
Partea văzută și nevăzută (dar auzită) a telefoniei
Chiar dacă s-a privatizat, 

prin cumpărarea de către 
firma OTE din Grecia și cu 
sprijinul unor parteneri 
americani, care vor prelua, se 
pare, in curând întreaga 
afacere, ROMTELECOMUL 
nu stă pe roze. Tocmai de 
aceea, poate, în discuția pe 
care am avut-o recent, dl ing. 
loan Ovidiu Muntean, 
directorul coordonator al 
Direcției de Telecomunicații 
Hunedoara, a fost rezervat în 
privința activității globale a 
Societății Naționale de 
Telecomunicații și chiar a 
unității pe care o conduce.

- în această perioadă, la 
k nivel central are loc transferul

patrimoniului, al monopo
lului, din proprietatea 
statului în proprietate 
particulară, se stabilesc și se 
așază culturile manageriale, 
se definesc noile strategii de 
conducere și dezvoltare, cu 
multe sinusuri, cu tonuri mai 
calme și mai ascuțite, care se 
propagă și în activitatea din 
teritoriu, releva interlo
cutorul. Ce să le spun eu 
abonaților noștri, pe care ne 
străduim să-i deservim în 
condiții cât mai bune, când, 
trimestrial, ei trebuie să 
scoată niște bani în plus din 
buzunare pentru plata 
convorbirilor telefonice? 
Măsurile nu vin de Ia noi. Dar

noi suportăm acuzele și 
injuriile. E drept că activitatea 
noastră se află în continuă 
dezvoltare și modernizare, dar 
asta este partea ei nevăzută, 
ca să zic așa. De la nivelul 
ROMTELECOM, ni se alocă 
sume importante în acest sens, 
deși încă insuficiente. Și tot 
de acolo ni s-au transmis 
hotărâri de reorganizare și 
restructurare a colectivului, 
pe care încercăm să le aplicăm 
în mod echilibrat, să nu creăm 
nemulțumiri, tensiuni so
ciale.

în ultima perioadă, de la 
Direcția de Telecomunicații 
Hunedoara au plecat aproape 
100 de persoane. Conducerea

unității împreună cu 
sindicatul au analizat cu 
atenție fiecare caz, în așa fel 
încât să nu creeze probleme 
oamenilor și nici să nu 
dezorganizeze anumite 
compartimente operaționale. 
DT Hunedoara este una dintre 
unitățile cele m^i mari de 
acest fel din țară și 
beneficiază, după Capitală, de 
cel mai însemnat volum de 
investiții. Două sunt direcțiile 
cele mai importante spre care 
sunt dirijate fondurile de 
investiții: creșterea gradului 
de digitalizare (de funcționare 
a telefoniei cu logică 
programată) și creșterea 
densității telefonice (a

numărului de aparate la 
suta de locuitori). în prezent, 
gradul de digitalizare este 
de 61,8 la sută, iar densitatea 
telefonică - 12,45 la sută. 
Doar trei comune mai sunt 
în județ- care au centrale 
telefonice manuale (Ilia, 
Baia de Criș și Boșorod), 
însă este prevăzut ca până 
la sfârșitul anului să fie și 
acestea înlocuite cu centrale 
automate, moderne.

- Lucrări mari, de 
înlocuire a rețelelor 
telefonice vechi, se execută 
în Petroșani, urmând să se

Dumitru GHEONEA
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Neliniștile toamnei
sunt aproape

Din rău în mai rău, în 
ciuda promisiunilor electo
rale din 1996, așa a dus-o și 
o duce acest popor cu atâția 
moși și moașe la conducere, 
fiecare punând interesul și 
grijile sale personale 
deasupra așteptărilor celor 
ce i-au trimis să-i reprezinte 
prin parlament, la guvernare 
sau prin alte organisme

Timpul trece, suferințele se amplifică

văzând că nu mai au cu ce 
cârpi bugetul, deoarece 
corupția și economia 
subterană au luat proporții 
nebănuite, speră ca numai 
rectificarea să mai poată 
asigura funcționarea 
mecanismelor de ținere în 
frâu a milioanelor de 
înfometați și nemulțumiți, 
care nu mai văd nici o șansă

decizionale centrale și lo
cale. Cât de bine au condus 
sau conduc treburile țării 
acești aleși (mulți puși pe 
afaceri) este ușor să 
constatăm dacă avem în 
vedere că orice cutremur din 
altă țară, orice șoc economic 
se transmite cu putere și 
asupra situației din 
România, unde, deși 
organismele financiare 
internaționale pompează, 
după severe monitorizări, 
milioane de dolari sub formă 
înrobitoare de împrumut, 
numai macrostabilizare și 
creștere de PIB nu se 
înregistrează.

Acum, îm prag de 
toamnă, când frunzele 
îngălbenite dau semnale că 
ne așteaptă vremuri grele, 

^politicienii și guvernanții,

pentru a ieși la liman. Deși 
toamna se numără 
bobocii, la noi nu prea 
avem ce număra în afară de 
firme lichidate sau de 
disponibilizări masive.

Dând vina pe o rafinărie 
avariată de cutremur, în 
Turcia, mai marii finanțelor 
și ai petrolului românesc 
anunță deja scumpirea 
iminentă a combustibilului, 
care, cum se știe, duce la 
creșterea inevitabilă a 
prețurilor în lanț la toate 
produsele industriale și 
alimentare. Implicit 
majorările respective se 
regăsesc asupra scumpirii 
vieții, deoarece veniturile 
angajaților și indexările

Nicolae TÎRCOB

Caucazul reprezintă 
pentru zona dintre Marea 
Neagră șl Marea Casplcă 
echivalentul zonei Balcanilor 
din Europa. Situat la limita 
sudică a hotarului dintre 
Europa și Asia, la 
Interferența creștinismului 
cu Islamul, masivul muntos 
caucazian adăpostește 
popoare, grupuri etnice șl 
seminții extrem de 
diferențiate, fiecare ținând cu 
strășnicie la propria lor 
identitate. Curajul luptătorilor 
caucazieni este legendar, 
Imperiul țarist trebuind să 
lupte -Zeci și sute de ani 
pentru pacificarea Caucazului 
și includerea lui în marea 
Rusie.

Desființarea URSS, că
derea comunismului, situația 
economică grea pun serios 
la încercare Federația Rusă, 
tocmai aici, în fierbintele 
Caucaz. Cecenla a fost un 
prim caz. După un război fără 
glorie șl învingători purtat în 
Afganistan, din care se pare 
că nu au tras învățămintele 
necesare, rușii au intrat în 
capcana cecenă, lăsăndu-se 
antrenați într-un adevărat 
război, terminat și el în 
“coadă d pește”, fără 
învingători clari și învinși 
declarați. Aspirația cecenllor 
de a se desprinde de Rusia și

a deveni Independenți este 
deocamdată amânată, fără a 
fl însă o cauză pierdută.

A venit rândul 
Daghestanului să ridice 
mănușa, grupul de rebeli 
proclamând pur și simplu un 
stat islamic autonom. Din 
nou capcana caucaziană a 
funcționat și rușii se văd 
iarăși antrenați într-un 
război ce pare ; 
durată.

Vor reuși < 
Daghestanul 
desprindă din 
Rusă, să 
independente? 
răspuns, pentru 
și daghestanezll cad în pro-' 
pria lor... capcană 
caucaziană - PETROLUL. 
Cele mal mari zăcăminte din 
lume sunt în această zonă 
iar magistralele care .vor 
duce petrolul spre Europa 
trec tocmai pe aici. Cine va 
stăpâni această imensă 
bogăție va avea grijă ca în 
această zonă să fie liniște, 
pentru ca banul să 
prospere. în fața puterii 
diavolești a banului, tradițiile 
de luptători și aspirațiile de 
independență ale cauca
zienilor se vor izbi de un zid 
de netrecut.

a fi unul de

Cecenla 
să 
Federația 

devină 
Greu de 

că cecenli

șl 
se

Tiberlu ISTRATE
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La Complexul Eurovenus Sântuhalm,
S-a deschis un nou

magazin de biciclete 
,,Mountain Bike”

Duminică, 22 august a.c. în incinta complexului Eurovenus 
Sântuhalm a avut loc inaugurarea unui nou magazin, Eurobike. 
Deoarece este cel mai mare magazin din țară cu acest profil, Eurobike 
comercializează toată gama de biciclete „Mountain Bike". (Cr.C.)

Titlul acestor însemnări mi l-a 
sugerat dna Maria Zuza, fiică a 
Aninoasei, ajunsă la vârsta 
senectuții. Era la începutul lunii 
iunie și își manifesta deschis 
mulțumirea: "Se simte că avem 
om nou la gospodărirea 
așezării noastre. Acum zilnic se 
curăță containerele, a început 
repararea coloniilor, iar la cimitir 
nu mai suntem nevoiți să tăiem 
cu sapa bălăriile pentru a ajunge 
la morminte. Iși dă tot interesul 
gospodarul cel nou. E omul 
Aninoasei! Trebuie să-l știți pe 
Gabriel, băiatul dnei Lenuța 
Kristaly, care a lucrat la 
“Alimentara". E băiat vrednic, 
energic, și-i om de cuvânt. 
Doamne, ține-ni-l!”

După două luni și jumătate 
de la primirea acestor vești, mă 
aflam în biroul directorului SC 
“Citadin” SA Aninoasa, față în 
față cu dl ing. Gabriel Kristaly. în 
carnețel, aveam notat tot ce 
constatasem în drum spre 
această societate.

- Cu ce ați început, domnule 
director?

- Toate reclamau urgență! 
Am preluat conducerea 
societății la 19 aprilie. 
Cunoșteam starea precară în 
care se afla, ca și nemulțumirile 
locuitorilor, pentru că am fost 
consilier. Știam că va fi greu, 
dar mi-am zis că trebuie să fac 
CEVA pentru Aninoasa. Am 
început cu curățenia, deși nu 
aveam nici un utilaj în stare de 
funcționare. M-a ajutat Primăria 
cu mașina. De fapt, dl primar llie 
Botgros, ca și directorul minei, dl 
ing. Petrescu, m-au ajutat mult! 
Acum avem trei mijloace de 
transport. Am reușit să reparăm 
tractorașul, IFRON-ul șl, în 
curând, camionul va putea fi

înscris în circulație. Avem 
oameni vrednici!

- Am aflat că lucrează la 
“Citadin" mulți dintre minerii 
disponibilizați.

- Da. La 1 mai am angajat, 
pentru o perioadă de 6 luni, 45 
de oameni disponibilizați ai 
minei. Cu ei am început 
reparațiile. Am pornit de la 
podul de peste Jiu, care de ani 
buni periclita viața trecătorilor. 
S-au montat laterale, 
adevărate trotuare. Am trecut 
la repararea coloniilor de la 
intrarea în Aninoasa 
(acoperișuri, retencuire, văruit, 
zugrăvit, borduri). în două luni 
au fost reparate două colonii 
(foto nr. 1). Se lucrează la a 
treia și vom continua cu 
repararea coloniilor de pe 
Valea-n Jos. Dar avem deja 
multe solicitări de reparații ale 
caselor particulare. La cimitir 
am angajat un om, care se 
ocupă de cosit, de întreținerea 
curățeniei. S-a decolmatat, pe 
o porțiune de 4 km, pârâul ce 
străbate Aninoasa și vom 
începe refacerea malurilor 
prin zidire (foto nr. 2). Primăria 
ne-a ajutat cu toate materialele 
necesare reparațiilor și 
igienizării spațiilor școlare (5 
pe raza orașului).

- Financiar, cum vă 
descurcați?

- Greu. în aprilie aveam în 
cont doar 37.000 lei, iar 
datorii cât încap... Am reușit 
să amenajăm și să 
deschidem două puncte 
comerciale alimentare. De aici

Lucia LICIU
Foto: Gh. Macavei

(Continuare în pag. 2)

R II»

Invitație pe Dealul Cornetului, la

Sărbătoarea pădurenilor
In ciuda zvonurilor și a austerității, 

în zilele de 28-29 august, pe Dealul 
Cornetului și la casa părintească a lui 
Drăgan Muntean din Poienița Voinii, 
iubitorii de folclor sunt așteptați la 
“Sărbătoarea pădurenilor". La această 
ediție, a V-a, “acasă* la îndrăgitul solist, 
organizatori sunt Prefectura, 
Inspectoratul de Cultură, Fundația 
“Dor" și Drăgan Muntean. Ea se bucură 
de sprijinul financiar al unor oameni de 
suflet care îndrăgesc creația populară.

Un spectacol - concert, început la
lăsarea serii de sâmbătă, deschide. Cu parada portului pădurenesc, centrul 
programul actualei ediții a “Sărbătorii de greutate al sărbătorii se mută pe 
pădurenilor". Cântă Gheorghe Roșoga, Dealul Cornetului. Aici, de la 13,30,

Cornelia și Lupu Rednic, Radu Ciordaș, 
Mariana Deac, Eugen Pistol. Cosmina 
și Drăgan Muntean. Jocurile de artificii, 
asigurate de Rompiro Orăștie și nedeia 
vor completa programul primei zile.

Duminică întâlnirea cu interpreții 
preferați are loc la casa părintească a 
lui Drăgan Muntean, unde se poate 
vizita punctul muzeistic. Biserica satului 
Poienița Voinii va fi și ea deschisă 
pentru cei pioși sau curioși să-i vadă 
pictura (executată de aceiași artiști 
care au pictat și alte lăcașuri din zonă).

începe spectacolul maraton la care 
participă pe lângă soliștii prezenți 
sâmbătă seara și alți invitați. La 
spectacolele prezentate ca de 
obicei de “pădureanca de onoare" 
Marioara Murărescu, condiția 
participării, indiferent că e vorba 
de soliști consacrați sau de amatori, 
este autenticitatea muzicii, dansului 
și portului.

In premieră la această 
sărbătoare vor fi văzute: formația 
de fluierași din Vâlcelele Rele; or
chestra de muzică populară “Doina 
Banatului" Caransebeș, cu soliștii 
Achim Nica, losif Ciododa, Dumitru 
Căpețean, Ștefan Isac, împreună

Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 2)
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Un monument de o 
autentică valoare artistică

Multă lume se întrea
bă cum de lipsește la 
Țebea o statuie a Iul 
lancu, neștiind că 
aceasta există la nici 300 
m de biserică.

Statuia lui Avram 
lancu de la halta CFR 
Țebea a împlinit 65 de ani 
de existență. Acest mo
nument este considerat 
o operă de mare valoare 
artistică prin faptul că 
realizează cea mai auten
tică înfățișare a Craiului 
Munților în timpul 
revoluției, la vârsta de 24 
de ani.

Macheta Statuii a fost 
realizată gratuit de către 
sculptorul Radu Moga, fiu 
de CFR-ist, profesor la 
Liceul din Brad, iar 
cheltuielile de turnare în 
bronz și execuție a 
soclului șl piedestalului 
de granit au fost 
susținute de muncitorii 
ceferiști de pe linia Brad- 
Arad. Statuia prezintă 
bustul lui Avram lancu 
situat pe soclul de circa 
un metru susținut de un 
postament format din 3 
rânduri de granit cubic 
așezațe pe patru trepte

(—————----------
(Urmare din pag. 1)

facă asemenea operațiuni și 
în restul orașelor din Valea 
Jiului, dar se schimbă și 
rețelele de acces din 
Hunedoara și, în timp, din 
celelalte localități ale 
județului - preciza dl Ioan 
Ovidiu Muntean. O altă 
investiție, și importantă și 
frumoasă și necesară, care-mi 
place și mă preocupă mult, 
este realizarea sistemului de 
teleprelucrare și teleconvor- 
bire automată. Lucrarea este 
în fază avansată în Deva și 
într-o lună o terminăm, 
urmând s-o extindem în 
întreg județul.

După cum nu mai puțin 
dragă inimii dlui director 
coordonator al Direcției de 
Telecomunicații Hunedoara 
este investiția de la Vața,

Sărbătoarea 
pădurenilor 

(Urmare din pag. 1)

cu colegi mai tineri; grupurile 
folclorice din leud (Maramureș) și 
“Ardelenii" al Ministerului de Interne 
(include interpreți ardeleni care 
lucrează în acest domeniu: a fost 
constituit de Drăgan Muntean la 
București și și-a mutat sediul, o dată 
cu solistul, la Deva). Dintre colegii 
de scenă ai gazdei vor mai putea fi 
ascultați și Sava Negrean Brudașcu, 
Veta Biriș, Nicolae Mureșan, Maria 
Dan, Viorica Brândușan, Ana 
Almășana și Dumitru Zamfira. 
Expoziția de sculptură în lemn cu 
lucrările lui Sîmu Grecu va fi și ea 
vizionată de cei prezenți.

La “Sărbătoarea pădurenilor" 
firește că nu pot lipsi formațiile 
pădurenești. Din motive financiare 
au fost chemate doar cele din 
Bătrîna, Feregi, Dăbîca - Hășdău, 
Poienița Voinii, Ciulpăz și Ruda. 
Pădurenii fiind de-ai casei se pot

mozalcate. Soclul
prezintă în față inscripția 

'■sobră „lancu”, iar în 
spate „1934". Tot aici, pe 
o placă de bronz scrie: 
„Ridicat de personalul de 
întreținere al inspecției 
L. 5 Arad.”

La ceremonia dezve
lirii statuii, care a avut loc 
la 10 iunie 1934, au 
participat muncitori 
ceferiști, delegați ai 
Asociațiilor CFR din țară 
și București, locuitori din 
Zarand, un mare număr 
de săteni din Țebea și 
comunele de pe valea 
Crișului Alb, intelectuali 
din Deva, județul 
Hunedoara și Arad, 
cadrele didactice
împreună cu elevii 
Liceului din Brad.

Fostul profesor al 
Liceului Pedagogic Arad, 
Traian Mager, originar 
din Hălmagiu, mențio
nează în Monografia sa 
un emoționant fragment 
din alocuțiunea șefului 
inspecției de întreținere 
CFR Arad: „Nu simpla 
întâmplare sau dorința de 
a înfrumuseța o stație au 
făcut să se înalțe aici un

Partea văzută și nevăzută 
(dar auzită! a telefoniei

începută în urmă cu câțiva ani, 
și care se numește Centrul 
Național de Pregătire a Perso
nalului din ROMTELECOM, 
extinsă cu modernizarea - 
benefică pentru toată lumea - 
mai multor obiective din 
comună, în care dl loan Ovidiu 
Muntean a investit multă trudă 
și a atras importante sume de 
la ministerul de resort. Chiar 
luna viitoare, de sărbătoarea 
creștină Sântămăria Mică, aici 
va fi dat în folosință cel de al 
doilea hotel din localitate, la 
standarde europene de confort 
și servicii. Spre mândria celor 
din ROMTELECOM Hune
doara, aceasta este, poate, 
partea cea mai frumoasă a

considera însă cu toții invitați și 
dacă reușesc să vină vor fi primiți 
cu drag. în acest an și concursul 
de interpretare le este rezervat în 
exclusivitate lor. Numit “La fântâna 
dorului" concursul pune accentul 
pe interpretare (un cântec se va 
cânta fără acompaniament) și pe 
autenticitatea costumului.

Sufletul "Sărbătorii
pădurenilor", Drăgan Muntean, își 
exprima sperarfța, în timpul 
discuției despre acest eveniment, 
că va avea aceeași bună 
colaborare ca în trecut cu Primăria 
Bunila (deși acum condițiile sunt 
mai grele). De asemenea, adresa 
rugămintea de a se considera 
invitați la această sărbătoare (chiar 
dacă nu vor primi o invitație scrisă 
în acest sens) toți cei ce admiră 
folclorul și cei care se străduiesc 
ca el să nu piară. 

bust al Iul Avram lancu. 
O conștiință adânc 
românească, o poruncă 
sufletească trecută pe 
nesimțite din tată în fiu, 
din generație în 
generație, au făcut să se 
ridice din bronz și pe 
granit figura celui care a 
sacrificat totul pentru 
drepturile neamului său 
românesc.”

Programul artistic ce 
a urmat ceremoniei 
dezvelirii a fost susținut 
de Fanfara Atelierelor 
CFR Arad, Fanfara 
minerilor Societății Mica 
Brad, corul și recitatorii 
Liceului „Avram lancu” 
Brad.

Astăzi, statuia lui 
Avram lancu de la halta 
CFR Țebea, înconjurată 
de ronduri de trandafiri 
și brazi, simbol al unui 
trecut glorios, este 
îndemn la noî fapte de 
muncă și viață în spirit 
patriotic, revoluționar 
pentru toți cei care 
privesc această operă 
de artă când trec pe la 
noi.

Prof. Nicolae CRISTEA, 
Țebea

muncii lor, „care se vede”, nu 
doar se aude.

Și încă o subliniere a 
interlocutorului: „în pofida 
numărului mare de șomeri 
din județul nostru n-am 
înregistrat cereri de 
renunțare la telefoane, 
dimpotrivă solicitările cresc, 
venind și de la persoane fizice 
și de la agenți economici, 
apăruți în număr mare mai 
ales în cele două zone miniere 
defavorizate - Valea Jiului și 
Brad. Iar dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
ne obligă să-i asigurăm și noi 
domeniului servicii corespun
zătoare de telefonie, ceea ce 
și facem.”

(Urmare din pag. 1)

pensiilor n-au ținut nici o dată 
pasul cu prețurile mărfurilor și 
serviciilor, tendința fiind ca 
acestea din urmă să se 
alinieze la standardele 
europene, ceea ce nu se 
întâmplă însă și cu câștigurile.

Semnalele sărăciei și 
mizeriei se arată cu duiumul. 
Meningita a făcut să se 
umple spitalele și să se 
anunțe deja amânarea în 
unele zone a începerii anului 
școlar. Pe fondul lipsurilor de 
tot felul, ne mai amenință și 
firmele furnizoare de apă 
caldă sau rece cu oprirea 
definitivă a acesteia în caz că' 
nu se recuperează datoriile 
acumulate. Cum respectivele 
firme dețin monopolul în 
domeniu, ele pornesc în 
calculele lor nu de la situații 
reale, ci de la nevoile lor de 
a-și acoperi propriile

(Urmare din pag. 1) 

se aprovizionează, pe credit, și 
angajații noștri. La unitatea din 
centru am amenajat, din bușteni, 
măsuțe și scăunele. Vin copiii la 
sucuri și dulciuri. Intenționăm să 
deschidem un magazin (spațiul 
îl avem) profilat pe materiale de 
construcții (ciment, var, gips, 
vopsele... ) să le fie mai ușor 
localnicilor să se aprovizioneze. 
Dl Petru Coman, șeful secției 
salubrizare, se ocupă cu toată 
răspunderea de sectorul său.

Gospodarul e 
"Omul Aninoasei"

Zilnic, până la prânz, curățenia e 
gata. E mai greu acum până se 
acoperă gropile care au fost 
săpate din loc în loc pentru 
pozarea,cablurilor telefonice.

- După aceste trei luni de 
muncă, puteți respira mai ușor?

- Nu chiar. Mai avem multe de 
făcut și de achitat datorii. Am 
achitat o parte din ele, dar mai 
avem la energia electrică, la 
motorină, la termoficarea de la 
Iscroni. Am reușit să montăm 
telefon la sediu, să procurăm un 
calculator, să reparăm mașina 
de scris...

- Locatarii blocurilor din 
Aninoasa vor avea la iarnă

Neliniștile toamnei...
cheltuieli, pe primul plan 
punând, bineînțeles, salariile. 

Mirarea nu ne mai 
surprinde dacă, în criză de 
resurse, finanțiștii vor mai 
născoci niște măsuri să mai 
tragă încă o piele de pe bietul 
contribuabil, doar accizele 
dovedindu-se a fi insuficiente 
pentru alimentarea 
bugetului. Noroc că încă nu 
s-a stabilit despăgubirea 
începând din acest an 
pentru proprietățile ce nu se 
pot restitui în natură. 
Neliniștile și supărările 
toamnei s-au declanșat 
deja, tonul lor fiind dat de 
către chiriași, care-și văd 
amenințată grav situația. Nici 
alte categorii sociale și 
profesionale nu au o soartă 
de invidiat, prognozându-se 
că inflația va fi cu mult peste 

căldură în apartamente? Știți 
prin ce^ greutăți au trecut în 
iernile trecute. Iar de apă 
caldă n-au beneficiat de mulți 
ani.

- în apartamente va fi 
căldură și apă caldă. Centralele 
termice 3 și 1 ( pe cărbune) au 
fost reparate. Acum se 
lucrează la subsolurile 
blocurilor și la inversoarele de 
căldură. Mai avem multe de 
făcut, lucrăm zi-lumină să 
profităm de timpul prielnic. Ne 
străduim. Cunosc bine oamehii 

pentru că aici m-am născut și 
am copilărit, și vreau să fac 
CEVA pentru ei. Consiliul local 
și-a pus obrazul pentru mine! 
Nu pot să-l dezamăgesc. Ce 
am făcut în aceste 3 luni nu-i 
numai meritul meu, e și al 
oamenilor cu care lucrez.

în miezul lunii august, în 
ajunul zilei sale de naștere, ing. 
Gabriel Kristaly a primit un 
frumos dar din partea comisiei 
de recepție a lucrărilor de 
reparații (executate în timp 
record) de la Școala “Sf. 
Varvara": “îți mulțumim, Gabriel, 
pentru calitatea și demnitatea 
muncii tale!"

cea prevăzută până la 
sfârșitul anului.

Toamna frământările 
oamenilor se amplifică și 
din cauza problemelor 
legate de aprovizionarea cu 
cele necesare pentru iarnă. 
Crizele de toate felurile care 
au pus stăpânire pe viața de 
toate zilele a românului de 
rând sunt ignorate sau mai 
puțin percepute de către cei 
ce s-au cocoțat în vârful 
piramidei, ei lăsând să se 
înțeleagă că nu s-a ajuns 
încă la apogeul suferinței și 
toleranței. z

Oricum nu sunt risipite 
nici pe departe temerile că 
vom avea parte de o toamnă 
săracă, curată și uscată, așa 
cum puține cu satisfacții 
adevărate au existat în 
ultimul deceniu.

Marți, 24 august

3 BERBEC
La servicu aveți dificultăți, 

dar în dragoste vă așteaptă 
multe bucurii. Nu trebuie să 
renunțați la obiectivele dv., 
lăsați-le eventual pe mai 
târziu.

.0 TAUR
în aceste zile veți avea mai 

multe motive de bucurie și 
fiindcă sunteți mai inspirați. 
Acum vă vin idei cu totul 
originale, de aceea nu trebuie 
să vă confruntați doar cu 
invidioșii...

O GEMENI
Zi excelentă pentru dv. 

Numai pe cei născuți în prima 
decadă îi sfătuim să aibă mai 
multă răbdare. Vor fi mai 
agitați, dar până la sfârșitul 
săptămânii se vor liniști.

Z RAC
Eșecurile din viața 

particulară sau alte prăbușiri 
sentimentale nu vl se par așa 
de tragice. Puteți trage multe 
învățăminte din cele întâmplate.

Z LEU
Vacanța de vară v-a cam 

secat resursele. Banii vor fi 
motiv de ceartă în familie. 
Evitați discuțiile aprinse, 
acestea nu vă vor îmbogăți, în 
schimb vă pot provoca dureri 
de cap.

Z FECIOARĂ
în această săptămână veți 

așeza acțiunile dv. pe o bază 
nouă. Ar fi bine însă să nu 
luați decizii de unul singur, 
apelați mai degrabă 
la...specialiști.

Z BALANȚĂ
O zi amestecată cu bine și 

cu rău. Dacă doriți liniște, fiți 
diplomați și cât mai 
înțelegători. Buna dispoziție 
din familie vă compensează 
multe alte probleme.

2 SCORPION
Marte are o influență 

benefică asupra dv., dar fiți 
atenți, nu acceptați prea multe 
probleme și sarcini. Evitați să 
vă complăceți în plictiseală.

3 SĂGETĂTOR
Veți avea parte de o zi 

instabilă. Orice efort al 
familiilor femeilor Săgetător de 
a potoli furtuna din sufletul lor 
este inutil; au nevoie în 
continuare de liniște și de 
calm.

O CAPRICORN
Nativele zodiei se bucură în 

aceste zile de influența 
benefică a lui Mercur, ceea ce 
înseamnă că din punct de 
vedere intelectual sunt mult 
mai receptive, mai active 
decât în alte perioade.

Z VĂRSĂTOR
Nimic nu vă oprește să 

obțineți rezultate pline de 
succes. Acum nu sunteți 
dispuși să acceptați munci 
suplimentare, deși ar merita să 
vă gândiți la câștigul obținut 
astfel.

O PEȘTI
Dacă evenimentele nu 

evoluează așa cum v-ați fi 
dorit, aruncați o privire 
introspectivă și căutați cu 
răbdare rezolvările la 
problemele pe care le veți 
avea.

Ziar editat de 
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Rapid, prima 
înfrângere, la 

Galati
•

Fără îndoială, sarea și piperul etapei a VI- 
a din Divizia A a fost partida de la Galați dintre 
Rapid București și Oțelul. In afara unei vii 
dispute de câțiva ani între aceste două formații, 
meciul dintre Oțelul - Rapid a fost unul de 
orgolii între doi antrenori de primă mărime în 
fotbalul românesc, M. Lucescu și D. Dumitriu: 
pe lângă faptul că cei doi tehnicieni români 
posedă câte o frumoasă carte de vizită, să nu 
uităm că în perioada cât Mircea Lucescu a 
antrenat pe Inter, cel care a preluat Rapidul a 
fost Tiți Dumitriu ce, elegant, la revenirea lui 
Lucescu aplecat fără nici o vorbă, ca să nu 
rămână cumva "locțiitorul" sau secundul lui 
Mircea. Rapidul, fără cei plecați, Nanu, I. 
Ganea, Barbu, Șumudică, este acum, din punct 
de vedere valoric, sensibil egal cu echipa oțe- 
larilor. Deci, conta enorm ce tactică vor aplica 
cei doi antrenori. Fără ca Lucescu să fie pe 
"afară " - îi cunoaște și el pe fotbaliștii de la 
Oțelul, dar nu așa bine cum îi știe Dumitriu pe 
băieții din Giulești. Rezultatul s-a văzut pe 
teren. In prima repriză oțelarii au atacat în 
valuri poarta bravului Lobonț, uneori a apărat 
el salvator, sau au ratat nu mai puțin de 4 
situații clare de gol.

Scorul a fost deschis în repriza a Il-a de 
către Maleș. Cu un minut înaintea finalului de 
meci, gazdele își măresc avantajul la 2-0. Con
ducerea clubului a reproșat arbitrului M. 
Salomir două greșeli grave, dar a recunoscui 
că victoria gazdelor a fost meritată.

La sfârșitul partidei, rapidiștii, antrenorii și 
conducătorii clubului erau foarte nemulțumiți 
de înfrângerea suferită, acuzând din nou arbi
trajul, făcând trimitere directă la adresa arbi
trului M. Salomir că nu a acordat o lovitură de 
la 11 m în repriza a Il-a.

De cealaltă parte, Dumitriu a declarat că 
Oțelul a cucerit o victorie clară, înregistrată și 
pe tabela de marcaj cât și pe terenul de joc 
unde elevii lui și-au creat mai multe ocazii de a 
înscrie decât oaspeții.

A doua partidă interesantă s-a disputat la 
București între Dinamo - Rapid. Vlădoiu a rea
lizat o triplă, iar golul al patrulea a fost opera lui 
Marius Niculae. Pentru ploieșteni a marcat 
Constantin. La scorul de 3-1 pentru Dinamo, 
Onuț a ratat o lovitură de la 11 m, pentru ca în 
minutul următor, la un atac al gazdelor, Niculae 
să fixeze rezultatul final, într-un meci dominat de 
Dinamo, ce a atacat mult și inspirat, petroliștii 
contribuind și ei la spectacolul sportiv, în special 
in partea a doua a meciului, când fie că au ratat 
fie că Preda a apărat de nota 10.

C. SANDU y

IO DIVIZIA 82,
Victorie dară, obținută însă în 
finalul partidei

CORVINUL-FLACARÎ 
RmVâlcea 3-1

După victoriile hunedorenilor în fața unor 
echipe puternice, ce și-au declarat intențiile de a 
promova în Divizia A și egalul obținut la Motru, 
vrând-nevrând în subconștientul fotbaliștilor, al 
multor sportivi și-a făcut loc ideea că în fața unei 
echipe din subsolul clasamentului - Flacăra Rm. 
Vâlcea - formația Corvinului nu se poate poticni, 
mai ales pe propriul teren. Sigur, antrenorul Victor 
Roșea, consecvent cu el însuși, a pregătit cu 
același pragmatism, cu toată seriozitatea, și aceas
tă partidă, cum se cere cu orice adversar. Și din 
primul minut de joc s-a văzut că echipa hunedo- 
reană a început în formula sa obișnuită cu 5 apără
tori, decisă să se apere pentru a nu primi gol și prin 
atacurile ce le inițiază să pună în valoare pene- 
tranții Mitrică, Pavel și Șandor, jucători ce i-ar dori 
multe echipe. Cu toate că vâlcenii suferă de criză 
de efectiv - antrenorul lor manifestându-și regretul 
că nu-i poate avea în echipă pe Huza, Frunză, 
Sorin, Radu ce au plecat în alte părți, echipa s-a 
luptat din răsputeri, însă cei care au dominat jocul, 
care și-au creat o sumedenie de ocazii au fost 
gazdele - Mitrică, Pavel și Șandor - aflându-se de 
câteva ori în situații rarisime de a înscrie. Așa s-a- 
întâmplat în minutele 5, 9,14. în min.19 Șandor, în 
stilul său caracteristic se înscrie într-o cursă cu 
balonul la picior și ajuns în marginea careului de 16 
m lateral dreapta, nu poate fi oprit decât prin fault 
de către fundașul central Ursu, căruia i se arată 
cartonașul galben, al doilea după altul primit cu 3 
minute mai înainte, după un alt fault, fiind eliminat din 
joc. Vâlcenii s-au mobilizat exemplar, dar în apărare 
au manifestat câteva slăbiciuni care până la urmă 
au fost folosite de hunedoreni. în min. 27 o acțiune 
personală de toată frumusețea scoală tribunele în 
picioare: Șandor se înscrie la 40 de m de poartă 
într-o cursă irezistibilă, tentează, driblează, se 
deplasează spre centrul terenului și de la 16 m 
stângul său nu greșește și îl lasă mască pe tâ
nărul Nicolescu ce scoate mingea din plasă. Un gol 
de generic, autorul său fiind îmbrățișat de toți 
colegii lui. Deși în min. 33,35,42 și 45 Șandor, Pavei, 
Mitrică au trecut pe lângă majorarea scorului.

Și după pauză, în min. 55,60 și 61, hunedorenii 
puteau puncta și deci hotărî soarta partidei. Nu au 
făcut-o și în min. 62 se produce o lovitură de teatru: 
ex-hunedoreanul Ispas, la un corner, profită de 
neatenția apărării și, din careul mic, trimite mingea 
în plasă: 1-1. Corvinul își dă seama că poate pierde 
2 puncte acasă, după un meci dominat, și a reluat 
ofensiva. în min. 86, suporterii răsuflă ușurați. 
Mitrică (înaintea partidei a fost călduros felicitat de 
conducerea clubului, sărbătorind ziua sa de 
naștere) a executat o lovitură liberă de la 20 de 
metri, Gheară “ urcat" în careu reia cu capul, 
portarul respinge la Haidiner și acesta, tot cu capul, 
plasează mingea în plasă: 2-1. Tot la o lovitură de 
colț, în min. 89, Mitrică pasează lui Mocioi, el se 
deplasează paralel cu linia de fond, centrează tot la 
Haidiner și acesta îl învinge din nou pe Nicolescu, 
stabilind scorul final: 3-1.

A arbitrat la centru B. Sorescu (Pitești).
CORVINUL: Clep, Rus (73 Dincă), Marin- 

cău, Haidiner, Andone (69 Babarți), Gheară, 
Mocioi, Pavei, Andrei, Mitrică, Șandor.

Sabin CERBU
y

—
“Nașul” arădenilor a fost Gigi Ștefan

CETATE -
ROMTELECOM Arad 5-0 AURUL BRAD * MINAUR

t> DIVIZIA C4

Devenii, deciși să-i îmbuneze pe susținători, 
după insuccesul de la Abrud ( cu toții ne așteptam 
ca experimental jucători - foști divizionari B să 
obțină cele trei puncte în fața noii promovate), au 
început meciul cu arădenii cu mult aplomb, cu o 
vizibilă tentă ofensivă, în care s-au remarcat în 
mod deosebit GIGI ȘTEFAN - eroul meciului, care a 
înscris 4 goluri, TĂNASĂ,"metronomul” echipei, ce 
s-a evidențiat și în apărare, dar și prin pasele sale 
la mari distanțe în adâncime din care două au 
condus la înscrierea golurilor. BORDEAN ca întot
deauna greu de trecut în apărare, mereu lansat pe 
extremă de unde centrează cu precizie în fața 
careului mic, POPA, autorul unui gol și “pistonul” 
neobosit al formației, dar și eforturile și dăruirea în 
joc a lui Răducănescu, Luca ( cât a jucat), Eșanu, 
Szidorak, Chiliman, Chira, ce au dat contur unui joc 
tehnic plăcut, bine apreciat de jucătorii care au 
rămas fideli echipei legendarei Cetăți devene. 
înainte de a descrie fazele înscrierii celor 5 goluri, 
dorim să precizăm că oaspeții nu s-au baricadat 
nici o clipă în apărare, au construit și ei cât au 
putut, ocaziile lor de gol au fost anihilate de apă
rătorii deveni în frunte cu portarul 
Cibotaru, arădenii contribuind la un 
meci de fotbal într-un frumos cli
mat de fair-play. Să nu neglijăm că
și la Telecom câțiva componenți - în frunte cu 
GRAD, au jucat la UTA sau la alte echipe apreciate 
în orașul de pe Mureș.

Așa cum remarcam la început, devenii s-au 
lansat spre poarta adversă de la primul fluier al 
arbitrului Liviu Ciucă din Balș și chiar reușesc 
deschiderea scorului în min. 7, când Tase, 
deplasat puțin pe dreapta, trimite o centrare lungă 
(de la 40 de metri “la întâlnire” în careu) lui Gigi 
Ștefan, ce trimite mingea cu capul în plasa porții. 
Arădenii ripostează și în min. 9 Răducănescu 
salvează echipa de la gol, Grad aflându-se într-o 
poziție ideală în careu. După ce Gigi Ștefan nu mai 
poate ajunge un balon în min.11, în min. 14, același 
Grad execută bine o lovitură de la 20 de metri, 
scoasă de Cibotaru. Vine min. 22 și la Gigi Ștefan 
ajunge un balon venit de pe traseul Bordean, 
Popa și din colțul mic, tot cu capul, marchează al 
doilea gol. Din acest moment, tribuna îi cere lui Gigi 
al treilea gol! Și simpaticul jucător devean se 
conformează în min. 52. La executarea unei 
lovituri libere, lateral dreapta, în fața porții, Gigi se 
înalță la un duel aerian cu portarul Sabău și-l 
învinge: 3-0! Și ca bucuria să fie deplină în tribună 
Popa, lansat în cursa sa pe dreapta, îi pasează lui 
Gigi Ștefan și de această dată își pune în valoare 
șutul cu dreptul, în colțul lung din dreapta lui 
Sabău: 4-0! “Capacul” îl pune neobositul Emil Popa, 
în min. 80, care primește un balon de la lansatorul 
de rachete Tase și glonț spre poarta adversă, 
Sabău iese în întâmpinare și Emil îl tentează 
trimițând mingea în plasă: 5-0. Oaspeții doresc 
mult golul de onoare, atacă, șutează spre poartă, 
dar devenii nu cedează obținând o victorie clară, 
frumoasă, ce îi motivează pe deveni și sponsorii 
lor să meargă deciși la promovare.

CETATE: Cibotaru, Bordean, Tănasă 
(Răducănescu), Chira (62 Steina), Popa, Luca 
(39 Dan Gabriel), Gigi Ștefan, Szidorak, 
Eșanu, Chiliman.

S. CERBU

z* X
Scorul nu reflectă realitatea din 
teren

ZLATMft 1-0
în ciuda ultimelor evenimente nedorite din 

fotbalul românesc echipa oaspete s-a pre
zentat la meci fără asistență medicală, aceasta 
rămânând în seama gazdelor. în schimb, Minaur 
a fost foarte motivată în a obține un rezultat 
bun, fiind în acest sens însoțită de un autocar 
cu suporteri. Numai că nici Aurul nu putea 
concepe alt rezultat decât victoria astfel că 
spectatorii au urmărit un joc foarte disputat.

Istoria sportivă a acestei partide e relativ 
simplă. Jocul a fost la discreția brădenilor care 
și-au creat numeroase ocazii de gol, ratând însă 
exasperant. Oaspeții, fără să se cantoneze în 
apărare, au încercat ieșiri pe contraatac, dar nu 
și-au creat nici o ocazie clară de gol.

Partea nesportivă a ieșit mai mult în evidență 
în repriza secundă. în minutul 62 Achim a fost 
faultat clar în careu de Pop, aflat în situație de 
ultim apărător. Obligat de fază arbitrul Mihai 
Lucadu (din Jibou) a acordat penalty - pe care I- 
a transformat cu sânge rece Achim -, dar n-a 

dictat și cuvenita eliminare a jucă
torului oaspete, avertizându-l pe 
Pop doar cu cartonaș galben.

în continuare, recitalul "cava
lerului în negru" a fost și mai amplu. Orice duel 
pentru balon era în viziunea sa fault în favoșrea 
oaspeților, această manieră de arbitraj împingând 
jocul spre poarta brădeană și iscând proteste 
ale jucătorilor și spectatorilor. Mai mult decât atât, 
în minutul 84 când Mihăilă a înscris în urma unei 
centrări a lui C. Lupea, arbitrul a inventat un fault 
imaginar și a anulat un gol perfect valabil. Iar la 
protestele brădenilor, Mihai Lucaciu l-a trimis pe 
Virgil Stoica, antrenorul gazdelor, în tribune. 
Oricum, după cele 90 de minute regulamentare și 
după 4 minute de prelungiri exagerate, Aurul și- 
a menținut avantajul, obținând o victorie absolut 
meritată pentru care merită felicitări.

AURUL: Sandu - Gomoi, Filipaș, M. Stoica, 
Văcaru, Frandeș - Petrișor, Vereș, Mihăilă (93 
M. Lupea) - Achim (78 C. Lupea), Lazăr.

MINAUR: Rusu - Dobrin (Olelei), Pop, 
Kiraly, Duță, Chira - Crăciun, Cioba (78 
Calafantea), Repede - Stoica, Eric OjeK. I

Declarații după meci:
Dan Dragoș Crăciun (observat' i 

federal): “Nu pot să vă spun dumneavoasa i 
părerea mea despre joc și arbitraj, dar fiți slur i 
că în raportul către FRF va fi scris adevăr'"- 1

Virgll Stoica (antrenor Aurul B'ad): 1 
“Scorul nu reflectă realitatea din teren, Aurul i 
fiind superioară adversarei la toate capitolele. I 
Am păcătuit ratând foarte mult, dar arr fost , 
clar dezavantajați de arbitraj".

Ștefan Fogoroși (antrenor M 
“îmi pare rău că am pierdut dintr-o gra 
liberoului Duță, care dacă degaja, nu » 
faza penalty-ului. Jocul foarte dur al gr 
ne-a împiedicat să ne facem noi jocul".

I. Achim (jucătorul meciului): i- 
înțeles că a fost penalty, pentru că Pca 
agățat și m-a ținut de tricou. Eram sigur Gâ 
marchez pentru că am mai transformatei 
de penalty-uri cu miză".

Ciprian MARtf

tr DIVIZIA A
Rezultatele etapei a 6-a: Gl. Bistrița - FC 

Brașov 2-0; Extensiv Cr. - Rocar Buc. 2-1; 
Dinamo - Petrolul 4-1; Oțelul Gl. - Rapid 2-0; 
Steaua - FC Onești 3-0; FC Argeș - FC Național 
3-1; CeahlăulP.N. - Farul C-ța 2-1; FCM Bacău - 
CSM Reșița 1-0; Astra PI. - Univ. Craiova 2-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: FC Național - Oțelul; FC 
Onești - FC Argeș; Farul - Steaua; Rocar - 
Petrolul; FC Brașov - Extensiv; Rapid - Gl. 
Bistrița; Univ. Craiova - FCM Bacău; CSM 
Reșița - Ceahlăul P.N.; Astra PI. - Dinamo.

1. DINAMO 6 6 0 0 22-2 18
2. Oțelul Gl. 6 4 0 2 16-10 12
3. FC Argeș 6 4 0 2 9-4 12
4. Astra PI. 5 3 1 1 11-6 10
5. Ceahlăul P.N. 5 3 1 1 8-7 10
6. FCM Bacău 6 2 3 1 7-6 9
7. Gl. Bistrița 6 3 0 3 11-12 9

Petrolul 6 3 0 3 10-11 9
9. Steaua 6 3 0 3 9-13 9
10. Rapid 5 2 2 1 5-4 8
11. Farul 6 2 1 3 9-8 7
12. FC Național 6 2 1 3 10-11 7
13. FC Onești 6 2 1 3 4-9 7
14. Rocar 6 2 0 4 8-10 6
15. Extensiv 6 2 0 4 7-17 6
16. FC Brașov 6 1 1 4 6-8 4
17. U Craiova 6 1 1 4 4-9 4
18. CSM Reșița 6 0 2 3 6-17 2

tif DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a IV-a: U T Arad - 

Minerul Motru 5-1; “U” Cluj - Apulum A.l. 3-1; 
Olimpia SM - Gaz Metan 1-1; Jiul Petroșani - U M 
Timișoara 2-0; Inter Sibiu - Chimica Târnăveni 4- 
0; ARO C-lung - Drobeta Tr. S 2-0; Poli Timișoara 
- Electro Craiova 2-1; FC Bihor - ASA Tg. Mureș 
0-3; Corvinul Hd. - Flacăra Rm. Vâlcea 3-1.

CLASAMENTUL
1. ARO C-LUNG 4 3 1 0 8-2 10
2. Corvinul 4 3 1 0 7-3 10
3. ASA Tg. Mureș 4 2 1 1 6-3 7
4. Gaz Metan 4 2 1 1 6-4 7
5. Inter Sibiu 3 2 0 1 7-2 6
6. Electro Cv. 4 2 0 2 10-8 6
7. U T Arad 4 2 0 2 8-6 6
f Drobeta Tr.S. 4 2 0 2 5-5 6
9-10. FC Bihor 4 2 0 2 6-7 6

Apulum 4 2 0 2 6-7 6
11. Jiul 4 2 0 2 3-5 6
12. Poli Timiș. 4 1 2 1 7-7 5
13. U.M Timișoara 4 1 2 1 7-8 5
14. Min. Motru 4 1 1 2 5-8 4
15. Chimica T. 4 1 1 2 4-9 4
16. “U” Cluj 4 1 0 3 5-10 3
17. Olimpia S.M. 4 0 2 2 2-4 2
18. Flacăra Rm. V. 3 0 0 3 1-5 0

Etapa viitoare (28 august): Drobeta - Jiul; 
Electro - ARO; ASA Tg. Mureș - Poli Timișoara; 
Min. Motru - Gaz Metan; Flacăra Rm.V. - UTA; 
Chimica Târnăveni - Corvinul; UM Timișoara - 
Inter Sibiu; "U" Cluj - Olimpia S.M.; Apulum - FC. 
Bihor Mâine, restanța Inter - Flacăra Rm Vâlcea

DIVIZIA C4
Rezultatele etapei a IV-a: Inter Petrila - 

Telecom Timișoara 0-1; W.Petr. Arad - CFR Timi
șoara 0-0; Met. Cugir - "U" Arad 4-0; Aurul Brad - 
Minaur Zlatna 1-0; Gl. Reșița - Min. Lupeni 2-0; 
Inter Arad - Caromet Caransebeș 2-1; Min. Certej 
- Cuprirom Abrud 2-1; Cetate Deva - Telecom 
Arad 5-0; Electrica Timiș - Min. Uricani 3-1.

CLASAMENTUL
1. CETATE DEVA 4 3 0 1 11-3 9
2. Telecom Timiș. 4 3 1 0 6-3 8
3. Electrica Timiș. 4 2 1 1 11-7 7
4. Min. Certej 4 2 1 1 8-6 7
5. Aurul Brad 4 2 1 1 4-2 7
6. CFR Timiș. 4 2 1 1 4-3 7
7. Minaur Zlatna 4 2 0 2 10-5 6
8. Min. Uricani 4 2 0 2 7-6 6
9. Gl. Reșița 4 2 0 2 3-2 6
10. Metalurg. Cugir 4 2 0 2 4-4 6
11. Telecom Arad 4 2 0 2 7-10 6
12.Cuprirom Ab. 4 2 0 2 5-8 6
13.W.P.Arad ’ 4 1 1 2 4-5 4
14. Inter Arad 4 1 1 2 7-10 4
15. Unlv. Arad 4 1 1 2 3-7 4
16. Caromet Carans.4 1 0 3 4-11 3
17. Inter Petrila 4 0 2 2 1-3 2
18. Min. Lupeni 4 0 2 2 1-5 2

Etapa viitoare: Cuprirom - Gl. Reșița; Telecom 
Arad - Min. Certej; Min. Uricani - Cetate Deva; 
Telecom Timiș - “U” Arad; Minaur Zi. - Inter Petrila; 
Caromet - Aurul; Min. Lupeni - Inter Arad; Petrom 
Arad - Metalurgistul; CFR Timiș - Electrica Timiș.

■-

tir DIVIZIA
Rezultatele etapei a 3-a din 22»u9ys 

Constructorul Hd. - CFR Marmosim 0-7; 
Bărbăteni - Dacia Orăștie 3-0; Mi’- Po'ana 

Ruscă - Min. Aninoasa 2-1; Retezatul Hațeg - 
Casino Ilia 0-0; Victoria Dobra - Victoria Călan 
1-1; Univ. Petroșani - Met. Crișcior 1-1; CIF 
Aliman Brad - FC Paroșeni - Vulcan 0-2.

CLASAMENTUL
1. CFR MARMOSIM 3 3 0 0 14-1 9
2. Retezatul Hațeg 3 2 1 0 4-1 7
3. FC Paroșeni - Vulcan 3 2 0 1 6-5 6
4. Min. Poiana Ruscă 3 2 0 1 6-6 6
5. Victoria Dobra 3 1 2 0 7-2 5
6. Victoria Călan 3 1 2 0 7-3 5
7. Met. Crișcior 3 1 1 1 9-5 4
8. Min. Bărbăteni 3 1 1 1 4-5 4
9. Univ. Petroșani 3 1 1 1 4-7 4
10.Dacia Orăștie 3 1 0 2 5-8 3
11. Casino Ilia 3 0 2 1 2-3 2
12.CIF Aliman Brad 3 0 1 2 2-9 1
13.Constructorul Hd. 3 0 1 2 2-10 1
14.Min. Aninoasa 3 0 0 3 1-8 0

Etapa viitoare din 29 august: Dacia 
Orăștie - Constructorul Hd"; Min. Aninoasa - 
Min. Bărbăteni; Casino Ilia - Min. Poiana Ruscă; 
Victoria Călan - Retezatul Hațeg; Met. Crișcior - 
Victoria Dobra; FC Paroșeni-Vulcan - 
Universitatea Petroșani; CFR Marmosim - CIF 
Aliman Brad.
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Hotărârea Guvernului României privind apărarea împotriva inundațiilor

Atribuțiile prefecților și primarilor
Prefecții și primarii au 

următoarele atribuții 
specifice pentru activitatea 
de apărare * împotriva 
inundațiilor, fenomenelor 
meteorologice periculoase 
și accidentelor la construcții 
hidrotehnice:

• organizează și 
conduc comisiile de apărare 
împotriva dezastrelor;

• asigură condițiile de 
funcționare a permanenței 
secretariatelor tehnice ale 
comisiilor de apărare 
proprii;

• asigură mijloacele 
necesare înștiințării și 
alarmării populației din 
zonele ce pot fi afectate de 
inundații, fenomene meteo
rologice periculoase și 
accidente la construcțiile 
hidrotehnice, cu excepția 
celor pe care deținătorii de 
baraje sunt obligați să le

^sigure;

[ CODUL DEONTOLOGIC | 

j AL AVOCATULUI (II) |
| Continuăm astăzi și prezentăm o seamă de chestiuni legate | 

| de noul “Cod deontologic al avocatului român". Am ajuns așadar la | 
’ ceea ce codul numește conflictul de interese.

Unul dintre articole stipulează clar: avocatul trebuie să se abțină I 
| să primească mandat de la mai mult de o singură parte în aceeași I 
, cauză, atunci când există interese contradictorii între părți sau riscul . 
I ca asemenea situații să apară. '

Avocatul trebuie să se abțină să acorde consultații, să reprezinte | 
■ sau să apere pe toți clienții care l-au angajat într-o cauză în • 
• următoarele.condiții: a apărut un conflict de interese între aceștia; « 
| secretul profesional riscă să fie încălcat; prin modul în care se | 
| desfășoară cauza aduce atingere independenței sale.

I Onorariile avocatîlor
I vocatul are dreptul și libertatea de a stabili, împreună cu | 

îr>il, onorariul ce i se cuvine și cheltuielile pe care le solicită ■ 
(ratana cauzei. Acestea se stabilesc separat, în principal la I 

I 'ncepuui prestării serviciului. Onorariul se stabilește în raport cu J 
I .V0'?™ de muncă cerut de complexitatea cauzei și de valoarea ■ 
: «tigiului și trebuie să fie justificat și echitabil. Este interzisă plata • 

unui procent din valoarea obținută de client prin soluționarea cauzei. | 
| Dac avocatul nu poate aprecia exact de la început nivelul i 

"■■'rirariL ^,,și al cheltuielilor, dar pretinde plata unui avans, el trebuie ’ 
» să facnare rezonabilă a sumelor. în caz că clientul refuză, | 
I deși ai contractul de asistență juridică, depunerea avansului, I 
ț svocaoate retrage din cauza respectivă. Avocatului îi este ! 
• interzjipartă onorariul cu altă persoană care nu este avocat I 
/ sau s.ocure clientela prin intermediul unor terți pe care îi I 
I Ptâteștcă clientul beneficiază de asistență juridică gratuită ! 
* S'rocae obligat să îl informeze cu privire la acest fapt. Asistența I 
/ 9<atuife posibilă, în afara cazurilor prevăzute de lege, ori de | 
I câte ecuația patrimonială a clientului o justifică, iar avocatul ■ 
• Pcnsitsă presteze fără a fi remunerat. ‘
U — — —------------------------------ ------------------j

9 coordonează pregă
tirea populației pentru 
realizarea acțiunilor de 
protecție și intervenție în 
caz de inundații, fenomene 
meteorologice periculoase 
și accidente la construcțiile 
hidrotehnice;

• asigură întocmirea 
planurilor de apărare 
împotriva inundațiilor, 
fenomenelor meteorologice 
periculoase și accidentelor 
la construcțiile hidroteh
nice, pe care le includ ca 
secțiune distinctă în 
planurile de protecție și 
intervenție în caz de 
dezastre;

• asigură desfășu
rarea acțiunilor de limitare 
și de înlăturare a efectelor 
inundațiilor și fenomenelor 
meteorologice periculoase, 
pentru salvarea oamenilor, 
animalelor și bunurilor 
materiale, acordarea pri

mului ajutor, evacuarea și 
transportul victimelor, 
cazarea sinistraților, 
aprovizionarea cu apă și 
alimente, asistența sanitară 
a persoanelor afectate, 
retragerea din consum a 
produselor contaminate;

9 stabilesc, împreună 
cu agenții economici și 
unitățile de profil, acțiuni și 
măsuri operative pentru 
identificarea și înhumarea 
persoanelor decedate, 
repunerea în stare de 
funcționare a serviciilor și 
utilităților de gospodărie 
comunală, transport, 
telecomunicații și alimentare 
cu apă, energie electrică și 
gaze naturale;

9 centralizează datele 
privind urmările inundațiilor 
șl fenomenelor meteorolo
gice periculoase și

Repartizarea 
cheltuielilor pentru 
consumul de apă

Mihai Pleșa - Hunedoara
• în situația în care în imobil 

există și spații cu altă destinație 
decât aceea de locuință, precum 
și în cazul apartamentelor folosite 
și/sau pentru alte activități, iar 
suma din facturi cuprinde și 
cheltuielile se stabilesc prin 
convenții anuale încheiate cu 
deținătorii unor astfel de spații. 
Cheltuielile pentru consumul de 
apă și pentr.' cp” - — 
iocumțo.or, determinate după 
scăderea din suma totală 
prevăzută în factură a cheltuielilor 
aferente spațiilor cu altă destinație 
decât cea de locuință, se 
repartizează proporțional cu 
numărul de persoane care 
locuiesc în clădire. Așa cum 
prevăd Normele metodologice 
pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii locuinței nr. 114/ 
1996 cei care folosesc pentru 
întreținerea autovehiculelor apa 
din conductele de alimentare 
aferente clădirii, atunci când nu 
există interdicție în acest sens, 
suportă cheltuielile pentru apă și 
canal, care se calculează pe baza 
unor haremuri stabilite potrivit 
normelor legale și se scad din 
totalul cheltuielilor ce revin clădirii 
respective pentru apă și canal. 

întocmesc rapoarte pe 
care le transmit Comisiei 
centrale de apărare 
împotriva inundațiilor;

9 asigură fondurile 
necesare pentru consti
tuirea și completarea 
stocurilor de materiale și 
mijloace de apărare, pentru 
acțiuni operative de apărare 
împotriva inundațiilor și 
fenomenelor meteorologice 
periculoase, întreținerea și 
repararea construcțiilor 
hidrotehnice proprii și 
întreținerea albiilor 
cursurilor de apă în zona 
localităților;

9 asigură funcțio
narea, în regim permanent, 
pe durata acțiunilor opera
tive de apărare, a 
aeroportului din zona 
calamitată, cât și a celor de 
destinație.

Restituirea taxei de 
timbru în cazul divorțului 
Când soții s-au împăcat

Elena Stefan - Orăștie
• Legea nr. 146/1997, cu 

modificările și completările 
ulterioare, prevede că, în 
procesul de divorț, dacă 
părțile au renunțat la judecată 
ori s-au împăcat, suma plătită 
cu titlu de taxă judiciară de 
timbru se restituie pe 
jumătate. De asemenea, taxa 
judi "a de timbru se 
restituie, la cererea 
petiționarului, și în alte cauze, 
cum sunt: - când taxa plătită 
nu era datorată; - când s-a 
plătit mai mult decât 
cuantumul legal; - când 
acțiunea sau cererea rămâne 
fără obiect în cursul 
procesului, ca urmare a unor 
dispoziții legale; - când 
contestația la executare a fost 
admisă, iar hotărârea a rămas 
irevocabilă, caz în care taxa 
se restituie proporțional cu 
admiterea contestației. 
Solicitarea restituirii se poate 
face în termen de un an de la 
nașterea acestui drept, la 
instanța judecătorească sau, 
după caz, la Parchetul la care 
s-a introdus acțiunea sau 
plângerea.

Conform unui material primit 
din partea Inspectoratului de 
Poliție al județului Hunedoara s- 
a constatat în ultima perioadă o 
creștere destul de semnificativă 
a infracțiunilor comise de minori, 
în principal, aceste infracțiuni 
sunt furturile din case și 
apartamente, dar și din maga
zine.

Furturile comise de
minori se înmulțesc»
Spre exemplu, în data de 8 

august a.c., un grup compus din 
minorii A. Florin-Valentin, de 12 
ani, B. Viorel, de 15 ani și B. 
Emanuel-Florin, de 8 ani, toți 
elevi la Școala Generală Nr. 1 
Orăștie, au pătruns prin ușa 
lăsată descuiată în locuința lui 
Alionescu Liviu, de 31 de ani, din 
Orăștie, de unde au furat bunuri 
în valoare de 9 mii. lei. Un alt caz 
este cel al minorului C. lonuț- 
Costel, de 12 ani, din Lupeni care 
în 16 august a pătruns în incinta 
SC ,,Pitu Emilia" SRL din Lupeni, 
prin spargerea unui geam, de 
unde a sustras 300.000 lei. I. 
Liviu de 15 ani din Prăvăleni, 
comuna Vața de Jos, a intrat în 
noaptea de 31 iulie a.c. în 
locuința unui consătean, găsind 
ușa descuiată, și a sustras dintr- 
un sertar suma de 50.000 lei.

Furt din case de vacanță
Lucrătorii Postului de Poliție 

Ghelar cercetează în stare de 
arest pe Mihociu Iulian de 19 ani 
și în stare de libertate pe 
Drângă Irina de 18 ani, ambii 
din comună. Cei doi au sustras 
în perioada aprilie-august 1999, 
din 3 cabane de vacanță 
amplasate pe raza satului 
Govăjdia, unde au pătruns prin 
efracție, bunuri în valoare de 
cca 5 mii. lei.

La agățat
Polițiștii din Deva le-au 

depistat și sancționat contra
vențional pe numitele Mocanu 
Simona-Cristina, de 18 ani și 
Kanis Elisabeta, de 22 ani, 
ambele din Găiești, județul 
Mureș, fără ocupație. Cele 
două acostau pe DN 7 șoferi 
aflați în tranzit prin municipiu, 
pentru a întreține relații 
sexuale în vederea obținerii de 
foloase materiale.

Tânărul era în abandon școlar. 
Tot un furt a comis și elevul 
Boghean Nelu-Florin, de 18 ani, 
din Petrila, în perioada 5-14 
august a.c., când a pătruns, 
folosind chei potrivite, în 
locuința lui Belu Benone, de 39 
ani, din Petrila, de unde a 
sustras bijuterii din aur în 
valoare de cca 9 mii. lei.

Chiar dacă majoritatea 
acestor furturi nu sunt 
semnificative în privința valorii 
pagubelor prodiîse, ele sunt 
îngrijorătoare, dovedind 
cancerul ce macină societatea 
românească. Desigur, unele 
dintre infracțiunile prezentate 
au fost favorizate de către 
lipsa de atenție a celor 
păgubiți, însă acest fapt nu se 
poate constitui într-o scuză 
pentru minorii infractori. 
Pentru limitarea acestui 
fenomen este nevoie de o 
implicare mai accentuată a 
organelor de resort în acțiuni 
care să permită prevenirea 
infracțiunilor. Educația școlară 
și supravegherea mai atentă 
a mediului familial din care 
provin minorii pot conduce 
spre asemenea rezultate.

Hoțul a Intrat pe geam
Este cercetat în stare de 

libertate G. Adrian Ștefan de 
17 ani, din Hunedoara, care în 
data de 30.07.1999 a pătruns 
prin escaladarea unei ferestre 
în locuința lui Gore Dan- 
Constantin, de 42 ani, din 
Hunedoara, de unde a furat 
bunuri în valoare de 30 mii. lei.

A căzut de pe bicicletă
în data de 17.08.1999, pe 

DN 7, în Simeria, numitul 
Lalău Constantin de 60 de 
ani, din Tâmpa, pensionar, în 
timp ce se deplasa cu o 
bicicletă neechipată 
corespunzător și pe partea 
stângă a carosabilului, s-a 
dezechilibrat și a căzut pe 
carosabil, fiind accidentat 
grav de un autoturism care se 
deplasa regulamentar.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara

nfr-< perioadă în care 
anarile centrale sindicale 

! ^li'Uafau declanșarea unor 
• Șcări sindicale de proporții, 

pe masa de lucru a senatorilor 
s-a aflat proiectul de lege® 
privind soluționarea 
conflictelor de muncă. Prin 
promovarea acestei inițiative 
legislative, guvernanții au 
încercat să țină pasul cu noua 
dinamică din acest domeniu. 
Căci, se știe, cerințele 
economiei de piață necesită 
perfecționarea reglementării 
juridice a conflictelor de 
muncă, în sensul precizării 
situațiilor în care soluționarea 
acestora este de competența 
instanțelor judecătorești sau 
părțile pot decide cu privire la 
modalitatea de a susține 
propriile revendicări, în limitele 
și cu respectarea legii.

în primul rând, trebuie 
remarcate noutățile
consistente aduse în tratarea 
acestei delicate probleme și în 
special clasificarea conflictelor 
dintre partenerii sociali

9
referitoare la muncă, în 
conflicte de interese și 
conflicte de drepturi, 
clasificare bazată pe obiectul 
conflictului. Conform noilor 
prevederi, conflictele de 
muncă ce au ca obiect 
stabilirea condițiilor de muncă 
cu ocazia negocierii 
contractelor colective de 
muncă sunt conflicte 
referitoare la interesele cu 
caracter profesional, social 
sau economic ale salariaților, 
sunt denumite de acum 
înainte conflicte de interese, 
în schimb, conflictele de 
muncă, ce au ca obiect 
exercitarea unor drepturi sau 
îndeplinirea unor obligații 
decurgând din legi sau alte 
acte normative, precum și din 
contractele colective sau 
individuale de muncă, sunt 
catalogate drept conflicte 
referitoare la drepturile 
salariaților și sunt denumite 
conflicte de drepturi.

Inspirat din practica țărilor 
cu o dezvoltată economie de 

piață, dreptul la grevă este 
mult mai bine reglementat, 
fiind respectate cu strictețe 
convențiile și recomandările 
Organizației Internaționale a 
Muncii și Uniunii Europene. 
Cele mai substanțiale 
modificări le-au suferit textele 
referitoare la procedura de 
declanșare a grevelor, iar aria 
sectoarelor în care grevele 
sunt interzise sau pot fi 
declanșate cu respectarea 
serviciului minim obligatoriu s- 
a restrâns, garantându-se 
astfel dreptul constituțional la 
grevă.

Conflictele de interese pot 
fi declanșate în următoarele 
situații:

• unitatea refuză să 
înceapă negocierea unui nou 
contract colectiv de muncă, în 
condițiile în care nu are de 
încheiat un contract colectiv 
de muncă sau contractul 
colectiv de muncă anterior a 
încetat;

• unitatea nu acceptă 
revendicările formulate de 

salariați;
• unitatea refuză nejusti

ficat semnarea contractului 
colectiv de muncă cu toate că 
negocierile au fost definitivate;

• unitatea nu își înde
plinește obligațiile prevăzute 
de lege de începere a 
negocierilor anuale obligatorii 
privind salariile, durata timpului 
de lucru și condițiile de muncă. 
Până la declanșarea con
flictului, sindicatele reprezen
tative sau reprezetanții aleși ai 
salariaților vor sesiza în scris 
unitatea, cu precizarea 
revendicărilor, inclusiv 
motivarea acestora, precum și 
a propunerilor de soluționare. 
Următorul pas îl reprezintă 
sesizarea Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale, acesta 
având la rândul său obligația 
ca în termen de 24 de ore să 
desemneze delegatul său 
pentru participarea la 
concilierea conflictului. Dacă și 
acțiunea de conciliere 
desfășurată sub auspiciile 
Ministerului Muncii și Protecției 

Sociale eșuează, părțile pot 
hotărî, prin consens, inițierea 
procedurii de mediere. 
Mediatorii, care vor fi aleși de 
comun acord, sunt numiți 
anual de ministrul Muncii și 
Protecției Sociale, cu acordul 
Consiliului Economic și So
cial, ei primind onorariile 
negociate pentru activitatea 
depusă. De remarcat că faza 
medierii nu poate depăși 30 
de zile.

O altă noutate legislativă 
în încercarea de soluționare 
a conflictelor de interese este 
supunerea acestora unei 
comisii de arbitraj. O 
asemenea comisie se 
compune din trei arbitri: unul 
desemnat de către con
ducerea unității, unul de către 
sindicate, iar cel din urmă de 
către MMPS. Și acești arbitri 
trebuie să aibă neapărat girul 
Consiliului Economic și So
cial. Greva, care constituie o 
încetare colectivă și voluntară 
a lucrului într-o unitate, poate 
fi declarată numai dacă în 

prealabil au fost epuizate 
posibilitățile de soluționare a 
conflictului de interese prin 
procedurile prevăzute de 
lege și dacă momentul 
declanșării a fost adus la 
cunoștința conducerii unității 
de către organizatori, cu 48 
de ore înainte. Singurii care 
nu pot declanșa grevă sunt 
procurorii,
personalul Ministerului 
Apărării
Ministerului de Interne și al 
unităților din 
acestor 
personalul 
Român de
Serviciului de Informații 
Externe, Serviciului de 
Telecomunicații Speciale, 
personalul militar încadrat în 
Ministerul Justiției, precum 
și din unitățile din 
subordinea acestuia.

judecătorii,

Naționale,

subordinea 
ministere, 

Serviciului 
Informații,

Pagină realizată de 
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BA1ȘA docul unde spiritul gospodăresc supraviețuiește austerității
Drumul județean 705, ce urcă de la Geoagiu spre Balșa, 

are privilegiul de a-și etala șerpuirile bine asfaltate într-un 
cadru natural de o irezistibilă grandoare. După un parcurs 
umbros pe lângă liziera pădurii, sus, la “pragul Ardeului”, 
natura pare că-ți pune la picioare (ie, umil călător, ofranda 
frumuseții sale, copleșitoare și intangibile. Privirea alunecă 
de-a lungul pâlniei văilor străjuite de o falangă a Munților 
Apuseni La bază, jos, se vede rotunjimea verde și molcomă 
a colinelor, ce se nasc, una din alta, în forme combinate de 
capriciul, întotdeauna de bon-ton, al universului. Țâșnind 
spre cupola radiindă a cerului, munții (in în.căușulpoalelor 
cuvertura vălurită a colinelor. Crestele stâncoase, ce se ițesc 

și se întrepătrund la diferite înălțimi, par a forma o colonie 
de pagode lăsate pe pământ să supună veacurile. Undeva, la 
buza orizontului, se văd casele Balșei..

Centrul de comună Balșa îmi aduce în minte “discri
minarea pozitivă ”pe care o făcea Ion Creangă așezărilor 
de munte, privind critic spre gospodarul de la șes. Fără 
să arunc cu urzici în locuitorii satelor de șes, înclin să-i 
dau dreptate lui Creangă în ce privește simțul gospodăresc 
al românului “de munte”. El e avantajat și de faptul că 
sus, în tăriile munților, totul e mai proaspăt, mai primenit, 
mai neîntinat de scursorile pe care civilizația le deșartă, 
progresiv, pe măsura cotropirii a noi și noi teritorii de la 

natură. Viața aspră de la munte păstrează acest ținut 
oarecum ferit de suprapopulare și de efectele ei nefaste. 
La Balșa dincolo de reperele unei naturi imaculate, sunt 
evidente și simbolurile proprii unui spirit gospodăresc 
dezvoltat. Părculețul cu gard viu tăiat “regulamentar”, 
florile frumos rânduite din fața clădirii primăriei, care, 
la rândul ei, pe dinafară și pe dinăuntru, are toate 
atributele specifice utilității și confortului imobiliat 
o impresie deosebit de bună. Cu bani puțini, austerita 
e la ea acasă și la Balșa, s-au obținut efecte deosebite 
sărăcia nereușind să cotropească tendința spre frumos 
și spre mai bine a locuitorilor comunei.

O primărie fără bani e 
lovită de spectrul 

inutilității 
f

Dialogul purtat cu dnii 
Simion Meteșan, primar, și 
loan Crișan, contabil-șef, în 
cadrul Primăriei Balșa, s-a 
derulat în nota obsedantă a 
lipsei de resurse, specifică 
bugetelor locale ale comu
nelor. Cu 336 de milioane 
de lei, sumă cu care s-a 
început exercițiul bugetar în 
acest an, primăria Balșa a 
ajuns ca pe luna august să 
nu mai poată onora retri
buțiile propriilor salariați. 
Preluarea pe punga subțire 
a bugetului local a cheltu
ielilor cu veterinarii, cu agen
tul fiscal și cu întreținerea 
drumurilor comunale, a 
“destabilizat" pur și simplu 
echilibrul financiar al insti
tuției. Din luna mai, noaptea 
e mai neagră la Balșa, pri
măria nemaiputând suporta 
cheltuielile cu iluminatul 
public. Acesta costa pe lună 
cca. 3 milioane de lei, cam 
jumătate din suma absor
bită lunar de indemnizațiile 
celor 9 consilieri locali. Nici 
aceștia nu și-au mai primit 
“dreptul” pe fondul lipsei tot 
mai acute de bani.

La Balșa autonomia 
financiară înseamnă 86 de 
milioane de lei anual, o 
sumă total neacoperitoare 
pentru nevoile primăriei. 
Numai salariile angajaților 
instituției trec lunar de 60 de

La o cafea sau la un suc 
am întâlnit câțiva din puținii tineri 
ce mai pot fi văzuți prin Balșa. 
Cu loan Boca am discutat des
pre ce fac oamenii acum. Așa 
am aflat că foarte mulți sunt 
nevoiți să-și petreacă nopțile la 
holdele cu porumb și cartofi, căci 
mistreții rup gardurile și fac 
prăpăd prin culturi. Alții mai au 
de cosit fânul sau otava prin 
“grădinile mai bune". De secerat 

Tineri puțini, probleme multe "E o comună liniștită"
nu prea este, căci aiqi nu se 
prea coc păioasele. în ce-l 
privește pe el personal, tânărul 
Boca nu are prea multe de spus. 
A lucrat, acum e fără slujbă și 
vrea să plece în străinătate 
dacă obține vizele necesare.

Mariana Cazan și Daniel 
Paștiu sunt asistenți veterinari 
în comună și navetiști de la 
Almașu Mic de Munte și res
pectiv de la Renghet. De la 
preluarea de către primărie, la 1 
aprilie, au primit doar luna 
trecută un avans de 650 de mii 
de lei. în această situație tânărul 

milioane de lei. Pentru a ieși 
cu fața curată până la finele 
anului, administrația de la 
Balșa contează pe o 
rectificare a bugetului care 
să mai aducă de la bugetul 
central minimum 350 de 
milioane în contul primăriei. 
“Altfel, ne spune dl primar 
Simion Meteșan, dacă 
acești bani nu vor fi acordați, 
pe mai mult de o lună de 
“muncă voluntară” la Pri
măria Balșa nu trebuie să 
conteze nimeni din admi
nistrația centrală”.

Când înseși nevoile mi
nimale ale instituției 
primăriei sunt satisfăcute 
atât de greu, să vorbești de 
investiții e de-a dreptul 
hazardat. Sumele imense 
necesare pentru a intro
duce apa curentă sau ga
zul metan în comună țin 
departe demersurile ce se j 
pot face în acest sens, j 
Totuși, există la nivel de ; 
studiu de prefezabilitate o 
inițiativă menită a intro 
duce apa curentă în Balșa 
și într-o parte din satele 
aparținătoare. Costurile 
acesteia ar fi, la prețuri 
1998, de 7 miliarde de lei, 
investiția cuprinzând, pe 
lângă porțiunea de cap
tare a izvorului de apă, o 
rețea de canalizare și o 
stație de epurare.

vine la slujbă cu “ia-mă nene", 
căci nu mai are bani de benzină. 
Și așa trebuie să ia bani de la 
părinți ca să cumpere medica
mentele necesare tratării ani
malelor, căci oamenii plătesc cât 
pot (sunt văduve care n-au 
decât pensie de urmaș de ve
teran de război, alte persoane 
n-au deloc venituri).

în Balșa sunt multe oi, dar 
lâna nu o cumpără decât niște 

particulari din părțile Sibiului. Din 
fericire laptele de vacă, de la 1 
iunie, e preluat de Devii Deva 
care îl plătește (cei drept incom
parabil mai puțin decât în piață) 
de două ori pe lună. E oricum 
mai bine decât anul trecut când 
societatea din Orăștie nu le-a 
dat oamenilor bani; unora le-a 
dat brânză stricată care a 
îmbolnăvit și porcii. Acum însă 
animalele sunt sănătoase întru
cât se vaccinează, nu se 
semnalează ca în alte locuri 
cazuri de boli atât de temute 
pentru că se transmit la om.

Spre deosebire de alte 
comune izolate, sau de do
menii în care și ea e defa
vorizată, Balșa dispune de 
asistență medicală perma
nentă. Localnicii pot bate la 
ușa cabinetului 7 ore pe zi, 
pot suna la ușa locuinței de 
serviciu sau să-i solicite 
telefonic pe soții dr. Marcela 
Nedelcu și dr. Gheorghe 
Mojic, la orice oră. Dna doc
tor preciza însă că fiind zonă 
agricolă oamenii nu prea vin 
la dispensar, mai ales vara. 
O fac doar în zilele de săr
bătoare, când sunt târguri, 
timpul e urât și nu pot lucra la 
câmp ori vin la Primăria Balșa 
cu alte treburi. Dar și atunci 
își fac câte un control "mai 
mult din curiozitate, căci nu-s 
cooperanți, nu respectă re
gimul alimentar, refuză să se 
odihnească. Sunt cardiaci 
care muncesc până mor.”

în cazuri extreme însă, 
atunci când "de bolnavi ce 
sunt nu mai pot merge”, me
dicii sunt chemați acasă. Din 
fericire fiecare din cele 13 
sate locuite încă are un tele
fon, iar medicii au mașină 
personală. Cândva exista 
șaretă, dar n-a fost rentabilă, 
în plus în această zonă înaltă

Pe scurt: «Pe scurt «Pe scurt
l
i • Din lipsă de fonduri
■ nu s-au făcut anul acesta 
j reparații la școli și cămine 
I culturale, deși unele sunt 
| inutilizabile din cauza de-
■ gradării. Mai funcționează 
! doar trei școli - la Balșa, Mada 
• și Vălișoara - în celelalte sate 
| nefiind copii. Școlile în func- 
| țiune se prezintă bine înaintea 
i începerii viitorului an școlar, 
1 dispunând și de lemne. La 
I căminele culturale s-a în- 
| cercat “o cârpire” la cel din
■ Poiana, pentru a nu-i cădea 
: tavanul în urma infiltrărilor prin 
I acoperiș.
i • Numărul locuitorilor la 
| Balșa este de 1417 suflete. 
I Populația comunei este îmbă- 
' trânită, media de vârstă fiind de 
I 65 de ani. Predomină pensionarii 
U —

“Azi am fost solicitați la Voia 
de cetățenii revoltați că un 
cioban își lasă oile nesu
pravegheate, nu respectă 
limitele de pășunat”, măr
turisea dl plutonier adjutant 
loan Cristei, șeful Postului de 
Poliție Balșa. în rest dum
nealui și colegul Valentin 
Abrudean, plecat în concediu, 
nu au de înfruntat prea des 
situații dificile. A fost cu un timp 

Pagină realizată de
Viorica ROMAN și Adrian ȘĂLĂGEAN

ploile, viscolele și gerul sunt 
mai aspre ca-n alte părți și 
vremea pune în pericol sănă
tatea celor ce-i tratează pe 
oameni. Din păcate, nimeni nu 
le decontează deplasările în 
teren, cele făcute la Geoagiu, 
Orăștie și Deva impuse de

Choamâ 
boctoral 
boar în 
cazuri 

extreme 
reforma în sănătate sau pentru 
a procura medicamente bol
navilor (aici nu există punct 
farmaceutic, iar oamenii sunt 
în majoritate bătrâni și săraci, 
autobuzele scumpe).

La punctul sanitar din 
Poiana dna Marcela Nedelcu, 
dl Gheorghe Mojic sunt prezenți 
o dată la două săptămâni. 
Vizitarea celor 15 bebeluși, 
campaniile de vaccinare a 
copiilor sunt alte ocazii de a-și 
vedea pacienții. Din fericire nu 
se înregistrează epidemii,

I 
și șomerii, numărul persoanelor | 
active, care au statutul de sala- ■ 
riați, fiind de maximum 50. ■ 
Principala activitate în comună I 
este cultura agricolă și creșterea | 
animalelor. La Balșa se produc i 
zilnic peste 2000 de litri de lapte. .

• “Am mai privi la tele- 1 
vizor și altceva în afară de TVR | 
1 ”, ne spune dna Maria Cazan, | 
telefonistă în Balșa. în comună ■ 
postul național de televiziune 1 
este singurul care pătrunde, I 
pentru celelalte canale TV | 
neexistând semnal. Interlocu- ■ 
toarea precizează că sunt ! 
condiții tehnice pentru intro- < 
ducerea și a altor programe TV | 
la Balșa, nefiind necesară decât | 
puțină bunăvoință din partea . 
celor care sunt abilitați să facă * 
intervențiile necesare. i
_____ __  _______ _____ J

în urmă o spargere la Mada, 
mai este puțină agitație la 
târgurile de vite și cam atât. 
“Balșa e o comună liniștită, cu 
oameni cinstiți." Fiind toți 
proprietari nu se înregistrează 
furturi de pe câmp. Nici cele 
câteva familii de țigani nu 
creează probleme, căci băr
bații sunt angajați, iar unii și- 
au luat pământ în parte ca să 
crească vite. 

întrucât comunitatea este 
izolată, școlile nu pun pro
bleme de igienă, iar bolile 
respiratorii sunt ca și inexis
tente pentru că zona îi favo
rizează din acest punct de 
vedere pe oameni. Mai sunt 
totuși câțiva bătrâni cu silicoză 
(foști lucrători la Haneș ori 
Săcărâmb). în rest majo
ritatea pacienților sunt hiper
tensivi și câțiva cu cardiopatie 
ischemică.

Sistemul medicului de 
familie deocamdată nu e 
operațional. Dna doctor 
speră ca după o perioadă de 
început, mai dificilă, lucrurile 
să meargă bine în acest 
sistem. Cu siguranță că și 
atunci oamenii vor apela la 
medic doar în cazuri extreme, 
pentru ei munca fiind pe 
primul loc nu sănătatea. Dar 
familia.de medici s-a obișnuit 
cu această situație în cei 9 ani 
de când locuiește aici. Ajutați 
de asistenta Mariana Marc și 
de îngrijitoarea Rodica Tincu 
medicii vor fi mereu la dis
poziția bălșenilor printre care 
se simt bine și și-au făcut 
prieteni. Până anul trecut și 
fetița dumnealor, acum la 
școală la Sîntana, la bunicii 
paterni, a crescut aici.

"Ca vânzător, rrn'-e 
dor de o coadă la 
ușa magazinului"
REP.: Dnă Maria Bunea, de când sunteți vânzătoare la 

Magazinul Universal din centrul de comună Balșa ?
M.B.: Așa, la un calcul rapid, cred că ies la socoteală aproape 

douăzeci de ani de când lucrez în spatele acestui galantar.
REP.: înseamnă că ați prins și “vremurile bune” ale cooperației, 

când, la fel ca Făt-Frumos, vindeați într-o lună cât astăzi într-un 
an? Cât de mult s-a redus rulajul magazinului dvoastră față de 
perioada antedecembristă ?

M.B.: Nu se poate face o comparație. Factura mărfurilor oferite 
la vânzare, apariția concurenței și condițiile sociale sunt extrem de 
diferite. Oricum, mergem preponderent pe comercializarea de 
produse alimentare de strictă necesitate, gen ulei, zahăr, orez, 
care se vând destul de bine. Mai trec și detergenții. Nu trec aproape 
deloc textilele și articolele de încălțăminte. Lumea e săracă. Știu 
bătrânei în comună care n-au decât o pereche de pantofi mai de 
Doamne-ajută și pentru a nu-i uza în scurtul drum de acasă la 
biserică îi duc în plasă, punându-i pe picior doar la intrarea în 
lăcașul de cult. Ei au renunțat la ideea de a-și mai cumpăra pantofi 
noi...

REP.: Cum decurge activitatea între zilele de încasare a pensiilor 
și ajutoarelor de șomaj ?

M.B.: Sunt zece zile în fiecare lună, înaintea încasării pensiilor 
și șomajului când nu-mi calcă nimeni pragul. Mai în glumă, mai în 
serios, parcă mi-e dor de o coadă la ușa magazinului.

REP.: Activitatea vă aduce profit ?
M.B.: Noi suntem totuși o unitate care aduce, nu consumă, 

resurse în cooperație. Lunar avem un venit mediu de 20 de milioane 
de lei, la șase luni pe acest an înregistrând un profit de cca. 6 
milioane de lei.

REP.: Sistemul cooperației de a face comerț a fost și a rămas 
centralizat ? Ce credeți că s-ar impune pentru o mai bună 
desfășurare a activității în teritoriu ?

M.B.: îmi aduc aminte că prin 1990-1991 am avut acest magazin 
în locație de gestiune. A fost o perioadă bună, când pe banii mei mă 
aprovizionam, fiind direct interesată să-mi desfac cât mai bine 
marfa. Politica actuală a conducerii Federalcoop nu agreează ideea 
locației de gestiune, dar eu sunt de părere că acolo unde ea a dat 
rezultate bune ar trebui revenit la ea. Măcar pentru binele clienților 
noștri.

Trecut 

prezent
în săpăturile arheologice 

de pe teritoriul comunei (ce 
însumează 155 kmp) s-au 
descoperit într-un mormânt 
vechi de 4 mii de ani unelte și 
arme din piatră, iar în peșteri 
ceramică. Este o do\ "'dă a 
locuirii acestor locuri 
vremuri străvechi. Azi însâ 
poți întâlni cu un fenomen opt 
Bunești, un sat părăsit, bem 
ficiază doar vara de un locuito 
în rest e pustiu. Și continui 
tendința tinerilor de a pleca, 
deși zona e un veritabil colț de 
rai ce s-ar potrivi agrotu- 
rismului, dacă oamenii ar avea 
bani. Reculul industriei a dus la 
sărăcirea lor și la izolarea 
comunei, legată altădată de 
Orăștie prin 12 .autobuze (azi 
rămase doar două, ce pleu 
dimineața și se întorc după- 
amiaza). Cu a asemenea ve
chime și cu pitorescul naturii 
viitorul acestei șezări ar trebui 
să fie cert. Di > păcate satele 
de aici, ca și; .Ițele de altfel, în 
prezent mor' ncet.

familia.de
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SC TRANSURBAN SA
ORAȘTIE

Cu sediul în Orăștie, str. Pricazului, nr.7, 
județul Hunedoara

Anunță organizarea în data de 13.10.1999, la 
sediul societății, a CONCURSULUI DE SELECȚIE 
A ADMINISTRATORULUI, în baza OUG nr.4’9/ 
1999, HG nr.364/1999, completate cu dispozițiile 
referitoare la administratori, cuprinse în Legea nr.31 
/1990 republicată.

Ofertele se vor depune de către candidați în 
fiecare zi lucrătoare între orele 10-13, până la data 
de 28.09.1999, ora 12, la sediul societății. Ofertele 
vor fi în plic închis și vor conține documentele 
prevăzute la art.9 și 13 sau după caz la art.10 din 
N.M., aprobate prin HG nr.364/1999. Prezenta 
cerere de ofertă, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art.8, lit.a-g din 
aceleași norme, se pot consulta la sediul societății, 
în zilele lucrătoare, începând cu data de 
30.08.1999, între orele 9 și 12.

Relații suplimentare la telefon 054'247059.

danone

Lider mondial în sfera produselor lactate 
proaspete

Angajează 
Șef sector în Deva

RESPONSABILITĂȚI:
• Coordonarea activității de vânzare, de promovare 
și de gestiune, în raport cu cererea clienților;
• Prospectarea pieței locale pentru identificarea 
de noi puncte de desfacere și creșterea volumului 
vânzărilor.
CERINȚE:

Bun organizator și negociator;
Posibilitatea de a lucra program prelungit; 
Experiență în distribuție;
Vârsta cuprinsă între 25-35 ani;
Studii superioare;
Cunoștințe de limba engleză; 
Carnet de conducere categoria B.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită curricu
lum vitae la adresa:DANONE PDPA ROMÂNIA SRL, str. 
Nicolae Ganea, nr.96, sector 2, 72512 București, fax 01- 
240.22.40 sau în Deva, la adresa: str. Apuseni, nr.1, cod 
2700, fax 054-22.33.20, int.110, până la data de 
28.08.1999.

/■

- ? TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49” 
din 22.08.1999

ROMÂNIA 49-12-6-43-36-9

TRAGEREA

NOROC

* ’cătuit din fabricile de bere MIERCUREA CIUC, 
4 București, haber hațeg

, 9b producătorilor de bere din România este un nou 
cu mana8ernent britanic, în plină dezvoltare a echipei
3

I

angajeaza

FACTURISTA

din 22.08.1999

SC KEMPES SA DEVA
ORGANIZEAZĂ CONCURS DE SELECȚIE 

A ADMINISTRATORULUI SOCIETĂȚII
în conformitate cu Normele Metodologice privind 

încheierea contractelor de administrare prin HG 364/ 
1999 și publicate în Monitorul Oficial nr.213/14.05.1999, 
partea I, se solicită oferte de participare la concursul de 
selecție a administratorului societății.

Ofertele vor fi depuse la sediul societății SC REMPES 
din localitatea Deva, str. CA Rosetti, nr.5, județul Hune
doara, până la data de 23.09.1999.

CRITERII DE SELECȚIE
1. Aptitudini legate de procesul decizional, cunoș

tințe în domeniul relațiilor economice internaționale 
(testul se susține la Universitatea de Vest Timișoara);

2. Absolvirea unor cursuri organizate de instituții în 
domeniul administrării și/sau experiență de conducere 
într-o societate comercială sau regie autonomă;

3. Elaborarea unor propuneri de restructurare, relan
sare economică, ocupare și formare a forței de muncă, 
precum și de privatizare a societății comerciale SC 
REMPES SA, având la bază indicatorii de referință, obiec
tivele și criteriile de performanță;

4. Pregătirea de specialitate și experiența acumulată 
în activitatea de conducere;

5. Elaborarea unor propuneri de strategii de dezvol
tare a societății comerciale.

Candidații vor depune, la sediul societății, în plic 
sigilat:

• documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor 
minime obligatorii prevăzute de Normele Metodologice la 
art.9, art.13, lit a), b) și d) sau după caz la art.lO;

• oferta cuprinzând propunerile prevăzute' la art.13, 
lit. c) și e) din aceleași Norme Metodologice.

Documentele prevăzute la art.8 din Normele Meto
dologice vor fi puse la dispoziția candidaților, pentru 
consultare, la sediul societății, serviciul personal, în 
zilele lucrătoare, între orele 8-12, în baza unui acord de 
confidențialitate.

Interviul candidaților cu plenul comisiei de selecție se 
va desfășura pe data de 06.10.1999, ora 10, la sediul 
societății.

Informații suplimentare la telefon 054-226160, la 
Lupulescu Lucia.

CERINȚE:
5

O Studii medii sau superioare;
O Cunoștințe operare PC;
O Vârsta - maximum 30 de ani;
O Disponibilitate la programul de lucru.

Trimiteți CV, însoțit de scrisoare de intenție, la OP Hațeg, 
CP 7, până la 3i.08.1999.

7-1-8-6-0-2-4

O nouă ofertă fierbinte 
Whirlpool!

Whirlpool, liderul mondial în produse 
electrocasnice, vă oferă din luna august prețuri 
mai tentante pentru cele mai bine vândute 
cuptoare cu microunde.

Cumpărăși economisește
până la 10%!

i

Vă așteptăm în magazinul

Zass Proteus - Str. Avram Iancu, nr. 3; Tel: 054 - 716.217

Distribuitor Grim CD - București
Tel: 01 - 32127.32; Fax: 01 - 3212735
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metale prețioase), puterea de 
scannare 2 - 2,5 m. Tel. 
544850, după ora 20. (3139)

ANIVERSARI-

♦ Cu ocazia zilei de naș
tere, urăm dragului nostru 
June losif din Rapolt multă 
sănătate și “La mulți ani”! 
Aurora, Florin și Ana Maria. 
(6953)

MATRIMONIALE

• Bărbat, vârstă mijlocie, 
prezentabil, spirit larg, anti- 
alcoolic, doresc prietenia 
unei femei simpatice și 
afectuoase. Deva, tel.
213752, azi, între orele 20- - a
22 (6855) ÎNCHIRIERI

VANZARI 
’ i CUMPĂRĂRI

• Vând casă 100 mp, 
curte, apă, gaz, Simeria, 
Traian, nr. 51, 50.000.000 
(6843)

• Vând casă în sat Aurel 
Vlaicu, cu grădină, 0,33 ha, 
nr. 212. Informații latei. 058/ 
732507, după ora 16. (8250)

• Vând Audi 80, înma
triculat, 1281 cmc, necesită 
reparație (eventual talon + 
piese)’. Tel. 092/595027, 

7.000.000, negociabil. (6845)
• Vând Jawa 350, 1989, 

stare bună, cu piese rezervă, 
350 DM, Călan. 092/494705. 
(8199)

• Vând tractor U 650, 
semiremorcă și plug. Tel. 
360,358, Gurasada. (6861)

• Vând microbuz Mitsu
bishi L 300 Turbo Diesel 
pentru marfă, înmatriculat, an 
1985, preț 5500 DM. Tel. 094/ 
395325. (6537)

• Vând BMW 5281, înma
triculat, aparat de sudură 
petrogen, SUA, spațiu co
mercial central. închiriez 
spațiu comercial central, tel. 
054/710232(8200)

• Asociația V.A.A.D. 
vinde parchet de fag, preț 
între 60.000-120.000 lei/ 
mp. Telefon 711398. (8173)

• Vând piese de elec
tromotor și alternator pentru 
mașini import. Tel. 221391. 
(6847)

• Vând mașină tricotat, preț 
negociabil. Tel. 227472. 
(6850)

• Vând porumb, tărâțe și 
orz. Tel. 229423. (6538)’

• Vând Nokia 6110,
5110, Siemens C 25, Pa
nasonic G 520, noi. Deco
dez GSM. 092/258121. 
(6862)_________________

• Vând caroserie Dacia 
1300, pianină bronz, talon 
Ford Taunus, barcă pneu
matică. Tel. 214830. (6864)

• Vând convenabil ma- 
șini cusut industriale. 
Deva, tel. 213476,626698. 
(6865)

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

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulapuri frigorifice, avan
tajos, reduceri 20% și în 
rate. Sebeș, 058/733796, 
tel. 094/558716. (8220)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (155.000), 
video, satelit. 092/368868 
(1315)

• Ofer de închiriat apar
tament două camere. Tel. 
624275, seara. (6840)

• Ofer de închiriat apar
tament două camere, confort 
I, Simeria. Telefon 224292. 
(6863)

• Ofer spre închiriere 
spațiu central 200 mp, pentru 
depozit sau producție. Tel. 
223468. (6539)

• Caut spațiu central pen
tru închiriere (20-50 mp). Tel. 
212211, 092/388080, 094/ 
321702. (6867).

OFERTE DE Ife

• Societate comercială
angajează DIRECTOR de 
VÂNZĂRI pe relația Bucu
rești, cu experiență în do
meniu, studii superioare, 
vârsta maximă 45 ani. 
Telefon 213964, orele 10- 
14. (8238)______________

• Angajăm inginer textilist 
cu disponibilitate de lucru, 
lăcătuș mecanic și confec
tioner în domeniul tricotaje. 
Tel. 216048. (6531)

• EDITURA TEORA anga
jează un gestionar - vânzător 
pentru librăria din Deva. Se 
cere experiență și serio
zitate. Trimiteți un CV pe 
adresa: București, Calea 
Moșilor 211, sector 2, sau la 
fax: 210-3828, cu specifi
cația “Librăria Deva”, în 
termen de 3 zile de la data 
apariției anunțului.

• Locuri de muncă pentru 
toate persoanele fără ocu
pație (elevi, șomeri, studenți). 
Salariu, 300 dolari/ lună. 
Pentru programări sunați la 
621446,094/280444. (6727)

• Instalez contoare apă 
caldă și rece. Tel. 094/ 
281640.(5123)

• Calitate belgiană prin 
TERMOSANITARA: tub 
Henko, fitinguri cromate, 
centrale termice, apometre 
Zenner, radiatoare Stelrad, 
Dunafer. Apelați cu încre
dere la noi. Hunedoara, 
str. Dorobanților, 12, 
tel.092/701072 (8170)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Leoca Gabriel Florin, 
îl declar nul. (6551)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Niță lorgu. îl declar 
nul. (6552)’

S COMEMORĂRI

• Se împlinesc doi ani 
de când ne-a părăsit pen
tru totdeauna cea care ne- 
a fost soție, mamă, bunică 
și străbunică,

SABINA DODA
din Nojag. (6858)
/..... 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Caiete 
școlare, la 
cele mai 

mici prețuri 
Prin chioșcurile 

de difuzare a 
presei ale 

ziarului 
“Cuvântul liber’’ 

dinUeva, 
Hunedoara și 

Orăștie vindem 
caiete școlare la 

cele mai mici 
prețuri.

'agențiile de publicitate' 
"CUVÂNTUL LIBER"

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

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului 
Județean); - la chioșcul din CENTRUL MUNI
CIPIULUI, lângă magazinul “Comtim"; - la 
chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația de 
autobuz “Orizont");

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

* BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediulS.C. ’’MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă maga
zinul “Palia";

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

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine 
a tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate.

SC CRIȘBLS SA Brad
Str. Goșa, nr.44

Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ in data de 
24.08.1999, ora 10, pentru VÂNZARE DE 
COMPONENTE REZULTATE DIN CASĂRI. în caz de 
neadjudecare licitația va avea loc în fiecare zi de maițl, 
ora 10.

Relații suplimentare la sediul societății, telefon 
054-651242.•____________________________________________________________ I

- _

• Familia îndurerată 
anunță trecerea în neființă 
a celei care a fost

GHERGHINA PASCU
decedată în 21 august, 
înhumarea are loc azi, 24. 
08, ora 13, la cimitirul din 
comuna Măicănești, sat 
Râmniceni. Dumnezeu s-o 
odihnească. (6869)

• Salariații S C. Cartel 
Bau S.A. Cluj filiala Deva, 
sunt alături de domnul di
rector Pascu Victor în 
greaua încercare pricinuită 
de decesul mamei sale

GHERGHINA PASCU
și îi transmit sincere con
doleanțe.-(6869)

• Familia Petrișor Poe- 
naru din Deva este alături 
de ing. Victor Pascu în 
aceste clipe grele ale pier
derii mâmei sale

GHERGHINA PASCU
și îi transmite sincere con
doleanțe.

• Sabin Cerbu și prie
tenii din redacția “Cuvân
tului liber” sunt alături de 
ing. Victor Pascu, în cli
pele grele pricinuite de 
decesul scumpei sale 
mame

GHERGHINA PASCU

"rumimii. i iove"

Consiliul de administrație al 
SC DEUIL SA DEVA

Cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr.32 A
Anunță convocarea ADUNĂRII GENERALE A 

ACȚIONARILOR pentru data de 9 septembrie 1999, ora 
10, la sediul societății, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Modificarea statutului societății;
2. Modificarea contractului de societate;
3. Aprobarea noului statut;
4. Aprobarea contractului de societate;
5. Alegerea Consiliului de Administrație;
6. Alegerea cenzorilor;
7. Analiza situației locațiilor;
8. Diverse.
în cazul când nu se întrunește cvorumul necesar, 

adunarea se va ține în 10 septembrie, ora 10, în același loc.

/ - ■ ~ - .

LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat 

de dumneavoastră, IAR ABONAMENTUL este calea 
cea mal avantajoasă de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
SEPTEMBRIE 1999 ESTE DE 12.500 DE LEI, 
PLUS TAXELE POȘTALE.

FATĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A ZIARULUI, 
PRIN ABONAMENT VEȚI ECONOMISI 9.500 

. DE LEI PE LUNĂ!
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL 

LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți abonament, 
solicitați factorilor poștali să vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au posibilitatea să 
opteze pentru un abonament lunar, trimestrial, semestrial 
S3LI snusil

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la 
ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, la 
fițma RODIPET, în numerar și prin virament.

Costul unui abonament pe un an de zile este de 150 
mii lei, iar pe 6 luni de 75 mii lei, plus taxele poștale. 
Creșterile ulterioare ale prețului de vânzare a ziarului 
nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

.......

S.C. HAȚEGANA S.A.
Hațeg

Comisia de selecție a administratorior, constituită 
în baza hotărârii AGA de la SC "Hațegana" SA din 
29.07.1999 și in baza prevederilor art.4 (1) din 
Normele Metodologice aprobate prin HG 364/1999, 
anunță concursul pentru SELECȚIA 
ADMINISTRATORULUI/ADMINISTRATORILOR în data 
de 30.09.1999, ora 12, la sediul societății din Hațeg, 
str. Progresului, nr.29, județul Hunedoara.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art.8, lit.a-g din HG 
364/1999, se pot procura de la sediul societății, 
zilnic, intre orele 8-12, contra cost, cât și in baza 
unui acord de confidențialitate, începând cu data de 
27.08.1999. Ofertele se depun în plic sigilat la 
secretariatul societății, zilnic, între orele 10-15, până 
la data de 27.09.1999 inclusiv.

in data de 28.09.1999, ora 12, la sediul societății 
se vor deschide ofertele in prezența ofertanților. 
Absența ofertanților nu poate constitui obiect de 
contestație.

Informații suplimentare la telefon 054-770550.

Liceul Pedagogic 
"Sabin Drâgoi" 

Deva
Organizează joi

26.08.1999, ora 10
EXAMEN DE TESTARE 

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN 
CLASA A V-A - INTENSIV 
LIMBA FRANCEZĂ Șl 
INTENSIV LIMBA ENGLEZĂ 
PENTRU ANUL ȘCOLAR 
1999-2000.

Informații suplimentare 
la secretariatul Liceului 
Pedagogic “Sabin Drăgoi” 
Deva, telefon 215146.

World Trade 
Contact SA

Partenerul tău
în afaceri cu: hârtie de ziar; 
hârtii și cartoane 
tipografice.

Tel.: 092-557223
Fax: 092-159059

Hârtie copiator 
Prima Copy 

Hârtie imprimantă; 
hârtie de scris; hârtie 

fax; caiete.
Tel: 094-613587
Fax: 064-435122 
Depozite în Cluj și 

București
Căutăm firme pentru 

colaborare cu profil de 
distribuție sau magazine 
specializate în papetărie.
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O necesitate stringentă
Reglementarea producției, circulației și 
comercializării produselor alimentare

Executivul a aprobat o Ordonanță privind 
reglementarea producției, circulației și 
comercializării produselor alimentare care 
stabilește cadrul legal pentru fabricarea, 
depozitarea, transportul și comercializarea 
alimentelor, în scopul garantării calității acestora, 
siguranței pentru consum, precum și pentru 
modalitățile de control în vederea asigurării 
protecției sănătății și intereselor economice ale 
consumatorilor și mediului înconjurător.

Unitățile care produc, stochează și 
comercializează produse alimentare trebuie să 
îndeplinească anumite condiții de fabricație, 
privind personalul, compoziția alimentelor, 
utilizarea aditivilor alimentari. Trebuie îndeplinite 
condiții speciale privind contaminanții, radiațiile 
sau materialele radioactive, reziduurile de pes-

ticide și alte produse care se pot regăsi în 
alimente.

Ordonanța stabilește și responsabilitățile 
producătorilor de alimente, condițiile pentru 
oferirea alimentelor spre vânzare, dispoziții privind 
utilizarea alimentului și produselor alimentare 
interzise sau periculoase, precum și restricții 
privind comercializarea alimentelor, restricții în 
vederea protejării consumatorilor împotriva 
practicilor incorecte și restricții privind reclamele 
referitoare la sănătate.

Actul normativ stabilește și modul în care se 
organizează controlul oficial, drepturile și 
îndatoririle inspectorilor controlului de stat al 
alimentelor, sancțiunile care se aplică în cazul 
constatării unor nereguli și responsabilitățile privind 
încălcarea legii și soluționarea neînțelegerilor.

’ DEZVOLTAREA 
ECONOMICĂ ȘI

SOCIALĂ A' 
REGIUNILOR 

TĂRII
Dezvoltarea economică și 

socială armonioasă a tuturor 
regiunilor țării și apropierea 
României de nivelul mediu de 
coeziune economică și socială 
atins în cadrul Uniunii Europene 
vor fi asigurate prin intermediul 
Planului Național de Dezvoltare 
(PND). în acest scop, Planul 
Național de Dezvoltare include 
planificarea utilizării acelor 
resurse ale bugetului de stat, ale 
bugetelor locale și ale asistenței 
financiare rambursabile și 
nerambursabile externe care vor 
fi alocate întăririi coeziunii 
economice și sociale.

Elaborarea Planului Național 
de Dezvoltare pentru anii 2000- 
2002 a fost aprobată de 
Executiv printr-o hotărâre. De 
asemenea, elaborarea Planului 
Național de Dezvoltare este 
coordonată • de Agenția 
Națională pentru Dezvoltare 
Regională.' Cadrul de referință al 
elaborării Planului Național de 
Dezvoltare îl constituie Pro
gramul Național pentru Aderarea 
României la Uniunea Euro
peană, a cărui parte integrantă 

keste. Â

Rusia s-a opus categoric modificării tratatului 
împotriva rachetelor Balistice (ABM), propus de SLIA, și a 
avertizat că proiectele americane de întărire a sistemului 
de apărare antibalistică ar putea declanșa o nouă criză în 
cursa dezarmării, relatează AFP.

Rusia nu vede “nici un motiv, nici o necesitate tehnică 
sau o posibilitatea de a schimba vreo dispoziție majoră 
sau o restricție a AMB", a declarat Grigori Berdenikov, șeful

Guvernul a adoptat o 
Ordonanță privind actua
lizarea, în funcție de rata 
inflației, a unor taxe stabilite 
în sume fixe, în lei, pentru 
serviciile consulare prestate 
în favoarea unor persoane 
fizice și juridice. Nivelul 
actualizării ține seama de 
indicele prețurilor de consum, 
care a crescut în perioada 
1993-1999 cu 1.498,7 la sută 
și rata inflației aferentă 
acestei perioade de 1.398,7 
la sută. Astfel, eliberarea unui 
pașaport, prelungirea 
valabilității acestuia sau a 
altui document de trecere a 
frontierei va costa 285.000 
lei. Eliberarea unui pașaport 
în care sunt înscrise mai 
multe persoane va obliga, de 
asemenea, la o plată 

^uplimentară de 60.000 lei

pentru fiecare persoană, 
înscrierea ulterioară în 
pașaport a copiilor sub 14 ani 
va costa 30.000 lei.

Vizele de ieșire pentru 
cetățenii străini veniți

Actualizarea la 
inflație a unor 

taxe pentru 
serviciile 
consulareX J

temporar vor costa 125.000 
lei, acordarea cetățeniei 
române - 1.879.000 lei, 
renunțarea la cetățenia 
română - 6.000.000 lei,

restabilirea domiciliului 
unui cetățean român în 
România - 375.000 lei, 
stabilirea domiciliului unui 
cetățean străin în 
România - 1.245.000 lei, 
legalizarea semnăturilor 
pe acte juridice - 220.000 
lei, alte servicii - 190.000 
lei.

Pentru înregistrarea 
fiecărei cereri de prestări 
servicii se percep 30.000 
lei, iar dacă se va solicita 
un regim de urgență, 
cetățenii străini vor achita 
o taxă suplimentară, în lei, 
echivalentă a șase dolari.

Toate aceste servicii 
vor fi prestate de către 
Ministerul de Interne, 
Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul 
Justiției. z

delegației Moscovei la negocierile ruso-americane, care 
s-au încheiat în capitala rusă.

Planurile americane de a dezvolta un sistem național 
de apărare “pot să ducă la paralizie și să pună sub semnul 
întrebării toate eforturile de dezarmare, inclusiv dispozițiile 
cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă', 
a subliniat Berdenikov, citat de agenția Interfax. “Aceasta 
ar putea duce la o nouă cursă a înarmării", a adăugat el.

Ordonanță privind înființarea Agenției 
Domeniilor Statului și a rondului de 

dezvoltare a agriculturii
Executivul a adoptat o 

ordonanță privind înființarea 
Agenției Domeniilor Statului și a 
Fondului de dezvoltare a 
agriculturii.Agenția Domeniilor 
Statului, finanțată din surse 
bugetare și extrabugetare, cu 
personalitate juridică, aflată în 
subordinea Ministerului 
Agriculturii și Alimentației (MAA), 
va exercita în numele statului 
prerogativele privind dreptul de 
proprietate asupra terenurilor 
agricole și a terenurilor aflate 
permanent sub luciu de apă

aparținînd domeniului public și 
privat al statului. Agenția 
Domeniilor Statului a rezultat din 
reorganizarea Direcției 
concesionare și arendare din 
cadrul MAA.

Fondul de dezvoltare a 
agriculturii, aflat la dispoziția 
MAA, va fi utilizat pentru 
finanțarea unor programe de 
dezvoltare, cercetare și 
investiții. Sursele Fondului se 
constituie, în principal, din 
redevențe pentru concesio
narea unor terenuri aparținând

statului și din alte surse cum 
ar fi tarife practicate de Oficiile 
de Cadastru Agricol și 
Organizarea Terenului Agricol 
(OCAOTA).

în vederea delimitării 
terenurilor agricole care vor 
fi retrocedate, Agenția 
Domeniilor Statului se va 
implica împreună 
OCAOTA în 
operațiunii 
efectivă în 
eliberare a 
proprietate.

cu 
urgentarea 

de punere 
posesie și 
titlurilor de

Patru tineri muzicieni români'
vor cânta pentru Papa

Aproximativ 26B de jucători de pentaque cehi și străini 
au participat la un turneu organizat la Slavkov (Austerlitz), 
în Moravia de Sud, în cinstea celebrării a 250 de ani de la 
nașterea lui Napoleon, transmite AFP. Cu această ocazie 
ș-a făcut și o reconstituire a scenelor "Bătăliei celor Trei 
împărați" - Napoleon I, Francisc I de Austria și Alexandru 
I al Rusiei - din 2 decembrie 1805, cu ajutorul a 60 de 
cehi, îmbrăcați în stilul militar al epocii, la care au asistat 
patru mii de spectatori. în vechiul Austerlitz au mai putut 
fi admirate o expoziție de arme datând din epoca 
războaielor napoleonice, una de biciclete istorice și o 
paradă călare.

De zece ani încoace, la,fiecare 15 august la Slavkov 
se face reconstituirea celebrei bătălii, de ziua de naștere 
a principalului ei erou, născut la Ajaccio și decedat, în 5 
mai 1821, la Sfânta Elena. în castelul baroc din localitatea 
cehă se întâlnesc la această dată membri ai asociațiilor 
cehe, franceze, ruse și austriece, care studiază istoria și 
in principal războaiele napoleonice. z

Un preot din Alba Iulia va 
oficia slujbe religioase 
pentru o comunitate

romaneasca din Elvețiar
Un preot din Alba Iulia 

va oficia, timp de un an, 
slujbe religioase pentru 
comunitatea românească din 
zona orașului elvețian Berna, 
transmite corespondentul 
MEDIAFAX. Preotul Ștefan 
Urda a spus că le va propune 
românilor din Elveția să se 
organizeze în parohii, astfel 
încât să obțină statut oficial, 
iar credincioșii "să se simtă 
ocrotiți sufletește și din 
punct de vedere religios". 
Preotul Urda este hotărât să

înceapă cât mai repede 

demersurile în acest scop, 
pentru că este convins că 

acolo va avea o mulțime de 

enoriași.

Potrivit preotului 
Ștefan Urda, cei aproxi
mativ o mie de români care 

trăiesc în zona Berna nu au 

avut niciodată un preot, iar 

pentru a asculta slujbele 

erau nevoiți să meargă sute 

de kilometri.
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ș Cercetătorii studiau demult 
! vasopresina, hormon produs de 
I organismul mamifer, deci și al 
| omului. Ei au demonstrat deja 
■ influența acestui hormon 
I asupra comportamentului 
| social: comunicare, agre- 
Isivitate, reproducere. Cert este 

că după administrarea 
| vasopresinei cobaii au început 
■ să dea atenție mai multă unei 
• singure femele.
j Hormonul, așa cum există el 
I în organism, facilitează 
J împrietenirea, atașamentul, 
I dragostea părintească la 
| șoarecii de câmp, dar lasă de 
piatră speciile înrudite, Microtus

0 genă i-ar putea face 
pe bărbați mai sociabili 

șLmonogami
Montanus și Pennsylvanicus, 
care agreează poligamia.

Cercetătorii, grație studiului 
molecular și structurii genei 
receptoare de vasopresină, au 
reușit să aducă o explicație. 
Șoarecii de câmp, monogami și 
veseli, posedă un lanț mai lung

de ADN, determinant în 
activarea genei, în vreme ce 
cobaii, mai ursuzi și flușturateci, 
nu au așa ceva.

Prin modificarea genetică a 
cobailor americanii realizează 
prima “transformare a unui 
șoarece ursuz în cel mai sociabil

animal, prin manipulare 
genetică a unui receptor 
specific situat la nivelul 
creierului", se arată în studiul 
lor.

Echipa se pregătește să 
observe aceste variații la orp. 
Sunt cunoscute foarte puține 
lucruri despre formarea 
legăturilor sociale la nivel 
anatomic, chimic sau 
psihologic. Descoperirile de 
acest domeniu ar putea fi 
utilizate în tratarea patologiilor 
marcate 
detașare, 
frenie, 
Alzheimer.

de izolare și 
autism, schizo- 

chiar maladia
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Cvartetul de coarde Con 
Tempo, compus din tinerii 
muzicieni Bogdan Sofei, Ingrid 
Nicola, Andreea Banciu și 
Adrian Mantu, va cânta, 
miercuri seara, în fața Papei 
loan Paul al ll-lea, la Palatul 
Apostolic de la Castelul 
Gandolfo, reședința estivală a 
suveranilor pontifi, se arată într- 
un comunicat al ambasadei 
României pe lângă Sfântul 
Scaun, remis agenției 
MEDIAFAX.

Spectacolul organizat de 
ambasada României pe lângă 
Sfântul Scaun este oferit ca 
semn de gratitudine și omagiu 
în urma călătoriei Suveranului 
Pontif la București, la începutul 
lunii mai a.c.

Vizita Papei la București a 
^fostapreciatădreptun

eveniment major în planul 
reapropierii - după aproape un 
mileniu - dintre bisericile 
Catolică și Ortodoxă. De 
asemenea, vizita a contribuit 
la formarea unei alte imagini 
despre România în lumea 
occidentală.

La Castelul Gandolfo sunt 
prezenți în mod regulat în 
cadrul unor manifestări 
artistice atât soliști și formații 
de anvergură, cât și tineri în 
plină afirmare.

Cvartetul ConTempo va 
prezenta un program ce va 
include piese din repertoriul 
internațional al muzicii de 
cameră - Puccini, Haydn, dar 
și lucrări ale unor compozitori 
români - Theodor Grigoriu, 
Doru Popovici. j

La închiderea ediției

Sesiunea extraordinară a 
Parlamentului României

să 
ca 
de 
de

Convocarea celor două camere ale Parlamentului României, 
timp de o săptămână, la sfârșitul acestei luni, era un lucru 
iminent întrucât o serie de proiecte de legi, cu precădere cele 
ale proprietății, își așteptau dezbaterea și aprobarea. Sunt legi 
absolut necesare, solicitate și de organisme internaționale, dar 
mai ales de situația existentă în țară, ce asigură mersul înainte 
al reformei. De exemplu, problema proprietății își aștepta 
soluționarea cu mai mulți ani în urmă, dar s-a tergiversat mereu 
fie din motive electorale, fie din prejudecăți care acum, în sfârșit, 
ar trebui să fie depășite.

Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților se află un singur 
proiect de lege - cel privind restituirea caselor naționalizate.' 
Coaliția aflată la guvernare este mai hotărâtă ca oricând 
adopte această lege, pe când opoziția, mai unită și ea 
oricând, având drept stindard PDSR-ul, aduce zeci 
amendamente care, în cazul în care nu vor fi acceptate
majoritate, va părăsi lucrările Parlamentului. Obiceiul nu este 
nou! Sperăm însă că înțelegerea dintre cele două “tabere" să fie 
elementul care să anime discuțiile.

Un alt element care va constitui prilej de dispută, așa după 
cum afirma Adrian Năstase, prim-vicepreședintele PDSR, este 
discutarea Memorandumului semnat cu FMI, care, dacă nu va 
fi inclus pe ordinea de zi, va genera gâlceavă.

La Senat, lucrurile se complică și mai mult, după cum 
declara Petre Roman, președintele camerei. Aici se vor dezbate 
pe comisii și în plen patru proiecte de legi: dreptul de proprietate 
asupra unor terenuri agricole și forestiere; privatizarea 
societăților comerciale agricole; modificarea Legii cetățeniei; 
Legea de organizare și funcționare a Guvernului. Măcar una 
dintre aceste legi dacă se va finaliza în plenul Senatului și tot ar 
fi bine!

Oricum, se anunță dezbateri aprinse, pe măsura vremii de 
afară. Bateriile sunt încărcate la maximum!

Mine! BODEA_______ 'X


