sentimentul mutării 
perfecte pe structura psihică a 
lectorului. Ca să nu mai vorbim că 
domnia-sa știe să fie un intermediar 
excelent între noi și tot ce trebuie I perceput ca existent/trăire; ca să nu
mai vorbim de eleganta 
intermediere dintre noi și Divin, 
precum în aceste versuri de-o 
extraordinară profunzime și forță: 
“O, Tu-mi rămâi etern Părinte, 
Domnul!/Eu sunt făcut din sacra ta 
argilă/lertare-ți cer, de găndu-mi fie- 
ti milă,/Spre alinare mi-ai lăsat doar 
somnul//(LAMA SABACHTANI, 
p.167). Spațiul nu-mi permite să 
citez întreaga poezie, din 
păcate... Nu neapărat pentru că am 
folosit acest citat, dar trebuie să 
spun: în poeziile din acest volum se 
simte un fel de agresivitate a 
poetului pentru a câștiga, prin 

JntermedM_£oezKi_terenu^p^erdut_

în relația cu Dumnezeu - de fapt, 
comunicarea cea mai directă și mai 
eficientă, se pare, dintre el și 
Divinitate. Dar să fim înțeleși: nu 
este vorba despre o întoarcere, 
propriu-zisă, ci despre o firească 
înfățișare/exteriorizare a unui Eu 
închingat mulți ani de canoanele 
unui sistem pe care poetul nu a 
vrut să-l accepte niciodată. 
Poemele, în marea lor majoritate, 

Eugen Evu: GRĂDINILE SEMANTICE 
Editura EMIA, Deva, 1999

au, între altele, și acest rost fără ca 
poetul să alunece spre un 
misticism desuet - Doamne ferește 
să fie vorba despre așa ceva!, 
dimpotrivă avem de-a face cu o 
atitudine demnă doar cu ușoare 
nuanțe de patetism, însă totul 
foarte bine dozat și regizat de autor. 
Tocmai pentru că în cazul său 
autocunoașterea funcționează 
perfect, el neavând nevoie de 
surogate pentru a se defini și a 
convinge. Din acest punct de 
vedere, cred că mai bine și mai 
bine îl reprezintă versurile: 
“Foamea de sacru-n ramuri și

mireasmă/lrumpe din luminile 
captive/ln limpezimi de 
catapeteasmă/Spre rămurișul 
formei fugitive//l-asemeni jocul celui 
care scrie:/Nou înveliș îi dăruie, 
răsplată/lntregitori nimb prin Poezie 
-/Splendoarea Celui pururi viu ni-i 
dată.//(ÎNFLORIREA SAU
FOAMEA DE SACRU, p.45). Intr- 
un spațiu ideatic foarte clar 
conturat, care, acum, poate fi 

perceput ca fiind personalitatea 
poetului, Eugen Evu își 
construiește poezia cu finețea, 
priceperea și uimitoarea precizie a 
țeserii pânzei de păianjen. La el 
responsabilitatea actului poetic este 
enormă, iar citito'rului îi este 
imposibil să scape de mrejele în 
care un crez poetic pironit în 
structura sufletească a poetului îl 
seduce tot timpul. Pe aceste 
coordonate l-am regăsit în noul său 
volum de poezii, apărut la Editura 
EMIA în condiții grafice deosebite. 
De altfel, așa cum și merită un poet 
de talia lui Eugen Evu căruia

r
Dumnezeu i-a dăruit harul să 
poată scrie asemenea versuri: 
‘Cum săruți din cuvânt numai 
semnificație ?/Cum să oprești 
când mișcare-i totul și fugă/ 
Poezie și moarte-ncleștare-n 
acea ecuație/lntrebarea înalță, 
subjugă și-i rugă...7/(CUM, p.10). 
Fără să fie strict socială, poezia 
lui Eugen Evu poartă cu sine, ca 
un stigmat, pecetea unei realități 
din care poetul evadează 
decretând: “Intr-adevăr utopiile/ 
Dinamizează istoria/(Uneori o 
dinamiteazăj/lntr-adevăr utopiile/ 
înalță fruntea și refac puntea/cu 
sacrul/lnsă preaiubit al meu 
popor:/Himerele nu sunt 
comestibile/Foamea nu justifică 
specia7/(INTERIOARĂ PATRIA 
ESTE, p.W5). Practicând un 
lirism încărcat de metafore și 
având de partea sa experiența 
construcției artistice, poetul 
creează imagini memorabile sau, 
cel puțin, le sugerează cu 
convingătoarea putere a 
personalității sale artistice. De 
altfel, acest nou volum de versuri 
vine să confirme și să 
consolideze poziția unuia dintre 
cei mai importanți și mai talentați 
poeți români contemporani.

Dumitru HURUBĂ

întregirea ceasului
Eu te voi numi lacrimă 
pentru că ai crescut din ochiul Pământului 
și îți voi spune zâmbet 
fiindcă ai înflorit pe buza cuvântului; 
aripă ești căci înalți dimineața ori noaptea 
pe cerul neîntregit.

Eu îți voi spune mare
și voi lăsa valurile să te cheme
în limba sărată a apei,
îți voi spune stâncă
și voi lăsa cioplitorii furtunii
să te reîmpietrească,
îți voi spune zare
ca să alerge toate drumurile spre tine;
în sfârșit, te voi confunda cu o gaură neagră 
săpată adânc în zidurile galaxiei 
și timpul se va afunda înlăuntrul tău 
devorând umbrele, suflările ce le va găsi 
prin adâncuri...

Poate că nici în ceasul al treisprezecelea 
când durerea și zâmbetul se vor fi uscat, 
când aripa va fi ajuns limanul depărtării, 
când marea se va fi împreunat cu stânca, 
gaura neagră se va fi topit în constelații 
Poate că nici atunci, 
prin ceasul al treisprezecelea, 
nu te voi recunoaște, 
nu voi primi glasul 
care să-ți ceară iertare 
și nu te voi striga 
în cuvintele ce-mi dorm la căpătâi:
,,Semen al meu, 
Semen al meu, 
Semen al meu!"

Roxana SICOE-TIREA

Mulțumiri 
sponsorilor

Realizarea unei manifestări de 
amploarea „Serbărilor Naționale de la 
Țebea” nu este posibilă fără eforturi 
deosebite. Și, ca în fiecare an, multe 
persoane, instituții și societăți comerciale 
s-au implicat în organizarea sărbătorii cu o 
participare record, atât a personalităților, 
cât și a celor veniți doar ca spectatori la 
comemorarea lui Avram lancu.

Organizatorii serbărilor - Prefectura, 
Consiliul Județean, Primăria Baia de Criș, 
Inspectoratul Județean de Cultură și 
Centrul Creației Populare - s-au bucurat 
de sprijinul material al sponsorilor. 
Mulțumirile organizatorilor, pentru că au 
fost susținuți, se adresează B.C.R., Minei 
Țebea, societăților comerciale Sartex SRL, 
Casial, Macon, Foricon, Comat, 
Federalcoop și ASAR Grup Deva. De 
asemenea, sunt recunoscători și Quasar, 
Primatelecom, Minexfor, Acvacalor Brad, 
Direcției Județene de Telecomunicații 
Deva, Electrica Deva, Condor și U.M. 
Brad. Prin contribuția lor, „Serbările 
Naționale de la Țebea” au fost reușite, 
spre bucuria foarte numeroșilor români 
veniți din toate colțurile țării. (V.R.)

Linguri și căuce, din lemn sculptat, făcute 
de Simu Grec (Hațeg)

Gru, l de dansatori al RomTelecomului 
Foto: Traian MÂNU

"Provinția | 
Corvina" ]

Recent a apărut cel de-al 10-lea 
număr (serie nouă) al revistei 

de literatură și artă a Hunedoarei 
“Provincia Corvina”. In cele 24 de 
pagini ale sale cititorii pot lectura, în 
cadrul rubricilor obișnuite, proză și 
teatru scurt, multă poezie, eseu, 
recenzii de carte și cronică de artă 
plastică ș.a.

In editorialul actualului număr, 
semnat tot ca de 
obicei de
redactorul-șef al 
publicației (Eugen 
Evu), invocând 
“subiectul” unui 
show al comicului 
Doru Octavian
Dumitru - “Imbârligăcioșii” -, autorul 
se întreabă retoric: “Există, oare, 
îmbârligată interior, o realitate 
distrofică a psihicului, camuflată în 
ceea ce numim “societate”?...Când și 
cum vor dispărea monștri neaparenți, 
structurile distrofice, nu osoase, ci 
spirituale, decăzute, subumane?”...

Nicolae Balșan, Dan Vifor Pichiu, 
loan Evu semnează fragmentele de 
proză scurtă și teatru scurt, în timp ce 
“răsfățații” generosului spațiu dedicat 
poeziei sunt în acest număr Gheorghe 
Hărău (“un nou poet hunedorean”), 
Nicolae Szekely, Constantin Stancu, 
Al. Pintescu, Ovidiu Mihăilescu, Ion

Urda, Victor Niță și Paulina Popa, 
alături de poeți consacrați, ca Ana 
Blandiana, Alex Ștefănescu, Nichita 
Stănescu ș.a.

Volumele supuse “ochiului critic” 
aparțin poeților hunedoreni Iv 
Martinovici -”un poet ajuns la vârsta 
contemplației creatoare” -, Paulina 
Popa - care “știe să adune aurul poeziei 
adevărate” - și Ionel Amăriuței - 

“temperament 
melancolic și spirit 
elegiac”. Oaspetele 
acestui număr al 
“Provinciei 
Corvina” este
poeta Aura
Christi, din

Chișinău (cu a sa recentă apariție 
editorială “Ultimul zid”), pe care 
redactorul-șef al revistei o consideră 
“printre primele trei-patru valori ale 
generației sale, având resurse de a...se 
autodepăși fulgerător!”

“Câteva considerații asupra 
raportului știință - filosofie” (Cristian 
Penișoară) și traducerea textului lui 
Emil Cioran “Terifiant și ridicol”, 
alături de continuările din numărul 
anterior (“Alchimia divinului”, 
“Monografia comunei Mânerău”) și de 
alte informații diverse completează 
cuprinsul numărului zece al revistei 
hunedorene. (G.Bîrla)

Preocupările folclorice 
ale prof. univ. dr. Ion 
Drăgan le cunosc numai din 

anul 1994, când devine un 
colaborator permanent și 
membru al redacției revistei 
,.Miorița", ce apare la Deva, fl 
știam, însă, pe profesorul de 
pedagogie la Universitatea 
din Timișoara, un exemplu de 
intelectual care participa la 
răspândirea culturii în satele 
hunedorene. Fiu al satului 
Bretea-Mureșană, comuna 
Ilia, simțea o adevărată 
satisfacție când se întâlnea cu 
grupuri de oameni, cu care 
,.conversa" de toate. Am 
discutat de câteva ori aspecte 
din domeniul obiceiurilor 
populare, dar niciodată nu s-a 
,.trădat". Și totuși!..,

in numărul 1 al revistei 
,,Miorița" (1994) editată de 
Centrul județean al creației 
populare Hunedoara îi 
apărea un articol despre 
,,Obiceiul colinzii cu duba în 
satul Bretea-Mureșană”, pe 
care l-am abordat mai mult 
din curiozitate, dar textele 

^celor 6 colinzi, care-l

Un pedagog, culegător de folclor -
/onDrâganurmează, m-au fascinat prin 

străvechimea și aroma 
acestora. E vorba de 
colinzile: ,,Ce stai june, nu te- 
nsori?", „Feciorița (mică)”, 
,,Fericat, ferice”, ,,Fericum gi- 
acest domn bun", ,,Ciasta-i 
jupâneasă" și ,,D’uită-n sus și 
d’uită-n jos. ” Limba arhaică și 
dulce se impune de la 
început, lată, însă, un 
fragment din ,,Feciorița 
(mică)”, care te-nfioară prin 
sinceritatea și curățenia fetei 
de la țară: ,,Poruncit-o, 
poruncit(u), / Fata dalbă la 
mirelu), / La mirel cel 
tânărel(u): Să nu-ș facă mirel 
bine, / Să mi-s vină pân’ la 
mine; / Să nu vină - așa cu 
mulți, / Cu cinci-zăci de 
călărași, / Mai cu-atâția 
pegestrași, / Să nu vină jos, 
prin lunci, / Să mi-ș vină sus 
prin munți...”

în nr. 2/1994 al revistei 
apar două articole, amândouă 
deosebit de interesante. 

Primul, ,,Psihologie și folclor", 
se bazează pe convingerea 
pedagogului că ,,Investigarea 
și explorarea filoanelor 
psihologice ale folclorului 
nostru au o dublă importanță: 
de valorificare a înțelepciunii 
populare și de îmbogățire a 
patrimoniului psihologiei 
științifice cu un nou capitol: 
psihologia populară” (pag. 58- 
59). Așa este. Un adevăr de 
necontestat, prin profundul 
său adevăr.

Al doilea articol este de 
onomastică, ocupându-se de 
porecle, și acestea un rezultat 
al fanteziei populare. Articolul 
se numește ,,Poreclele 
(supranumele); funcții, origine, 
semnificații". Sigur, este vorba 
de poreclele din satul natal. 
Trebuie să subliniez că 
pedagogul nu este ,,străin de 
cauză" și scrie un articol 
edificator pentru domeniu. Un 
singur exemplu este suficient.

,,în mediul sătesc - 

subliniază prof. univ. Ion 
Drăgan - spre deosebire de 
cel urban, oamenii sunt 
cunoscuți după porecle. Uneori 
(...) nici nu sunt recunoscuți, 
după numele oficial, (...) numai 
după ce li se pronunță porecla, 
se știe despre cine este 
vorba."

Citez numai câteva: Albina, 
Boamba, Bobiștău, Broasca, 
Bucă-Cârnă, Buha, Buricu, 
Cioata, Cloșca, Crumpu, 
Dărdănel, Hăru, Hoheritu, 
Moaca, Papă-Pâță, Poama, 
Rățoiu, Râma, Sergentu, 
Șchiopu, Tigaia, Vipăra, 
Vorțanu.

Un moment important în 
definirea folcloristului este 
anul 1996, când la Timișoara, 
prin grija Centrului județean al 
creației populare, i s-a tipărit 
culegerea ,,Dă pă dubă, 
săraca", colinzile dubașilor din

Bretea Mureșană și 
prezentarea obiceiului. 
Volumul cuprinde un număr 
de 28 de colinzi bătrânești, 
organizate în următoarele 
părți: ,,Colinzi de fereastră", 
,,Colinzi de gazdă", ,.Colinzi 
de găzdoaie", ,,Colinzi de 
ficior”, Colinzi de ficioriță", 
,,Colinzi religioase". La 
acestea se adaugă 
, .marșurile dobașilor”:
,,Marșul de după masă", 
,,Marșul de seară”, ,,Marșul 
nopții”; ,,Marșul de la miezul 
nopții" și , .Marșul de 
dimineață”.

La toate colinzile și 
,,marșurile" sunt scrise și 
melodiile, de către o 
celebritate a muzicii 
românești - Nicolae Boboc, 
fiu al comunei Ilia (E păcat că 
aici nu există nimic care să 
amintească numele aces

tuia!). Sunt, de asemenea, 
numiți informatorii, ,,instru
mentiștii" care au cântat 
,,marșurile" dobașilor. (Era 
mai bine dacă s-ar fi realizat 
și un glosar al colindelor 
publicate).

Ca ,.prefață" a cărții a 
fost inclus articolul publicat 
în revista,,Miorița", pe care I- 
am amintit mai înainte, și 
care se încheie cu 
următoarele cuvinte, pe care 
ar trebui să le rețină și fiii 
celorlalte sate: ,,Am dorit, 
stimați cititori, prin rândurile 
de mai sus, să vă introduc în 
lumea unui obicei - dubașii - 
specific satului meu, lume 
din care am făcut și eu parte 
în anii tinereții. Și prin 
aceasta, să aduc omagiul 
meu celor care îl practică de 
milenii, purtăndu-l din gură în 
gură, an de an, de la un 
Crăciun la altul, nelăsându-l 
să se piardă în negura 
uitării. ”

Clemente CONSTANDIN_______ ________ /



Consiliul de administrație al
r

SC Crișbus SA Brad
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 

A ACȚIONARILOR în data de 30.09.99, ora 10, la Casa 
de Cultură din Brad cu următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea programului de restructurare;
2) Diverse.
în cazul în care la data de mai sus adunarea nu va 

fl statutară, aceasta se amână pentru data de 01.10. 
1999, la ora șl locul menționate mal sus. Procurile de 
reprezentare se depun la sediul societății până la data 
de 27.09.99.

Informații suplimentare la sediul societății din 
Brad, str. Goșa, nr 44, sau la tel. 054/G51242, între 
orele 7-10.

Salut!

Tocmai am sosit din Lumea McDonald 
și de-abia aștept să ne vedem! Vreau să-ți arăt 
ce scamatorii am mai inventat. Sunt sigur că 
o să-ți placă.

Vino să ne jucăm, să cântăm, să ne 
distrăm împreună. Am o mulțime de surprize 

pentru tine.
Te «..«•

la McDonald's .....P.WS.........
Cheamă-i și pe prietenii tăi,.

VINDE:

CASE DE MARCAT CD MEMORIE FISCALA CARAT 1500 ER-I
Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER- 

/ este destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate 
tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:
S Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat 

la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)
v7 Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
f Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine 

și 1.400 articole la restaurante
J Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
v7 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)

J Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic 
v7 Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400$ +TVA
INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL S0CIEW1I

v

fundația Universitară 
AISTEDA

PUBLICITATE

Centrul Universitar Alba - lulia 
Fundația Universitară AISTEDA, filiala 

Alba-lulia
anunța CONCURS DE ADMITERE în data 
de 25 septembrie 1999, la următoarele

FAC. de DREPT
facultăți:

100 locuri zi 50 locuri FF
FAC. de FINANȚE-CONTABILITATE 100 locuri zi 50 locuri FF
FAC. de MANAGEMENT 100 locuri zi 50 locuri FF

în zilele de 17, 18 și 19 septembrie vor 
avea loc lecții de pregătire gratuite.

Graficul desfășurării acestor lecții va fi 
afișat la avizierul universității.

încrierea candidaților se face în perioada 
14-23 septembrie la secretariatele facultăților 
între orele 9-18, iar sâmbăta și duminica între 
orele 9-14.

Informații suplimentare se pot obține la 
secretariatul universității (Casa de Cultură a 
Sindicatelor din Cetate, str. M. Viteazu, nr. 31) 
sau la numerele de telefon:

058-818959 Facultatea de Drept
058-815848 Facultatea de Finanțe -

Contabilitate și Facultatea de Management 
058 - 815714 Secretariatul central

040/0 0JM4 39,3 MHZ
Str. Gh. Barițiu, nr. 2

Alege succesul prin progres
Radio Deva pune bazele pentru viitoarea extindere și își 

întărește echipa și prezența în județ oferind condiții avantajoase 
pentru persoane inventive și cu spirit de muncă în echipă.

în acest sens Radio Deva organizează CONCURS pentru 
ocuparea următoarelor posturi:

13 REALIZATOR EMISIUNI
Cerințe:
- vârsta 22-35 ani
- studii superioare
- cunoașterea limbii engleze
0 AGENȚI DE PUBLICITATE
Cerințe:
- experiență minimum un an
- studii medii sau superioare
Informații zilnic la numărul de telefon 23.44.90, între orele 

09.00-17.00. Persoana de contact Cristina Bozan.
Dosarele de înscriere la concurs se depun zilnic la sediul 

postului de Radio până în data de 24.09.1999. Concursul va 
avea loc în data de 27.09. a.c.

Realaurantul întregii familii

LIBER"
lli»i<i W.

Deva
ANGAJEAZĂ
1. Femeie de 

serviciu
2. Agenți comer

ciali
Informații suplimen

tare la telefoanele 054/ 
213575,054/217929.

✓------------------------------------------------------------------------------- \

Societatea Comercială
Orăștietrans SA Orăștie

str. Unirii, nr. 76
Comisia de selecție a administratorilor, constituită în baza 

Hotărârii AGEA de la SC Orăștietrans SA Orăștie, nr. 2, din 
16.08.1999 și în conformitate cu dispozițiile art. 4 (1 j din 
Normele metodologice privind încheierea contractelor de 
administrare aprobate prin H.G. 364/1999, aduce la cunoș
tința celor interesați ca in data de 23.10.1999, ora 10, se 
organizează la sediul SC Orăștietrans SA Orăștie CONCURSUL 
DE SELECȚIE A ADMINISTRATORILOR în conformitate cu 
dispozițiile art. 3 (1) din Normele metodologice privind 
încheierea contractelor de administrare aprobate prin H.G. 
364/1999.

Ofertele se depun în plic sigilat la sediul societății, până la 
data de 22.10.1999, ora 14, și vor conține documentele care 
să ateste îndeplinirea condițiilor minime obligatorii prevăzute 
la art. 9, art. 13, lit. a, b, c, sau, după caz, la art. 10, precum 
si propunerile prevăzute la art. 13, lit. c și e din Normele 
metodologice aprobate prin H.G. 364/1999.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum si celelalte 
documente prevăzute la art. 8, lit. a până la g din Normele 
metodologice menționate, se pot consulta la sediul societății în 
zilele lucrătoare între orele 9-14 în baza unui acord de confi
dențialitate, începând cu data de 22.09.1999.

Relații suplimentare la telefon: 054/241495.

Universitatea de Vest “Vasiie Goldiș”
Arad

Organizează in 25 septembrie concurs de admitere la:
Facultatea de Drept - acreditată 
Colegiul Universitar Juridic

telefon 057/280411
telefon 057/280411

Facultatea de Marketing, Management - acreditată (zi, ff și învățământ la distanță) 
cu specializările: Marketing, Administrarea afacerilor, Finanțe-contabilitate
Colegiul Universitar de Informatică Aplicată telefon 057/230416
Facultatea de Științe Politice cu specializările: Sociologie, Filosofie, Psihologie,
Administrație publică
Facultatea de Medicină Generală
Colegiul Nursing
Colegiul Baptist de Asistent Medical 
Facultatea de Stomatologie 
Colegiul de Tehnică Dentară

telefon 057/280433
telefon 057/256391
telefon 057/256391
telefon 057/256391
telefon 057/256391
telefon 057/256391

Facultatea de Științe Umanist Creștine (zi și învățământ la distanță)
cu specializările: Istorie-jurnalistică, Istorie-știine politice,
Istorie-limba engleză, Jurnalism-limba engleză telefon 057/282324
Facultatea de Educație Fizică și Sport telefon 057/254108
Colegiul Universitar de Măiestrie Sportivă telefon 057/254108
Colegiul Universitar Pedagogic (zi și învățământ la distanță) telefon 057/243777
cu specializările: Muzică, Desen, Educație fizică, Limbi moderne
Școală postliceală cu specializările: Agent comercial, Agent și ghid de turism, 

Contabilitate Informatică, Relații Publice, Asistent medical generalist, Broker, telefon 
057/256391

Toate facultățile și colegiile din cadrul Universității sunt autorizate.
Absolvenții de liceu din promoțiile 1998 și 1999, care au obținut medii peste 8 la 

examenul de bacalaureat, sunt admiși din oficiu. Informații suplimentare la secretariatele 
facultăților și la Centrul de Informare, telefon 057/280433.

Expert Center.
Experții recomanda 

aceasta oferta
Conectează-te la CONNEX prin Expert Center Quasar!
Numai până la 16 octombrie, experții noștri îți vor prescrie 
conectare gratuită și două lunj de abonament gratuit* și 
tot în această perioadă , poți cumpăra telefonul NOKIA 
5110 cu 69 usd**. Nu e nevoie să te programezi ! Vino 
direct la Expert Center, conectează-te și vei primi pe loc 
un tricou MYX***!

* Prima șl a doua lună șl numai pentru serviciile vocale. ** Fâră TVA, In limita stocului disponibil, numai cu conectare 
ia CONNEX. Exceptând telefonul NOKIA 5110.

DEVA, Bd Decebal, Bl. R. Parter T* Zooo
Tal. 054-222.999
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent teren in
travilan în Cristur, 1500 mp. 
Informații, Cristur 52. (7322)

• Vând garsonieră, con
fort 1, îmbunătățiri. Tel. 
218488 sau 092/491986. 
(7129)

• Vând casă, grajd, gră
dină cu pomi, satul Stăncești 
- Ohaba, comuna Dobra. 
Relații Stăncești - Ohaba, nr. 
13. (7266)

• Cumpăr apartament
deosebit 2 - 3 camere, 
zonă centrală în Deva. Tel. 
218881.(7402)__________

• Vând apartament 2 ca
mere, mobilat, etaj 1 (cine
matograf Patria Deva). Tel. 
094/561810,218308(7270)

• Vând chioșc alimentație 
publică, vad excepțional, 
Deva, tel. 094/561810, 
218308(7270)

• Vând garsonieră, Deva, 
str. M. Viteazul. Informații tel. 
092/561662(7338)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva, str. Minerului, 
bloc 35, tel. 224418, orele 16- 
18(7337)

• Vând casă Hășdat, 156. 
Informații la adresa de mai 
sus. (6588)

• Vând Dacia 1310 L, an 
fabricație 1997,23.500 km la 
bord, 35.000.000 lei nego
ciabil. Tel. 627655. (7341)

•Vând autocamion Raba 
izotermă 10 tone și auto
camion Steyr 6 tone. Tel. 
730946,731565. (7401)

• Vând Opel Manta, an
fabricație 1985, stare foarte 
bună, geamuri electrice, 
spoilere, faruri rotunde, 
înmatriculat persoană fi
zică, preț avantajos. Tei. 
215988(7632)__________

• Vând tractor U 445, stare 
bună, Orăștie, str. Progre
sului, nr. 63, zilnic după ora 
15. (8296)

• Vând camion IFA L 60, 
cu remorcă izotermă, 108 mii 
km. Tel. 094/561810,218308 
(7270)

• Vând autoutilitară Re
nault Trafic, benzină, an 
fabricație 1988, tel. 094/ 
561810,218308(7273)

• Vând U 650, stare per
fectă, înmatriculat, 3 remorci 
monoaxe, disc 6 D 3,2, Mic 
400, plug PP 3-30 M, Morar 
Laurențiu, Vârfurile, 116, tel. 
169.

• Vând remorcă tractor, 
stare funcționare, tel. 650223.

• Vând Nokia 6110,5110, 
Siemens C 25, Panasonic 
G 520, noi. Decodez GSM. 
092/258121.(6862)
... ~ 1

• Vând sau schimb ca
meră frigorifică cu auto
vehicul; angajez bucătar și 
ospătar Deva, tel. 215250. 
(7345)

092/676083. (7343)
• Vând două vaci înjugate, 

una de 5 ani cu vițel de o lună, 
cealaltă de 6 ani, gestantă 
în luna a 5-a și două vițele 
de 8 luni. Almașul Sec, nr. 
63. Telefon 623429. (7271)

• Vând Siemens C 25 - 
290 DM; Nokia 5110; Alcatel 
OTC+. Tel 092/495583, 
261174. (7344)

• Vând celulare noi la 
cutie, foarte ieftin, decodez 
și repar pe loc GSM-uri 
foarte ieftin. Tel. 094/ 
859958. (7349)

• Vând cazan încălzire 
centrală (combi) 60,2 kW. 
Tel. 241653 sau 092/ 
310483. (7345)

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

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

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulap frigorific, reducere 
20 % și în rate. Sebeș, tel. 
058/733796,094/558716, 
Breaz. (8286)

• Vând antene de firmă, 
cele mai tari, pentru orice 
program. Tel. 092/467400, 
054/777455. (6905)

• Vând încărcător frontal
Wolla L 34, în bună stare 
de funcționare. Tel. 092'' 
258260. (OP)__________ l

•Vând baracă metalică, în 
stare bună. Informații tel. 
728039, Hunedoara. (6581

ÎNCHIRIERI

• Subînchiriez pentru un 
an chioșc comercial în piața 
centrală Deva. Tel. 094/ 
561810,218308(7270)

• închiriez garsonieră în 
Hațeg, ultracentral, dotată 
cu tot confortul necesar, 
numai pentru două eleve. 
Informații tel. 770735 sau 
092/876141

• Caut pentru închiriat 
spațiu comercial în Deva, 
zonă centrală, maximum 30 
mp. Tel. 212211,092/388080. 
(7315)

OFERTE DE
SERVICII

• Meditații limba engleză 
preșcolari și școlari mici. 
Tel. 216922, după ora 20. 
(7649)

• S.C. Marschall Rei- 
sen angajează persoană 
licențiată în turism pentru 
Hunedoara, două persoa
ne pentru agenția de voiaj 
Sibiu, vârsta maximă 35 
ani. Informații de luni până 
vineri între 8 -16, la tele
fon 054/714165.(7405)

• Selecționăm personal 
pentru șantier construcții în 
străinătate. Hunedoara, tel. 
094/598615(6581)

• Efectuez transport marfă 
autocamion descoperit- 
autobenă 8,5 tone. Informații 
tel. 092/607686. (7327)

• S.N. Romarm S.A. - 
Sucursala Orăștie anga
jează prin concurs: tradu
cător- cunoscător al limbilor 
germană și engleză (de 
preferință inginer mecanic 
sau metalurg). Condiții: studii 
superioare. Relații supli
mentare la serviciul 
R.U.R.S., tel. 054/241040, 
interior 233 sau 257. (OP)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele Tomuș 
Gheorghe, eliberată de S.C. 
Macon S.A. Deva. Se de
clară nulă. (7336)

Prin ofidi poștale 
dinjudețul 
Hunedoara

Anunțuri de
9 

mică 
publicitate la 

ziarul
“Cuvântul 

liber”
La oficiile poștale din ju

dețul nostru, cu excepția celor 
din raza O.T. Petroșani, se pri
mesc, în zilele lucrătoare, 
anunțuri de mică publicitate 
pentru ziarul "Cuvântul liber7'. 
Adresându-se oficiilor poștale, 
unde se obțin toate relațiile 
necesare în acest sens, agenții 
economici și persoanele fizice 
din orice localitate au posi
bilitatea să economisească 
timp și bani, totodată existând 
șansa reușitei în afaceri ape
lând la serviciile ce le sunt 
oferite cât mai aproape de 
firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezen
ta la ghișeele oficiilor poștale 
respective.

PENTRU CEI INTERESAȚI DE 
CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE 

f »
Compania Națională Poșta Română a încheiat un contract 

de colaborare cu Agenția Națională pentru Locuințe pentru a 
facilita colectarea cererilor de la populație pentru constru- 
irea/modernizarea/cumpărarea (achiziționarea) de locuințe.

Plicurile conținând cererea de înscriere, instrucțiunile de 
completare a cererii și plicul de expediere către Agenția 
Națională pentru Locuințe vor fi puse în vânzare, începând cu 
data de 16.09.1999, în toate oficiile poștale urbane de pe raza 
Direcției Regionale de Poștă Timișoara.

Prețul de vânzare al unui plic este de 48.000 lei.
După cumpărarea plicurilor ce conțin cererile de înscri

ere, persoanele interesate vor completa cererile de înscriere 
conform instrucțiunilor, vor decupa confirmarea de primire de 
pe formularul de cerere și le vor depune, împreună cu plicul 
de răspuns, direct la ghișeul oficiului poștal si nu în cutia 
poștală.

Cererile pot fi depuse la toate oficiile poștale urbane. Ele 
vor fi expediate de către salariații poștali către Agenția Națio
nală pentru Locuințe, sub formă de scrisori recomandate cu 
confirmare de primire, fără a se achita taxe poștale supli
mentare, deoarece acestea sunt incluse în prețul pachetului de 
48.000 lei.

îfjEDMEMORARI

• Tristă și neuitată a 
rămas ziua de 19 septem
brie 1979 când sprijinul și 
ajutorul nostru ne-a părăsit 
la numai 18 ani, într-un 
tragic accident de aviație în 
Dealul Măgurii. Cei care I- 
am cunoscut pe

' AGENȚIILE PE PCIBUCrreTE^ 
•*CCIV«lNT<IL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani puteți publica 
anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul nostru, 
apelând ia agențiile publicitare din:

* DEVA ■ îa SEDIUL REDA CȚIEIdin str. 1 Decem
brie, nr.35 (în clădirea Tribunalului Județean); - ia 
chioșcul de lângă magazinul COMTiM; - la chioșcul din 
CARTIERUL MICRO 15 (stația de autobuz “Orizont");

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia 
(tel.716926);

* BRAD, strada Republicii (tel. 650968), la 
sediul S. C. "MERCUR";

* ORĂȘTIE, ia chioșcul de lângă magazinul 
“Palia";

9 HAȚEG, pe str.Progresulul, nr.1 (în spațiul 
secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine a 

, tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate. .

MÎRZAOVIDIU 
NICUȘOR (0VI) 

din Deva, păstrăm o clipă 
de aducere aminte. Să-ți fie 
îngerii aproape, copil iubit 
și bun. O clipă mi-a fost 
viața/ Purtat în zbor de vânt/ 
Si ce-a rămas în urmă?/ 
Durere și-un mormânt. 
Mama și fratele. (7316)

• Au trecut 6 săptămâni 
de lacrimi și durere nesfâr
șită de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna scumpul 
și iubitul nostru fiu și frate 

Vremea va fi 
qgfefe. ||- predominant fru-

moașă. Cerul va fi 
mai mult senin,

variabil după-amiaza. Vântul va sufla în general 
slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 
24 și 28 de grade, iar minimele între 10 și 14 
grade Celsius. (Lăscuț Micloșoni)

DANIEL VLĂICONI
din Hațeg, la frageda vârstă 
de 8 anișori. Părinții Con
stantin și Rodica, fratele 
Marius și bunicii te plâng 
neîncetat și nu te vor uita 
niciodată. Dumnezeu să-ți 
odihnească în pace sufletul 
tău blând și iubitor. (6910)

SC FARES SA 
ORĂȘTIE 
ANGAJEAZĂ

AGENT DE VÂNZĂRI pentru municipiul 

Hunedoara
Condiții:J

- studii medii
- vârsta maximă 30 de ani
- experiență în vânzări;
Se oferă: - salariu fix + comision din vânzări.
CV se depune la depozitul FARES din 

Sântuhalm, str. Sântuhalm sau fax 054/ 
241942.

Informații suplimentare la tel. 054/ 
247572. 

Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare 

Profesională
scoate la CONCURS pentru data de 30.09.1999 un post 

ȘEF BIROU CONSTITUIRE FOND ȘOMAJ.
Condiții de participare la concurs:
• studii medii de specialitate.
• minimum 5 ani vechime în domeniu.
Relații privitoare la concurs, precum și bibliografia se pot 

obține de la sediul instituției din Deva, str. P-ța Unirii, nr. 2, etaj 
2, camera 3, domnișoara Crișan Daniela sau tel. 054/216151 int. 
210-225.

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ 
DEVA

Facultatea de Management în Economia 
Turismului și Comerțului Internațional 
Instituție autorizată de Guvernul României prin H.G. 568/1995

ORGANIZEAZĂ
CONCURS DE ADMITERE 

în data de 25 septembrie 1999, ora 10
înscrierile se fac până în data de 24.09.1999 (inclusiv) 
Pentru înscriere candidații vor prezenta:
• buletin de identitate;
• două fotografii 3/4;
• copie xerox după diploma de bacalaureat sau 

adeverință;
• taxa de concurs 300.000 lei (în care sunt incluse un 

test și o broșură).
Informații suplimentare la secretariatul facultății din str. 

1 DECEMBRIE, nr. 28, sau la tel. 054-211816; 054-219076
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SINDICATELE DIN ENERGETICA
CONTINUA PROTESTUL

în peisajul protestelor sin
dicale săptămâna în curs a 
aparținut în întregime energe- 
ticienilor. După pichetarea 
sediului PD, miercuri, 15 sep
tembrie a.c., a urmat un miting 
de protest în fața Prefecturii. 
Energeticieni din județele 
Alba, Caraș-Severin, Timiș, 
Arad, Sibiu și Hunedoara au 
înaintat prefectului, spre cu
noștința Guvernului, o listă de 
revendicări născute din ne
mulțumirea pe care iminenta 
reorganizare a CONEL, în opt 
zone, a generat-o. Din cele 
declarate de dl Adolf Mure- 
șan, liderul sindicatului ener- 
geticienilor din cadrul SD 
Deva, a reieșit că până acum 
singurele reacții ale exe
cutivului au avut un caracter

ce a descurajat dialogul. “Am 
fost informați de către Guvern 
că îșipăstrează poziția,.con
siderând că soluția acestei 
reorganizări este corectă și 
viabilă”, a precizat liderul sin
dical. Calendarul demersurilor 
protestatare ale energeti- 
cienilor mai cuprinde, în data 
de 21 septembrie a.c., o 
audiență la ministrul Industriei 
și Comerțului, dl Radu Ber- 
ceanu, în vederea obținerii 
unui punct comun executiv- 
sindicate referitor la progra
mul de reorganizare a 
CONEL, tot în aceeași zi ur
mând să aibă loc, la nivel 
central, o conferință de presă 
în care să se prezinte rezul
tatele negocierilor cu mi
nistrul Berceanu. (A.S.)

Conducerea SC METALOTEX SA 
Deva

anunță completarea ordinii de zi a ședinței Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor convdcată pentru data 
de 17.09.1999, ora 12,00, la sediul societății, cu următoarele 
puncte:

- Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1999;
- Modificarea componenței Consiliului de Administrație.

Cotidianul regional 
Transilvania Jurnal

ANGAJEAZĂ redactori pentru 
subredacția Deva

CONDIȚII:
- domiciliul în Deva, telefon la domiciliu, vârstă 

maximum 35 de ani, experiență profesională cel puțin 1 an. 
CV și dosarul de presă se vor trimite pe adresa Transilvania 
Jurnal, str. Tralan Grozăvescu, nr. 7, Brașov sau fax 
068410845, unde se pot obține și relații. Persoanele de 
contact - Alexandru Ganea, Răzvan Rlzea.

Vernisajul expoziției de sculptură loan Șeu

Junt/ctr cure cin în

La Galeriile de Artă "Forma” 
Deva, miercuri după-amiază s-a 
vernisat expoziția de sculptură a 
artistului plastic loan Șeu. Ex
poziția, deschisă publicului în 
septembrie și octombrie, s-a or
ganizat sub egida Uniunii Artiș
tilor Plastici din România, Filiala 
U.A.P Deva. La festivitate au fost 
prezenți artiști plastici, scriitori, 
oameni de cultură, iubitori de artă 
și prieteni ai creatorului care are 
în spate participări la toate expo
zițiile județene și interjudețene din 
1969, la multe saloane republi
cane. Dl loan Șeu are și un număr 
mare de expoziții personale, lu
crări în colecții particulare ori 
muzee din țară și străinătate (Ita
lia, Franța, SUA, Siria și Ger
mania).

Despre opera artistului plas
tic aflat în plină maturitate crea
toare a vorbit primarul Devei Mir- 
cia Muntean, exprimând intenția 
ca lucrări cu semnătura lui loan 
Șeu să împodobească municipiul. 
Subliniind modestia care-l împie
dică pe artist să organizeze mai 
multe personale, scriitorul Petri- 
șor Ciorobea, reprezentantul 
Inspectoratului Județean de Cul
tură, aprecia osârdia cu care 
acesta "scoate din lemn și mar
mură frumusețea operelor sale.” 
Puterea de muncă a creatorului I- 
a impresionat și pe scriitorul 
Dumitru Hurubă, care spunea că

operele din expoziție "vin spre 
noi cu binele, cu frumosul", "ne 
inundă cu lumina lor" iar cel care 
le-a dăltuit este "unul dintre cei 
mai valoroși sculptori pe care-i 
are acum România".

"A debutat ca un sculptor cu 
vocația monumentalului" - de
clara artistul plastic Mircea 
Bâtcă, precizând că lucrările din 
expoziție pot decora interioarele 
dar în același timp pot constitui 
proiecte pentru altele mai mari ce 
s-ar putea expune în oraș. "Com
pozițiile, organizate în jurul unor 
focare pline ori spații libere... tind 
să devină simboluri legate de 
om, de relația sa cu divinitatea, 
cu cosmosul", a mai spus dl Mir
cea Bâtcă, adăugând că plan
șele care constituie un excelent 
fundal pentru ansamblul expo
ziției aduc un plus de informație 
despre universul artistic.

Dl loan Șeu și-a definit con
diția de creator ca fiind similară 
celei de părinte. Și artistul ade
vărat, oricâte decepții i-ar pro
duce societatea, "trebuie să aibă 
mereu zâmbetul pe buze, bună
tate și un tonus optimist. Eu asta 
am vrut să realizez în expoziția 
mea, care e darul cu care vin în 
fața dv." Iar lucrările sale, dăltuite 
în lemn sau piatră, te predispun 
la meditație și visare, îți trezesc în 
suflet o caldă vibrație.

Viorica ROMAN

r—tpc

loan Șou, alături do câtova din lucrările ce compun actuala 
expoziție personală

Foto: Traian MÂNU

Consiliul de Administrație al SC MARMOSIM SA ___________________________L_________________ _________  
cu sediul în Simeria, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Hunedoara

în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/ 1990 și Instrucțiunile CNVM nr. 8/1 996, face următoarea 
CONVOCARE

a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 1.10.1999, ședința adunării urmând să aibă 
loc la sediul societății din str. Cuza Vodă nr. 24, Simeria, jud. Hunedoara, ora 10,00.

Pot participa la adunare acționarii societăți înscriși în evidențele Registrului Român al Acționarilor până la data de 18.06.1999. 
în cazul neîntrunirii cvorumului, o a doua adunare se va întruni a doua zi, respectiv 2.10.1999, la aceeași oră.
Adunarea va avea pe ordinea de zi următoarele:
I. Stabilirea destinației acțiunilor emise de societate în conformitate cu hotărârea AGA de majorare din data de 

29.06.1999 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 11863/ 7.07.1999, partea a IV-a) și nesubscrisc în termenul 
inițial stabilit de AGA, respectiv: modificarea termenului inițial; oferirea prin plasament privat; ofertă publică primară.

Acționarii vor putea fi reprezentați de alte persoane fizice sau juridice, care au sau nu au calitatea de acționar, Consiliul de 
Administrație al Societății solicitând în acest caz prezentarea unei procuri speciale. Acționarii persoane juridice vor putea fi reprezentați 
de către reprezentanții lor legali care vor putea, la rândul lor, împuternici o altă persoană fizică sau juridică.

Procurile vor trebui să fie depuse la sediul societății cel târziu până la data de 30.09.1999. Formularele de procuri speciale se pot 
obține de la adresa de mai sus. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul 

se găsească în posesia mandatarului, iar un al treilea exemplar va fi
rmarea 

societății, până la data de 30.09.1999, un al doilea va trebui să 
păstrat de acționarul mandatat.

Identitatea acționarilor ori a reprezentanților legali sau convenționali ai acestora va fi stabilită pe baza actelor de identitate.
Materialele informative aferente problemelor supuse dezbaterii adunării generale pot fi consultate de către acționari începând cu data 

de 23.09.1999, la sediul societății. De asemenea, ele vor putea fi achiziționate contra cost, începând cu aceeași dată și în același loc.
II. Modificarea unor prevederi ale actului constitutiv, după cum urmează:
1. Din cuprinsul art. 7.2, se elimină sintagma “respectiv registrul BVB”;
2. Art. 12.2 va avea următorul conținut:
“Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui Comitet de Direcție, format din membri desemnați dintre 

administratori și dintre directorii executivi, numiți de către Consiliul de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație poate 
avea și calitatea de Director General.”

3. Art. 12.5 va avea următorul conținut:
“Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar la sediul Societății sau în alt loc arătat 

în convocator. Convocatorul va cuprinde, de asemenea, data ședinței, care nu va putea fi mai devreme de 7 zile de la data trimiterii lui, 
precum și ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neanunțate decât în caz de urgență și sub condiția ratificării 
în ședința următoare de către membrii absenți. împreună cu convocatorul, administratorii vor trebui să primească și eventualele materiale 
informative legate de problemele arătate pe ordinea de zi din convocator. Convocatorul va fi trimis în scris și va fi semnat de către 
președintele Consiliului de Administrație sau de către oricare alt membru al Consiliului. Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de 
Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi, iar deciziile vor fi luate cu majoritatea celor 
prezenți.” '

4. Art. 12.9 va avea următorul conținut:
“Societatea este reprezentată legal în limita competențelor acordate de Adunarea Generală a Acționarilor sau de Consiliul de 

Administrație, după caz, de către Președintele Consiliului de Administrație sau, în cazul în care acesta se află într-o situație de 
indisponibilitate, de un alt administrator desemnat de către Consiliul de Administrație. Președintele poate delega o parte din atribuțiile 
sale, inclusiv dreptul de reprezentare, către unul sau mai mulți angajați ai Societății, pentru perioade limitate și pentru operațiuni 
specifice, menționate în mandatul acordat.

III. Diverse.
Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta societatea la următorul telefon 054/ 260785, între orele 9,00 și 15,00.

Sport • Sport • Sport

Mâine, meci Io handbal 
feminin

Sâmbătă, 18.09. a.c., 
ora 11, la Sala Sporturilor 
din Deva, Univ. Remin 
Deva va întâlni echipa Ra
pid CFR București. Meciul 
se desfășoară în cadrul 
etapei a lll-a a campiona-

tului ligii naționale de hand
bal feminin. Se anunță un 
joc dificil pentru echipa de- 
veană, deoarece din lotul 
rapidist șase jucătoare sunt 
componente ale lotului na
țional al României. (Cr.C.)

✓--------------------- ;------------------
Sâmbătă si duminică

I

JMiitî «ilc* cufiftbal
Sâmbătă, de la ora 11, 

suporterii hunedoreni au 
prilejul să-și vadă din nou la 
lucru .favoriții într-o partidă 
din etapa a 8-a a Campio
natului Diviziei B, seria a II- 
a, în compania formației 
Electro Bere Craiova. Am
bele formații vin după două 
insuccese, Corvinul în de
plasare la Turnu Severin (în 
condițiile unui arbitraj păr
tinitor pentru gazde), iar 
oaspeții au pierdut pe pro
priul teren în fața echipei 
Inter Sibiu. Corvinul s-a pre
gătit cu toată atenția pentru 
meciul cu Electro în care vi
zează doar victoria. Reintră 
în formație tânărul Marin- 
cău, stă Andone pe tușă o 
etapă pentru cumul de 4 
cartonașe galbene. în rest, 
întregul lot este apt de joc.

Cele trei echipe divizio
nare C de pe Valea Mure
șului și a Crișului Alb își 
dispută meciurile din seria

a IV-a, acasă. Cetate Deva 
(locul 3) primește replica 
liderului clasamentului 
Electrica Timișoara și se 
anunță o partidă viu dispu
tată, la care sunt așteptați 
un număr mare de spec
tatori. Cetate Deva se află 
într-o creștere de formă, 
fapt dovedit și la West Pe- 
trom Arad, unde a impre
sionat îndeosebi în repriza 
a ll-a. Minerul Certej (locul 
5) joacă cu West Petrom 
Arad, iar ASA Aurul Brad, 
tot cu o echipă de pe Mu
reș, Telecom Arad.

Au început și meciurile 
din campionatul județean 
de fotbal. în etapa a ll-a, se 
desfășoară meciurile: 
Santos Boz - Unirea Vețel, 
Venus Chișcădaga - Ro- 
dostar Deva (ambele sâm
bătă, 18 septembrie) și 
Energia Deva - Gloria 
Geoagiu, 19 septembrie.

S. CERBU

Examen la kamte-do
traditional>

Duminică, 12 septem
brie, la Galați - Pui, kara- 
tiștii de la Clubul sportiv 
Fudo - shin din Călan, afili
at la Federația de karate - 
do tradițional din România, 
au susținut examenul de 
centură la acest sport. S- 
au evidențiat: lunaș Cris
tian, Oprea Florin, Pârjol 
Vlad și Peter Csaba la cen
tura albă. 7 kyu cu două 
dungi roșii, Benea Sorin, 
Lukâcs Eugenia, Mariș An- 
dra, Mariș Norbert, Nagy

Andrei, Peter Herta și Peter 
Mark la centura albă 6 kyu 
cu trei dungi roșii, Boldea 
Dacian (centura oranj) și 
Păcurar Cosmin (centura 
albastră).

Karatiștii de la Fudo- 
shin Călan au dat dovadă 
de pregătire fizică cores
punzătoare și o însușire du
rabilă a deprinderilor mo
trice specifice karatelor. 
Prestația a fost pe măsura 
pregătirii lor.

V. BUTAȘ

Arbitrii și observatorii - etapa din 
19 septembrie 

DIVI2IA D
CFR MARMOSIM - MIN. ANINOASA, arbitrii: Zoltan Gergely, 

Ovidiu Toderiță și Marian Lucaci, obs. Emil Muntean.
FC DACIA ORĂȘTIE - CASINO ILIA: Petru Zlate, Claudiu

Kramer și Daniel Ciocan, obs. Sever Bogdan.
CONSTR. HUNEDOARA - VICT. CĂLAN: Traian Melha, Dorin 

Tincu și Călin Orbonaș, obs. Stan Hanzi.
MIN. BĂRBĂTENI - METAL. CRIȘCIOR: Vasile Capotescu, 

Aurelian Lagu și Cornel Pop, obs. Marian Dima.
MIN. POIANA RUSCĂ - FC PAROȘENI - VULCAN: Adrian

Costea, Eugen Ambruș și loan Clinei, obs. Lazăr Kelemen.
RETEZATUL HAȚEG - CIF ALIMAN BRAD: Daniel Dudaș,

Robert Keksedy, Marius Vreme, obs. Cornel Cărare.
VICT. DOBRA - UNIV. PETROȘANI - în 18 sept. - Adrian

Radu, Mircea Brândușa și Tiberiu Nistor, obs. Doru Toma.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
VENUS CHIȘCĂDAGA - RODOSTAR DEVA - în 18 sept., ora

11,00 - Valentin Gavrilă, Constantin Dineș și Stelian Ștefan, obs. 
Petru Dăscăliță.

SANTOS BOZ-UNIREA VEȚEL - în 18 sept., ora 16,00 - Ion
Mândru, Ciprian Cârligeanu și loan Hrițcu.

ENERGIA DEVA - GLORIA GEOAGIU - în 19 sept., ora 11,00
- Daniel Haidiner, Virgil Gherghel și Ion Tănasă, obs. loan Deac.
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