
ÎNĂLȚAREA 
SFINTEI CRUCI

An de an, creștinătatea 
sărbătorește la 14 septembrie 
“înălțarea Sfintei Cruci", prilej 
de înălțare spre Dumnezeu, 
spre Golgota, de unde am 
primit mântuirea și care 
praznic ne face să ne amintim, 
să trăim din nou marele 
eveniment sfânt și mai ales 
pentru acel creștin, când 
patriarhul Macariu al 
Ierusalimului în anul 335 
decretează ziua de 14 
septembrie zi propriu-zisă de 
sărbătoare. Dând în acest 
scop posibilitatea tuturor 
creștinilor de a vedea și de a 
se închina ei, ridică în 
Ierusalim un mare Amvon și în 
mijlocul poporului adunat apoi 
luând Sf. Cruce a urcat cu ea 
în amvon și a înălțat-o în văzul 
tuturor; impresionată, mulțimea 
a exclamat într-un glas: 
“Miluiește-ne Doamne!"

Și dacă altarul din Vechiul 
Testament sfințit numai cu 

sângele animalelor și uns cu 
Sf. Mir (Ieșire 30, 2T), sfințea 
tot ce se atingea de el, mai 
mult va sfinți noul jertfelnic, 
Sf. Cruce pe închinătorii ei și 
pe toți cei ce se vor atinge cu 
mâinile și buzele, ea fiind 
sfințită de sângele Celui ce S- 
a răstignit pe ea, și care 
niciodată nu se desparte de 
ea, “că nu există o cruce fără 
Hristos și nici un Hristos fără 
cruce” (după Dr. D. 
Stăniloaie).

Fiecare creștin este dator 
să cinstească Sf. Cruce, în 
cult de “Venerare" și pe cel 
răstignit pe ea în chip de 
“Adorare”.

Când vedem Sf. Cruce 
este ca și când am vedea pe 
lisus Mântuitorul și când ne 
însemnăm cu ea, mereu 
înviem din noaptea păcatelor

Pr.dr. I.O.RUDEANU
(Continuare în pag. 8)

La Vulcan greva foamei 
a intrat în a treia 
săptămână, familii com
pacte de foști mineri stau 
cuminți lângă 'statuia 
“Minerului” din Vulcan, a 
cărei privire trece 
impasibilă peste capetele 
înfometaților. La sfârșitul 
săptămânii trecute, cu 
acordul primăriei, ADIS- 
filiala Vulcan organizează 
un marș de solidaritate.

Spre surprinderea 
generală, în jurul amiezii 
apare cuiul lui Pepelea, 
UNSMSR, uniune care 
numai în mintea pre

(OÎIDLAN INDI PENDIM

Statuia “Minerului” din 
Vulcan privește impasibilă
ședintelui ei ființează, astfel 
Romeo Beja, însoțit de 
Constantin Crețan - lider al 
minerilor de la Rovinari, 
Nicolae Gegău, lider al 
minerilor de la Motru, ambii 
cooptați în UNSMSR ca 
vicepreședinți, și Vasile 
Văduva - lider al 
disponibilizaților din Gorj, s- 
au amestecat printre 
greviștii foamei, iar Romeo 

Beja a început apostrofările 
la adresa lor, spunându-le: 
“Vă uniți cu noi sau nu? 
Veniți cu noi sau nu? Cineva 
urmărește să rămâneți 
singuri”.

Văzând că spusele lui 
nu au nici un efect asupra 
greviștilor, smulge porta- 
vocea din mâna 
reprezentantului greviș
tilor și împreună cu trei
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• 
acoliți pleacă la Lupeni, 
unde zicea el că-l 
așteaptă o armată de 
mineri. Dar armata lui 
Beja s-a redus la circa 11 
persoane, care instigau 
la grevă generală.

Ochii veci de piatră ai 
“Minerului” sculptat 
privesc impasibili spre 
răsărit, neluând în seamă 
frământările, foamea și 
lupta pentru putere a unor 
lideri care au pierdut 
simțul realității.

Mihaela FĂGAȘ 
Petroșani

APARE LA DEVA

Se zdruncina un 
ultim reazem ?!

Orice sondaj de opinie efectuat după ’89 incoace indică 
crezul marii majorități a populației, în proporție de peste 
80 la sută, în biserica ortodoxă. în biserica cea mai veche 
pe acest pământ, reazem al omului, mai ales în vremi.de 
restriște, cu adevărat biserică națională, după cum 
mărturisea academicianul Virgil Cândea, cunoscut istoric. 
Biserică ce a fost recunoscută, inclusiv de regimul 
comunist. Biserică ce a botezat copiii acestui neam, i-a 
îngropat morții...

Proiectul noii legi a cultelor, aprobat de Guvernul 
României, vine însă să infirme acest lucru. în accepțiunea 
celor aflați la putere, Biserica Ortodoxă nu mai este 
biserică națională, fiind pusă pe același plan cu celelalte 
culte, în ciuda faptului că România este recunoscută în 
Europa și în lume ca o țară ortodoxă. S-a uitat atât de 
curând faptul că în acest an, în presa mondială s-a vorbit 
mult despre vizita Papei în România, suveranul pontif 
fiind invitat tocmai de către Patriarhul României, P.F. 
Teoctist, în numele Bisericii Ortodoxe autocefale, la 
îndemnul Executivului. Acum, aceluiași om și aceleiași 
instituții li se răspunde cu acest ... proiect de lege.

Nu neagă nimeni rolul bisericii romano-catolice și 
greco-catolice din România, al celorlalte culte mai vechi 
sau mai noi apărute în țară. Numai că procentele de 
credincioși ale acestora sunt mult mai mici decât ale 
Bisericii Ortodoxe. De aceea, credem că nu supără pe 
nimeni faptul că Biserica Ortodoxă este biserică 
națională, întrucât în România de azi nu a fost și nu este 
așezare care să nu aibă o biserică ortodoxă unde oamenii 
se strâng cu evlavie duminica sau în zilele de sărbătoare.

Nu știm ce se întâmplă în România la această oră, dar 
există un “karamazovism”, un blestem ca atunci când un

Minei BODEA
(Continuare în pag. 8)
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BNR iese la rampă

Cu ochii cât cepele 
pe cheltuieli

O mai mare batjocură de 
economia națională și un jaf de 
proporții ca acum nu cred să fi 
avut loc vreodată în țara noastră 
românească. Sub masca 
democrației și în numele dreptății 
sociale se fură ca în codru, la 
lumina zilei, fără nerușinare și 
fără scrupule, contribuabilii fiind 
cei ce duc greul, în vreme ce 
profitorii de tot felul prosperă pe 
spinarea poporului, ajuns la 
limita subzistenței și 
suportabilității. Dezastrul din 
ultimii ani a adâncit continuu 
criza, închiderea firmelor și 
sărăcirea populației fiind un 
obiectiv esențial al actualilor 
guvernanți buldozeriști, fără ca 
ei să gândească, ca exponenți 
ai coaliției și puterii, să pună ceva 
în loc, să mai facă niște investiții, 
să mai creeze ceva locuri de 
muncă. Din contră, au demolat 
cu entuziasm și fără 
discernământ. In numele 
poporului, cei de la FPS au făcut 
abuzuri incredibile, vânzând 
firme pe nimic, fără să dea 
nimănui socoteală de actele lor 
nesăbuite. Cumpărătorii inițiali au

vândut - se cunosc multe 
situații de acest gen și în județul 
nostru - câteva active și au 
afchitat întregul patrimoniu, 
rămânând cu averi nebănuite 
din simple manipulări de conturi 
și de fonduri. Asta numai 
privatizare nu poate fi numită, 
nu?

Pe fondul acestor afaceri 
în mediul economic specific 
românesc, dar nu și balcanic, 
deoarece în alte țări s-a 
procedat mai prudent, cu frică 
de lege și de Dumnezeu, s-au 
produs multe escrocherii și 
prin bănci, unde, firește, s-a 
lucrat cu materialul clientului, 
adică fie cu banii populației, 
depuși pentru economii și 
protejare de-inflație, fie cu 
finanțele unor firme care au 
fost falimentate din cauza 
dobânzilor exorbitante. Firește 
că de tot ceea ce s-a întâmplat 
în economia reală și mai ales 
în cea subterană n-a fost 
străină nici Banca Națională

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

Sărbătorile Naționale - 
Tebea 1999
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Spiritul lancului și 
încinsele spirite 

politice
Timpul frumos dar mai ales apropierea alegerilor au făcut ca 

duminică la “Serbările Naționale de la Țebea” să fie o adevărată 
inflație de oameni politici. Au fost prezenți numeroși parlamentari 
între care Adrian Năștase, Valeriu Tabără, Gheorghe Funar și 
Comeliu Vadim Tudor, ultimul făcând adevărate... valuri. N-au 
lipsit steagurile, pancartele ( pe una scria “Vadim președinte 
2000"), aplauzele dar și scandările (“Jos țapul”) ori comentariile 
mulțimii la adresa aleșilor săi. Ce mai, un spectacol pe cinste, în 
care spiritul lancului promovat de organizatori - oficialitățile 
județene și locale - s-a interferat pe alocuri cu spiritele politice, 
cele mai aprinse fiind ale membrilor și susținătorilor PRM, cu o 
participare foarte numeroasă.

Momente solemne
în biserica cu bolta străjuită de tricolorul arcuit peste 

credincioși, de la primele ore ale zilei începuse sfânta liturghie, 
oficiată de un sobor de preoți avăndu-l în frunte pe PS. Timotei, 
episcopul Aradului și Hunedoarei. Cimitirul, primenit pentru 
sărbătoare ( cu alei curate, cu morminte săpate și cu lumânări 
pe ele, cu crud văruite și împodobite cu crengi de brad) și-a 
primit oapeții, așezați “în dispozitiv" cu mult înaintea începerii 
depunerilor de coroane. Și după onorul gărzii militare s-au depus 
zeci de coroane de flori la mormântul lancului, din partea

__________V ROMAN
(Continuare în pag. 2)
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B.I.R.

Banca Internaționala a Religiilor 
lansează până la 

30 septembrie 1999, 
un nou produs bancar

„CERTIFICAT 2000" în USD 
cu o dobândă de 6,5% pe an 

și scadență la 119 zile
• Valoarea minimă a unui certificat de depozit este 
de 500 USD.
• Plata dobânzii se va face la scadentă.

I

• Certificatele se pot vinde persoanelor fizice și 
juridice. Aspect din timpul depunerilor de coroane
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Spiritul laicului și încinsele spirite politice |
(Urmare din pag. 1)

instituțiilor centrale și locale, a 
partidelor politice și a 
numeroase și diverse asociații.

După depunerea co
roanelor (mai numeroase ca 
altădată) și parastasul pentru 
tribunul neamului Avram lancu 
a avut loc evocarea istorică. 
Vorbitorii - Petru Păun Jura, 
consilier prezidențial, Nicolae 
Stanca, prefect, Gheorghe 
Barbu, președintele Consiliului 
Județean, Dorin Crișan, in

Manifestarea 
P.R.M -ista

Se știa înaintea începerii 
sărbătorii că pentru Vadim 
s-a ridicat o scenă separată 
de cea destinată artiștilor. 
Liderul politic a vrut să 
vorbeasă și la momentul 
evocării istorice însă i s-a 
întrerupt sonorul. Tunând și 
fulgerând contra puterii 
care-ipune “pumnul în gură" 
de trei ani la Țebea, și-a 
invitat susținătorii pe Platoul 
“Câmpul Moților" pentru că 
are un comunicat pentru 
țară. Plasarea mai laterală 
a tribunei sale l-a înfuriat și

Sărbătoarea de la Țebea a fost onorată de inalți demnitari ai 
vieții politice. In imagine Adrian Năstase într-un scurt dialog 

cu Corneliu Vadim Tudor.

^MimEni nu are 
dreptul să-l confiște 

pe Avram lancu”
Prezența liderului PRM 

Corneliu Vadim Tudor duminică 
la Țebea a creat numeroase dis
pute în rândul manifestanților, în 
special al reprezentanților puterii 
care au fost ținta celor mai dure 
atacuri. Scânteia a fost dată de 
refuzul autorităților de a permite 
președintelui PRM să ia cuvântul 
la mormântul lui Avram lancu, 
situație ce avea să-l determine 
pe Corneliu Vadim Tudor, 
împreună cu alți lideri de frunte 
ai partidului, să urce pe scena 
de spectacole. întreruperea 
microfoanelor de la stațiile de 
amplificare a creat o mare 
tensiune între miile de oameni 
veniți aici și reprezentanții puterii, 
care s-au văzut obligați de 
situația creată să repună în 
funcțiune sistemul de 
sonorizare, de unde președintele 
PRM a prezentat o proclamație 
către țară, document în care s- 
au făcut referiri la drama pe care 
o trăiește România sub 
conducerea guvernului româno- 
udemerist.

"Degeaba se împăunează 
unii cu memoria lui Avram lancu, 
a spus liderul PRM, dacă 
Guvernul României este de gât 
cu urmașii dușmanilor lui Avram 
lancu care prăpădesc această 
țară, indiferent cât de poleite 

spector general adjunct la 
Inspectoratul Școlar Județean 
- au readus în memoria celor 
prezenți figura eroului moț, 
spiritul postulatelor lui, 
Testamentul tancului, 
considerând această întâlnire 
un bun prilej de reflecție. Iar 
dacă fluierul tancului n-a putut 
fi auzit, în schimb fluierăturile 
contemporanilor au “răsplătit” 
accentele politice (referirile la 
reformă, legile proprietății).

mai rău, așa că, urmat de 
simpatizanți, a pornit în 
marș spre scena 
principală. După ce și aici 
a rămas fără sonor, după 
altercații, fiind insistent 
susținut, și-a putut ține 
discursul, incendiar ca de 
obicei și cu atacuri la 
adresa “guvernului ro- 
mâno-maghiar".

Alți lideri politici au 
renunțat la ideea de a se 
adresa mulțimii sau pur și 
simplu s-au limitat la a fi 
doar spectatori.

sunt vorbele lor. Am cerut fără 
teama de procese - unde merg 
36, mai merg încă 360 -, demisia 
imediată a guvernului româno- 
maghiar și organizarea 
alegerilor anticipate parla
mentare și prezidențiale, 
fiindcă este o jale inimaginabilă 
în această țară".

De asemenea, în cadrul 
conferinței de presă, 
președintele PRM, Corneliu 
Vadim Tudor, s-a mai referit la 
pericolul pe care-l reprezintă 
revizionismul maghiar 
promovat de către guvernul de 
la Budapesta care în ultima 
vreme cere tot mai insistent 
Voievodina, iar alte voci cer 
Transilvania. “Este o rușine că 
francezii au realizat acel film 
abject - "Fratele trădat", care 
nu este decât o consecință a 
spionajului maghiar. Marii 
politicieni ai lumii niciodată nu 
vor fi cu românii, pentru că ei 
nu dorm cu Mihăilă Cofariu în 
pat, ci dorm cu unguroaice 
focoase, fapt ce explică 
limpede acțiunea ostilă 
promovată împotriva României 
de către organismele 
financiare internaționale și de 
către o parte dintre țările 
occidentale”, a mai precizat 
liderul PRM.

Spectacolul 
folcloric

Odată spectacolul politic încheiat, scena a revenit artișilor. S- 
au perindat prin fața publicului ce ocupa amfiteatrul din jurul 
scenei foarte mulți soliști de muzică populară. Alături de interpreți 
foarte cunoscuți în toată țara și iubiți precum Nicolae Furdui 
lancu, Veta Biriș, Florica Zaha, Nicolae Mureșan, Sava Negrean 
Brudașcu, Drăgan Muntean, Mariana Anghel sau Matilda Pas
cal Cojocărița, au cântat solistele îndrăgite de moți Maria Tudor, 
Lidia Benea, Ana Almășana și Viorica Brândușan. Au evoluat și 
mai tinerii lor colegi de scenă Maria Dan, Georgeta Fărțală Florea, 
Ciprian Roman, Camelia Stoiță, Eugen Pistol, Cristian Pomohaci, 
Cozmina Drăgan, Valentin Crainic, Codruța Rus și Alexandru 
Ievuța, precum și laureații concursului “Felician Fărcașiu ” de la 
Brad. Ei au fost acompaniați de orchestra Casei de Cultură Brad 
dirijată de Ionel Coza.

La spectacol au contribuit cu momente coregrafice dansatorii 
ansamblurilor folclorice “Doinu Crișului” Brad, “Getusa” și 
“Silvana” Deva, călușerii din Orăștioara de Jos - Beriu și 
pădurenii din Ciulpăz (Pestișu Mic). Calitatea spectacolului a 
fost incontestabilă iar momentele de românism, generate de el, 
autentice. tir*

Timpul frumos, tonetele multe și cu de toate, propaganda 
electorală, spectacolele - cel politic, agreat de unii, ignorat de 
alții și cel folcloric, apreciat de toți - au făcut ca de la această 
sărbătoare fiecare să se aleagă cu amintiri și impresii plăcute sau, 
dimpotrivă, să descopere încă o dată că la noi politica se face cu 
patimă și mai puțin cu înțelepciune.

Coroane ale nimănui
Fără câteva explicații 

imaginea de mai jos nu spune 
prea mare lucru. Deși după 
patru ani soarele “s-a întors cu 
fața către Țebea" la sărbătoarea 
marelui Erou Avram lancu de 
duminică, a fost umbrită de 
declarațiile liderilor politici care 
nu au scăpat prilejul de a da 
vina unii pe alții pentru 

dificultățile existente. Depunerea 
coroanelor s-a realizat într-o 
dezorganizare generală, zeci de 
persoane din anturajul liderilor 
politici s-au înghesuit să le țină 
trena în acele momente, iar 
platoul din fața mormântului lui 
Avram lancu s-a transformat 

într-un loc de vendetă.
în finalul ceremoniei 

depunerii coroanelor, două au 
rămas ale nimănui, lângă zidul 
cimitirului.

Pe prima - cea din stânga 
imaginii - era înscris pe o 
panglică de hârtie albă, ca la 
un mort, “Glorie eternă" - 
UDMR Hunedoara”, iar a doua 

era a Asociației Naționale a 
Veteranilor de Război - Filiala 
Hunedoara. Timp de mai multe 
ore cele două coroane au 
“sprijinit" zidul cimitirului spre 
marea uimire a miilor de 
trecători.

Pe urmele 
€răuiorului

Comemorarea celor 175 
de ani de la moartea legen
darului erou al revoluției de 
la 1848 a prilejuit în județul 
nostru și desfășurarea unui 
simpozion științific cu titlul 
“Eroi ai revoluției române 
din Transilvania”, organizat 
de Inspectoratul pentru 
Cultură al județului, Muzeul 
Civilizației Dacice și 
Romane Deva, Societatea 
Culturală “Avram lancu” - 
filialele Deva și Brad, 
Primăria comunei Baia de 
Criș, cu sprijinul Minis
terului Culturii, Prefecturii 
și Consiliului Județean. 
Cercetători, muzeografi și 
arhiviști din București, Cluj 
Napoca, Brașov, Alba Iulia, 
Deva și Brad s-au reunit pe 
parcursul a două zile (10-11 
septembrie) la Deva și, 
respectiv, la Baia de Criș 
(deschiderea oficială a 
lucrărilor a avut loc în sala 
festivă a Prefecturii, în 
prezența reprezentanților 
autorităților județului).

Lucrările prezentate s- 
au dovedit cu adevărat 
interesante, semnificative în 
primul rând pentru spe
cialiști, care au adus 
elemente pe alocuri inedite 
menite să deslușească mai 
bine nelămuririle trecutului 
istoric. O parte dintre 
expuneri au avut ca subiect 
figura dominantă a istoriei 
Transilvaniei din veacul 
trecut: “Avram lancu - 
comandant” (col.rez. Vasile 
Cristea, Cluj); “Opt scrisori 
inedite către Avram lancu 
(1848-1849)” (dr. Gelu 
Neamțu, Cluj); “Avram lancu 
- conducătorul moților în 
revoluția de la 1848-1849” 
(loan Sicoe, Deva); “Avram 
lancu, între curaj și patrio
tism” (Gherghina Boda- 
Ghena, Deva); “Figura lui 
Avram lancu în presa 
brașoveană” (Măriuca Radu, 
Brașov); “Avram lancu - 
mitologia personajului 
istoric” (Mihai David, Brad), 
în alte lucrări, autorii au 
surprins numeroase alte 
aspecte relevând situații și 
fapte premergătoare, din 
timpul ori după evenimentele 
revoluționare. Astfel, s-au 
făcut referiri la ad
ministrația românescă a 
comitatului Zarand în anii
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1861-1872 (dr.Vasile 
lonaș) și respectiv la 
aceeași administrație și la 
cea a Hunedoarei din chiar 
anii revoluției (Mihai 
Cerghedean, Deva), la rolul 
Cetății Alba Iulia în 
revoluția de la 1848-1849 
după cum se regăsește în 
documentele Arhivei de 
război din Viena (dr. 
Nicolae Josan, Alba Iulia), 
la schimbările în rapor
turile ortodoxie - catolicism 
în Transilvania după revo
luția amintită (dr. Adela 
Herban, Deva). Au mai fost 
prezentate aspecte privind 
desfășurarea revoluției din 
1848-1849 în comitatul 
Hunedoara (Marcel Morar, 
Deva); “Tribuni hațegani îfi 
oastea prefectului Nicolae 
Solomon” (dr. Ioachim 
Lazăr, Deva), precum și 
considerații privind 
reflectarea obiectivelor 
revoluției din 1848-1849 în 
satul hunedorean (dr. 
Gheorghe Firczak, dr. 
Mihail Rudeanu, Deva). 
Captivante s-au arătat a fi 
și expunerile înfățișând 
mărturii din arhivele 
străine referitoare la 
aceeași revoluție (Ioana 
Burlacu, București), evo
carea acesteia în manifes
tările “Ligii Culturale” 

-(Cristina Dinu, București) 
sau reflectarea revoluției 
în însemnări de pe carte 
veche românească
(Cristina Rișcuța, Deva).

Manifestarea științifică 
a fost “consfințită” în final 
de o vizită documentară la 
Muzeul memorial Avram 
lancu din Vidra de Sus, 
călătoria decurgând practic 
pe urmele Crăișoru^ui 
munților, străbătând Apu
senii de la Bulzești spre 
Vidra și înapoi prin 
Câmpeni, fosta capitală a 
Țării Moților - cea care a 
dat neamului românesc pe 
“reprezentantul cel mai de 
seamă al revoluției române 
transilvănene și un 
veritabil erou al poporului, 
ale cărui virtuți le-a făcut 
să strălucească peste 
veacuri ca o pildă vie 
urmașilor iubitori de patrie 
și ca un izvor luminos de 
mândrie națională” (Silviu 
Dragomir).
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DIVIZIA A

Dinamo continuă 
seria victoriilor

Pauza generată de meciurile reprezen
tativei noastre de fotbal din preliminariile 
EURO 2000, cu echipele similare ale Slo
vaciei și Portugaliei, a fost folosită de for
mațiile divizionare A pentru a pune la punct 
unele scheme tehnico-tactice, omogeni
zarea echipei și îmbunătățirea pregătirii 
fizice.

Etapa a 8-a poate fi caracterizată ca una 
cu rezultate normale. Excepția a apărut la 
Bacău, unde echipa din Bacău greu poate 
fi îngenuncheată chiar de primele clâsate. 
A făcut-o însă Astra Ploiești, elevii antre
norului Simionaș plecând de aici cu trei 
puncte ce i-au propulsat pe locul 6 în clasa
ment. Face treabă bună ex-gălățea'nul Simio
naș și la Astra Ploiești! în rest, victorii 

oarecum normale, remarcându-se Rapid ce 
a reușit (fără să demonstreze ceva deosebit) 
să învingă la limită pe noua promovată în 
Divizia A, pe Extensiv Craiova. Deși gazdele 
s-au apărat mereu supranumeric, rapidiștii 
au găsit drumul spre poarta lui David. Dar, 
ce au dorit, au realizat, după cum afirma dl 
Sichitiu - obținerea punctelor puse în joc, 
urcând încă trei trepte în clasament. După 
un meci viu disputat, Universitatea Craiova 
a reușit să smulgă un punct la Ceahlăul 
Piatra Neamț, având în poartă pe noul “aca
parat”, Prunea, ce s-a opus unui adevărat 
“bombardament” la poarta sa, uneori aju- 
tându-l norocul, alteori intervențiile sale de 
ultim moment. Se anunță un meci deschis 
oricărui rezultat, în etapa viitoare cu Stea
ua, ce a învins cu 5-0 pe CSM Reșița, reali
zând scorul etapei. Se mențin bine în cursa 
pentru un loc pe podium FC Argeș, Oțelul 
Galați, Ceahlăul și Rapidul. Primele două 
formații au câștigat și în etapa trecută cu 2- 
l cu Farul și respectiv FC Onești. Deși s-au 
străduit mult, brașovenii n-au reușit să cuce
rească nici măcar un punct la Petrolul Plo
iești, fiind învinși cu l -0, deși o dată au fost 
aproape de a marca, însă au trimis balonul 
în bară. Dinamoviștii, neopriți de nimeni, își 
continuă seria victoriilor, realizând și un 
golaveraj pe măsură 27-3.

Ce ne oferă etapa viitoare? Câteva meciuri 
mai “tari” le socotim între Rapid - Petrolul, 
Univ. Craiova - Steaua, FCM Bacău - Dinamo.

Rezultatele etapei: Gloria Bistrița - FC 
Național 1-0; Petrolul PI. - FC Brașov 1-0; Extensiv 
Craiova - Rapid 1-2; Dinamo - Rocar Buc. 3-0; 
Oțelul Galați - FC Onești 2-1; Steaua - CSM Reșița 
5-0; FC Argeș - Farul C-ța 2-1; Ceahlăul P.N. - Univ. 
Craiova 1-1; FCM Bacău-Astra Ploiești 1-2.

CLASAMENTUL

Național - Extensiv; FC Onești - Gl. Bistrița; Farul 
- Oțelul; FC Brașov - Rocar; Rapid - Petrolul; 
Univ. Craiova - Steaua; CSM Reșița - FC Argeș;

lFCM Bacău - Dinamo; Astra PI. - Ceahlăul.

1. DINAMO 8 8 0 0 27-3 24
2. FC Argeș 8 6 0 2 13-6 18
3. Oțelul Gl. 8 5 1 2 19-12 16
4. Ceahlăul P.N. 7 4 2 1 12-9 14
5. Rapid 7 4 2 1 9-6 14
6. Astra PI. 7 4 1 2 14-9 13
7. FCM Bacău 8 3 3 2 11-10 12
8. Steaua 8 4 0 4 15-15 12
9. Gl. Bistrița 8 4 0 4 13-14 12
10. Petrolul 8 4 0 4 12-13 12
11. Farul C-ța 8 3 1 4 12-11 10
12. Rocar Buc. 8 3 0 4 10-14 9
13. FC Național. 7 2 2 3 10-10 8
14. FC Brașov 8 2 1 5 8-10 7
15. FC Onești 8 2 1 5 6-13 7
16. Extensiv Cv. 8 2 0 6 9-21 6
17. Univ. Craiova 8 1 2 5 7-13 5
18. CSM Reșița 8 0 2 6 7-30 2

Etapa viitoare (1 8 sepitembrle): FC

tir DIVIZIA 82
După un arbitrai părtinitor

FC DROBETA-CORVINUL
3-2 (1-2)

Așa cum precizează de fiecare dată la con
ferințele de presă antrenorul Victor Roșea, Cor- 
vinul joacă, indiferent unde este, acasă sau în 
deplasare, cu dorința de a obține victoria. Așa se 
face că de la Arad (UTA) hunedorenii s-au întors 
cu 3 puncte și de la Motru, cu un punct, acumulând 
deja 4 puncte la “adevăr”. Și de la minerii din 
Motru, Corvinul putea să se întoarcă cu toate cele 
3 puncte, fiindcă la pauză conducea cu 1-0. Și în 
etapa de sâmbătă, la Turnu Severin, hunedorenii 
conduceau cu 2-1 și în repriza a ll-a gazdele și- 
au adjudecat victoria, numai că de această dată, 
gazdele au făcut-o cu ajutorul celor doi tușieri (!) 
golurile 1 și 2 fiind marcate din ofsaid. începutul a 
aparținut oaspeților, marcând sever atacanții de la 
Drobeta, au contraatacat foarte periculos poarta 
apărată de Badea, punând probleme deosebite în 
câteva rânduri apărării gazdelor. în min. 14, Dirică 
șutează din apropiere și portarul Badea s-a întins 
și abia a reținut balonul'ce se îndrepta spre colțul 
din dreapta al porții. După numai 4 minute, Dincă 
nu poate fi oprit în drumul său spre poartă decât 
prin fault, în preajma careului de 16 m. Execută, 
dintr-o poziție bună, Șăndor, dar peste poartă. în 
min. 20, oaspeții creează din nou mare derută în 
apărarea adversarilor. Șandor este găsit cu o 
pasă lungă, de 40 de metri, înjumătățea de teren a 
Drobetei, el intră în posesia balonului, pătrunde în 
viteză spre poartă, Badea iese și reușește să 
respingă cu capul, îndepărtând încă o dată golul. 
Și dacă oaspeții ratează, înscriu gazdele în min. 
30, prin Vlaicu, găsit liber pe dreapta, dar în 
poziție flagrantă de ofsaid, Rahoveanu îi iese în 
întâmpinare, nu reușește interceptarea și Vlaicu 
trimite mingea în plasă 1-0. Hunedorenii se relan
sează pe atac și în min. 34, Mitrică este faultat în 
careu, arbitrul S. Altmaeyr (Timișoara) acordă 
lovitură de la 11 m, severinenii protestează în 
zadar și Mitrică transformă cu siguranță. Corvinul 
nu se retrage în apărare și după numai 3 minute 
readuce la tăcere pe cei 3000 de spectatori: la o 
nouă “șarjă” ofensivă, Mitrică în careu, cu balonul 
la picior, reușește să-l învingă din nou pe Badea, 
preluând conducerea cu 2-1, scor rămas ne
schimbat până la sfârșitul primei reprize, hune
dorenii mai având 2 ocazii de gol prin Șandor și 
Mitrică.

în repriza a ll-a, arbitrii au fost supuși unei 
presiuni deosebite din partea tribunei. Antrenorul 
gazdelor face 2 schimbări inspirate introducând 
pe teren pe Cepoi și Barna în locul jucătorilor 
Florescu și Tița. în-min. 54, Cepoi scapă singur, 
dar în afară de joc, pe dreapta, dar în afară de 
joc, centrează în careu și Boboesc - de la 3-4 m, 
reia în plasă 2-2. Trec doar 7 minute și e rândul 
lui Axinte să înscrie stabilind scorul partidei 3-2. 
în ciuda încercărilor făcute de hunedoreni, 
scorul nu a mai fost modificat, irosind șansa 
egalului în min. 89, când Mitrică a șutat în bară.

CORVINUL: Rahoveanu, Beloia (54 
Șchiau), Haidiner, Andrei, Gheară, Andone (82 
Stare), Dincă, Mocioi, Șandor, Mitrică, Pavel 
(72 Ocneanu).

Sabin CERBU
_______ _________ /

» DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a Vll-a: FC Drobeta 

Tr. S - Corvinul 3-2; Electro Craiova - Inter Sibiu 
3-4; ASA Tg. Mureș - Jiul 7-0; Flacăra VI. - Min. 
Motru 2-0; Chimica Târnăveni - Gaz Metan 2-1; 
UM Timișoara - UTA 0-5; “U“ Cluj - Poli 
Timișoara 3-1; Apulum Alba lulia - ARO C-lung 
2-1; FC Bihor - Olimpia Satu Mare 2-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: UTA - FC Drobeta; Min. Motru
- Chimica; Gaz Metan - U M Timiș.; Olimpia S.M. - A. 
Vâlceâ; Corvinul - Electro; Jiul - Apulum; Inter Sibiu
- ASA Tg. M.; Poli Timiș. - FC Bihor; ARO - “U” Cluj.

1. ASA TG. MUREȘ 7 5 1 1 17-4 16
2. U T Arad 7 5 0 2 16-6 15
3. Inter Sibiu 7 5 0 2 14-9 15
4. Corvinul 7 4 1 2 14-8 13
5. Gaz Metan 7 4 1 2 10-6 13
6. Apulum 7 4 1 2 12-9 13
7. Drobeta Tr. S. 7 4' 0 3 12-9 12
8. ARO G-lung 7 3 1 3 9-6 10
9. “U” Cluj 7 3 1 3 1.1-12 10
10. FC Bihor 7 3 1 3 10-13 10
11. Chimica Tr. 7 3 1 3 8-13 10
12. Electro Cr. 7 3 0 4 14-14 9
13. Jiul Petroșani 7 3 0 4 5-15 9
14. U M Timiș. 7 2 2 3 10-17 8
15. Poli Timiș. 7 1 3 3 9-13 6
16. Olimpia S.M. 7 1 2 4 6-10 5
17. Min. Motru 7 1 1 5 7-14 4
18. FI. Vâlcea 7 1 0 6 3-9 3

«Sport
% f

"tir DIVIZIA
Trei puncte prețioase pentru 
deveni

WEST PETROM AMD 
- CETATE DFIM 0-1
în tentativa sa (declarată de conducerea 

clubului și antrenori de la Cetate Deva) de a reveni 
în Divizia B, echipa abordează și meciurile din 
deplasare pentru a pleca neînvinsă. Așa a pro
cedat și duminică la Pecica, pe stadionul ce își 
dispută meciurile West Petrom Arad, una dintre 
echipele bine constituite și pregătite de italianul 
Ghero Del Monaco. Din dorința oaspeților de a 
repurta victoria și decizia gazdelor de a câștiga 
toate punctele puse în joc, s-a născut o partidă 
agreabilă, în care ambele formații s-au dăruit unui 
meci angajant, de luptă aprigă, dar în limitele 
sportivității.

în prima repriză, gazdele au dominat, s-au aflat 
deseori în careul advers, creându-și multe faze 
fierbinți în terenul și la poarta oaspeților, însă nid de 
această dată apărarea devenilor, în frunte cu 
portarul Maria, și Tănasă, nu s-a dezmințit, destră- 
mând unele acțiuni ofensive ai căror promotori au 
fost Stefăligă, Toderaș, Boloș, Varga și Bone. 
Devenii, cu Tănasă liber și o linie de apărare “în 
vână" -.Bordean, Dobrescu, Luca, Chira, Gigi 
Ștefan, cu mijlocașii foarte mobili Popa și Szidorak, 
nu numai că au stopat toate infiltrațiile atacanților 
de la West Petrom, dar au reușit în câteva rânduri 
să declanșeze contraatacuri rapide prin Eșeanu și 
Ardeleanu. Dintre aceste situații mai deosebite la 
cele două porți amintim ocaziile gazdelor din minu
tele 5 când Maria reține balonul dintr-o luptă directă 
cu Boloș, în min. 7, când portarul devean e mai iute 
decât Stefăligă, în min. 20, Dobrescu rezolvă o 
acțiune personală a lui Toderaș, în min. 27 Boloș 
beneficiază de o lovitură liberă de la 25 m, rămasă 
fără rezultat. Petroliștii s-au mai aflat în situații 
favorabile și în min. 28, 29, 32, însă fără prea mare 
pericol pentru Maria. Devenii și-au apărat forța 
ofensivă în minutele 8, 22,27, 37 și 41.

Repriza a ll-a a fost de un nivel tehnic și tactic 
mai ridicat, cu un plus din partea devenilor, mai 
proaspeți fizic decât adversarii lor. Drept urmare, 
s-au întețit acțiunile spre poarta lui Tapoș. Antre
norul Ionel Stanca insistă asupra pătrunderilor în 
mare viteză și totodată face două schimbări foarte 
inspirate trimițând pe teren forțe noi: Naniu, Chili- 
man și D. Gabriel sporind calitatea acțiunilor ofen
sive. în această parte a jocului, apărarea nu numai 
că a parat orice tentativă pe atac a gazdelor, dar 
și-a pus coechipierii în curse rapide, pe ambele 
laturi ale terenului și în min. 76, o excelentă fază de 
atac pe stânga, mingea ajunge la Chiliman, ce face 
o piruetă cu balonul la picior, amețindu-l pe un 
apărător și cu piciorul drept șutează sub trans
versală de la 16 m, lăsând mască pe portar și 
spectatorii din tribună: 0-1. Gazdele se aruncă spre 
poarta lui Maria, dar devenii sunt de netrecut, în min. 
83 Naniu “scoate” un gol ca și marcat, min. 86 Maria 
salvează șl el echipa de la modificarea scorului, 
respingând balonul de la 2 m șutat spre plasă!

CETATE DEVA: Maria, Bordean, Tănasă, 
Dobrescu, Chira, Popa, Gigi Ștefan (71 Chili
man), Luca, Eșeanu (55 Naniu), Szidorak, 
Ardeleanu (82 D. Gabriel).

Gazdele s-au aflat în zi de grație

CFR MARMOSIM
UNIV. PETROȘANI

8-1
Evoluția de metronom a gazdelor și 

timpul favorabil fotbalului au atras du
minică un numeros public în tribunele 
stadionului din Simeria. Spectatorii, dornici 
să vadă o nouă victorie a favoriților, au fost 
pe deplin răsplătiți, gazdele aflate în timp 
de grație obținând o victorie categorică și 
realizând un frumos spectacol sportiv.

N-au trecut decât 15 minute și sime- 
rienii au tranșat disputa în favoarea lor, 
înscriind pe tabelă un 3-0 sec. Deschi
derea scorului a fost semnată de Ava- 
siloaie (min. 7) cu un șut excelent, dintr-o 
lovitură liberă de la 25 de metri, iar golul 
de 2-0 a aparținut aceluiași jucător 
(min.11) care a reluat cu capul o centrare 
a lui Mureșan. Apoi, în minutul 15, în urma 
unei acțiuni derulate pe traseul Pepenar - 
F. Șiri - Mureșan, ultimul a înscris din 
careu golul de 3-0. După doar trei minute 
(min. 18), oaspeții au replicat tăios și după 
o acțiune prelungită de atac au reușit 
golul de onoare prin Lascău: 3-1.

Elevii lui Nicu Alexiuc n-au părut im
presionați și și-au continuat cursa, sta
bilind în cele din urmă scorul etapei. în 
minutul 22, Pepenar a luat o acțiune pe 
cont propriu, iar șutul său de la marginea 
careului a fost deviat în propria poartă de 
un apărător petroșănean: 4-1. După alte 
opt minute, un rapid contraatac pe traseul 
Avasiloaie - Mureșan a făcut mat apărarea 
oaspete și: 5-1. Cu șapte minute înainte 
de pauză, F. Biri a făcut o cursă pe banda 
dreaptă, a centrat perfect, iar G. Moldovan 
a stabilit scorul la pauză: 6-1.

Repriza secundă nu a fost atât de ani
mată, gazdele rgducând turația motoarelor 
și înscriind doar*de două ori. în minutul 71 
un nou contraatac a surprins apărarea 
studenților, iar Pepenar a șutat plasat din 
careu și: 7-1. în fine, în minutul 81 Pepenar 
a pasat lateral pentru Varga care cu un șut 
la colțul scurt a stabilit scorul final: 8-1.

Bun arbitrajul brigăzii Sorin Ciotlăuș - 
la centru, Ciprian Cîrligeanu și Nicolae 
Albulescu - asistenți. Observator A.j.F. - 
Vasile Nemeș.

CFR MARMOSIM: lancu (78 Constan
tin), Mureșan (70 Biri), Stan (81 Sîrmoi), 
Davidoni, Budeic - Sicoe, Bal, Pepenar, 
Avasiloaie - F. Biri, G. Moldovan (55 Varga).

UNIV. PETROȘANI: Badea - Andone, 
Cipai, Turlea (75 Stelescu), Pasternak (13 
Oncică) - Muntean (13 Vițian), A. Moldo
van, Goia, Todireanu (55 Șerean), Lascău, 
Petrilă.

V. S. CERBU
✓ \-

Ciprian MARiNUȚ 
y

tir DIVIZIA CA
Rezultatele etapei: Cuprirom Abrud - Aurul 

Brad 0-0; Telecom Arad - Inter Arad 2-0; Min. 
Uricani - Gl. Reșița 1-1; Minaur Zlatna - Telecom 
Timișoara 2-0; Caromet Caransebeș • “U” Arad 2- 
0; Min. Lupani - Inter Petrila 2-1; “U” West Petrom 
Arad - Cetate Deva 0-1; CFR Timișoara - Min. Certej 
1-0; Electrica Timișoara - Metalurg. Cugir2-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Inter Petrila - Cuprirom; 
Telecom Timiș. - Caromet; Univ. Arad - Min. Lupeni; 
Metalurgistul - Minaur ZI.; Aurul - Telecom Arad; Gl. 
Reșița - CFR Timiș.; Inter Arad - Min. Uricani; Min. 
Certej - West Petrom; Cetate Deva - Electrica Timiș.

1. ELECTRICA TIMIȘ.7 5 1 1 17-9 16
2. Telecom Timiș. 7 5 1 1 9-6 16
3. Cetate Deva 7 5 0 2 20-6 15
4. Gloria Reșița 7 4 1 2 8-3 13
5. Minerul Certej 7 4 1 2 12-8 13
6. Minaur ZI. 7 4 0 3 17-6 12
7. Caromet C. 7 4 0 3 9-11 12
8. Aurul Brad 7 3 2 2 7-5 11
9. Min. Uricani 7 3 1 3 12-12 10
10. Cuprirom Abrud7 3 1 3 8-11 10
11. CFR Timișoara 7 3 1 3 5-11 10
12. Telecom Arad 7 3 0 4 9-13 9
13. Min. Lupeni 7 2 2 3 7-10 8
14. W.Petr. Arad 7 2 1 4 6-8 7
15. Univ. Arad 7 2 1 4 5-11 7
16. Metalurg. Cugir 7 2 0 5 5-8 6
17. Inter Arad 7 1 1 5 9-18 4
18. Inter Petrila 7 0 2 5 2-11 2

DIVIZIA
Rezultatele etapei a 6-a din 12 sep

tembrie: Min. Aninoasa - Dacia Orăștie - 
neprezentare; Casino Ilia - Constructorul Hd. 
12-5; Victoria Călan - Min. Bărbăteni 2-2; Met. 
Crișcior - Min. Poiana Ruscă 2-0; FC Paroșeni - 
Retezatul Hațeg 4-1; CIF Aliman Brad - Victoria 
Dobra 0-1; CFR Marmosim - Univ. Petroșani 8-1.

CLASAMENTUL
1. CFR MARMOSIM 6 6 0 0 30-3 18
2. Retezatul Hațeg 6 4 1 1 11-8 13
3. Victoria Dobra 6 3 3 0 9-2 12
4. FC Paroșeni 6 4 0 2 12-7 12
5. Casino lila 6 3 2 1 18-8 11
6. Victoria Călan 6 2 3 1 17-8 9
7. Met. Crișcior 6 2 2 2 13-9 8
8. Univ. Petroșani 6 2 1 3 13-17 7
9. Dacia Orăștie 5 2 0 3 13-15 6
10. Min. Aninoasa 5 2 0 3 8-10 6
11. Min. Poiana Ruscă 6 2 0 4 7-18 6
12. Min. Bărbăteni 6 1 2 3 7-11 5
13. Constructorul Hd. 6 0 1 5 13-33 1
14. CIF Aliman 6 0 1 5 2-24 1

Etapa viitoare, a 7-a dlin 19 septem-
brie: CFR Marmosim - Min. Aninoasa; Dacia 
Orăștie - Casino Ilia; Constructorul Hd. - Vic
toria Călan; Min. Bărbăteni - Met. Crișcior; Min. 
Poiana Ruscă - FC Paroșeni - Vulcan; Retezatul 
Hațeg - CIF Aliman Brad; Victoria Dobra - Univ.

L Petroșani.
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AUSTERITATEA NU DISTRUGE
SPERANȚA DE MAI RINEr

Ca mai toate comunele din 
județul nostru Romos se zbate 
între incertitudinile generate 
de reformă, fiind la limita su
praviețuirii. Nesfârșita tranziție 
spre capitalism își cere con
tinuu victime, ca și când marșul 
acesta ar fi o cursă cu viața 
însăși. Romoșenii sunt și ei 
actori fără voie în această în
curcătură, oamenii neînțele- 
gând nici aici, cum nu se înțe
lege aproape nicăieri în țară, 
de ce tocmai ei trebuie să su
fere. S-a prăbușit în jurul lor 
un sistem de valori despre care 
știau că este sigur, fără însă ca 
ei sau altcineva să clădească 
un altul în loc. Și totuși, romo
șenii au mai mult noroc decât 
alții, norocul lor numindu-se 
Mircea Pătrânjan, primarul co
munei. Viața extrem de activă 
pe care a avut-o până acum, 
pragmatismul și hotărârea de 
care dă dovadă sunt de natură 
să dea speranțe chiar și în 
aceste condiții grele.

Romosul are în cele patru 
sate peste 2800 de locuitori, 
Dumnezeu dăruindu-le aces
tora frumuseți naturale cu care 
sunt mândri. Din nefericire, tot 
El este cel care s-a revoltat 
în acest an și, datorită ploilor și 
inundațiilor produse, principalul 
drum de acces către zona cea 
mai pitorească a fost complet 
distrus. Cu cele 500 de milioane 
de lei ale bugetului local nu se 
pot face din păcate prea multe 
și, așa după cum spunea dl. 
Pătrânjan, constați că ești legat 
de mâini; ai vrea să faci multe și 
nu poți din cauza lipsei banilor. 
Totul costă enorm așa că și cele 
mai neînsemnate lucrări pre
supun eforturi deosebite.

Starea drumurilor este doar 
unul dintre ofurile primarului, 
cei 37 de kilometri de drum 
comunal fiind cu adevărat o 
problemă. în 1997 au început 
lucrări de asfaltare la Vaidei, 
însă din totalul de 7 km nu s-a 

reușit decât asfaltarea a 1860 
m, în condițiile în care un kilo
metru de drum asfaltat costă 
mai mult de 1 miliard de lei. 
Fondurile bugetare prevăzute 
pentru această lucrare nu au 
fost repartizate de la Consiliul 
Județean, astfel că lucrările au 
fost întrerupte. Inundațiile au
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distrus 12 km de drum, cătunul 
Ciungu Mare fiind inaccesibil în 
acest moment cu mijloacele 
auto. Acest drum este de o im
portanță foarte mare în condițiile 
în care mai mulți investitori ar'fi 
interesați să demareze unele 
activități turistice în zonă și nu o 
pot face din cauza faptului că nu 
mai există un drum de acces. 
Deși Prefectura a promis că din 
fondurile sale va repartiza 300 
de milioane de lei în acest scop, 
banii nu au intrat deocamdată în 
conturile primăriei din Romos.

Lucrările de introducere a 
gazului metan sunt și ele dema
rate de mai multă vreme, absen
ța banilor fiind cea care a condus 
în prezent la sistarea acestora. 
Din cei 4 km ai conductei princi
pale au fost executați 2,5 km, 
lucrările fiind începute în toate 
cele patru sate. Ba chiar au fost 
executate și lucrările de inte
rioare în 317 locuințe, oamenii 
fiind racordați la rețea. Din nefe
ricire, ei nu pot beneficia de gaz 
metan atâta vreme cât conducta 
principală nu este finalizată. în 
acest moment tot ceea ce s-a 
realizat se află în conservare. Și 
introducerea apei și a canalizării 
în Romos a fost subiectul unor 
planuri investiționale, însă aces
te planuri nu au prins deocam
dată contur. Diverse lucrări de 
investiții mai neînsemnate s-au 
făcut pe parcursul anului ante
rior, atunci fiind reparate spre 

exemplu școlile din comună, 
precum și căminele culturale. 
Cu bugetul anului în curs lucră
rile respective nu ar mai fl fost 
posibile.

în ceea ce privește proble
mele sociale, dl. primar a afir
mat că instituția pe care o con
duce se străduiește să plăteas
că la timp ajutoarele sociale 
celor 70 de asistați, în acest an 
plătindu-se pe primele două 
luni. Bursele elevilor care sunt 
plătite tot din bugetul local nu 
au constituit o problemă, banii 
fiind plătiți elevilor pe o lună de 
zile chiar înainte de începerea 
școlii. Ba chiar pentru elevii mai 
nevoiași primăria a cumpărat 
caiete și creioane, precum și 
alte materiale școlare, astfel 
încât și ei să poată veni la 
școală.

Așa după cum mărturisea 
dl. primar Mircea Pătrânjan, 
una dintre cauzele pentru care 
bugetul local este atât de sărac 
este și aceea că pe teritoriul 
comunei Romos activitățile 
comerciale, dar mai ales cele 
productive sunt ca și inexis
tente. O singură firmă mai im
portantă își defășoară aici acti
vitatea, fapt care însă nu influ
ențează semnificativ încasările 
la bugetul local. O altă cauză a 
situației actuale este și impo
sibilitatea unora dintre cetățeni 
de a-și plăti taxele și impozitele 
datorate, consiliul local fiind 
astfel văduvit de anumite sume 
de bani. Din păcate, sărăcirea 
populației este un fenomen în 
plină ascensiune, așa încât tot 
mai mulți vor fi aceia care nu 
vor putea plăti.

Romosul și locuitorii săi au, 
așadar, destule probleme și 
totuși ei continuă să spere că 
viitorul va fi altfel, mai bun 
decât ceea ce trăiesc astăzi. 
De altfel și lor, ca și multor 
altora din țara aceasta, tot 
ceea ce le-a mai rămas este 
speranța.

întâlnirea fiilor satului
Data de 23 octombrie 

1999 va fi pentru locuitorii 
comunei Romos una de săr
bătoare, va fi ziua întâlnirii 
fiilor satului. Inițiativa orga
nizării acestei manifestări a- 
parține Consiliului local al 
comunei Romos și Asociației 
Culturale Romos. Cel mai im
portant moment va fi cel al 
dezvelirii bustului prof. dr. 
Nicolae Stăncioiu, remarcabil 
cardiolog și fiu al satului. Doc
torul Stăncioiu a fost fonda
torul Institutului Inimii din mu
nicipiul Cluj-Napoca. Deși a 
fost un eminent specialist car
diolog, doctorul Nicolae Stăn
cioiu nu și-a uitat niciodată 
satul natal, implicându-se ac
tiv în diverse acțiuni menite a 
îmbunătăți viața romoșenilor.

Știri din agricultură
Pământ nelucrat

Din cauza timpului nefavorabil și a prețului ridicat al 
lucrărilor agricole din toamna anului trecut, la nivelul comunei 
Romos au rămas nelucrate peste 400 ha teren arabil. Nu 
avem de unde ști cu siguranță cum va fi vremea în această 
toamnă, însă prețul lucrărilor agricole a crescut astfel că în 
acest an suprafața de teren nelucrată ar putea fi și mai mare.

Producții diferențiate
în acest an suprafața cultivată cu cereale la nivelul 

comunei Romos nu a fost foarte mare. Din acest motiv și 
pentru că culturile nu au fost pregătite chiar ca la carte, 
producțiile obținute la grâu și orzoaică au fost destul de 
slabe. în schimb, după cum aprecia ing. Nicolae Kuczik de 
la Centrul de consultanță agricolă Romos, e foarte probabil 
ca la cartof, porumb și sfeclă furajeră producțiile să fie 
foarte bune.

Numai muntenii
în satele comunei Romos, în majoritatea gospodăriilor 

celor care cresc animale există o vacă, maximum două și 
câțiva porci, acestea asigurând doar consumul propriu. 
Excepție de la această regulă o fac oamenii din satul de 
munte Ciungu Mare care au animale multe, în special oi 
și vaci, iar surplusul de produse îl vând în piețele din Cugir 
și Alba lulia.

Ridicarea în fața Pri
măriei comunei Romos a 
bustului dr. Nicolae Stăncioiu 
cu ocazia a 60 de ani de la 
nașterea acestuia este deci 
un act de prețuire față de un 
om care a făcut cinste 
comunei.

Cu ocazia manifestărilor 
din 23 octombrie în Romos 
va avea loc și un simpozion 
științific pe probleme de 
cardiologie, specialiști din 
marile centre universitare 
fiind așteptați să participe. 
De asemenea, va fi editată o 
culegere de folclor din zonă, 
autoarea lucrării fiind fosta 
învățătoare Estera Drăgan. 
întâlnirea fiilor satului se va 
încheia cu un spectacol 
folcloric.
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Recent, doi privatizați 
- Radu Jude și Aurel Pri- 
căjan - au cumpărat de la 
Asociația agricolă din Ro
mos grajdurile fostului 
CAP. Se pare că cei doi 
sunt pasionați de creș
terea animalelor și inten
ționează să dezvolte o fer
mă de creștere a porcilor 
și vacilor.

INTERES 
PENTRU 

CONSULTANTA
Centrul de consul

tanță agricolă Romos și- 
a format un grup de gos
podari cărora li se pre
zintă lunar câte două 
teme de specialitate. Ing. 
Nicolae Kuczik aprecia 
că oamenii s-au arătat 
interesați de acest gen 
de activități, ei fiind 
receptivi la sfaturile spe
cialiștilor și interesați să 
afle tot ce-i bun pentru a 
pune în practică.

BUNE Șl RELE LA 
ȘCOLILE DIN ROMOS

Pregătirea noului an 
școlar la școlile din 

comuna Romos nu s-a făcut toc
mai ca la carte. Pentru că nu au 
fost bani - bugetul alocat școlilor 
de pe raza comunei pentru anul 
1999 fiind de trei ori mai mic 
decât cel din 1998 - nu s-au 
executat lucrări de reparații și 
zugrăveli. Totuși, prin efortul ca
drelor didactice, al elevilor și al 
părinților s-au executat lucrări 
de igienizare a localurilor, cură
țenie generală, spălare a pere
ților, geamurilor și mobilierului.

în plus, pentru elevii din 

satele Vaidei, Pișchinți și Romo
șel care fac naveta la Romos s-a 
rezolvat - cu sprijinul Organi
zației Creștine Emanuel din Bel
gia - problema transportului, 
asigurându-se un microbuz și 
plata abonamentelor.

De asemenea, pentru toate 
școlile din comună a fost pro
curat combustibilul lemnos pen
tru iarnă, la unele școli acesta 
fiind deja tăiat și depozitat în 
magazii. Terenul de sport de la 
Școala din Romos a fost betonat 
și amenajat cum se cuvine pen
tru un teren de handbal, urmând 
ca la anul să se amenajeze și un 
teren pentru volei.

însă cea mai importantă 

reușită a vacanței, cu care 
directorul școlii Constantin

Măntoiu se mândrește foarte 
mult, este amenajarea unui Ca
binet de Informatică. Cabinetul 
este dotat deocamdată cu cinci 
calculatoare, donate de orga
nizația neguvemamentală “No
roc” din Olanda, dar prof. Măn
toiu ne-a spus că speră ca până 
la sfârșitul anului 1999 să se 
mai primească șapte computere, 

în ceea ce privește manua

lele, sunt probleme destul de 
mari. Pentru clasa a VH-a nu s- 
a primit aproape nici un manu
al, în vreme ce nici pentru cele
lalte clase nu s-au putut asigura 
chiar toate manualele, prof. 
Măntoiu spunând că Inspec
toratul Școlar județean nu a 
putut onora toate solicitările, 
întrucât cantitatea de manuale 
primite de la edituri este sub 
necesarul școlilor. Ca și la mul
te alte școli din județ și din țară, 
nici la Școala generală I - VIII 
din Romos nu sunt profesori 
titulari calificați pentru limbile 
străine, cursurile fiind asigurate 
de suplinitori.

Prof. Măntoiu ne-a spus că 
deocamdată nu sunt copii ne
școlarizați, și că mulți copii 
care mergeau la școală la Alba 
sau Orăștie au renunțat din 
cauza, costului ridicat al 
transportului și s-au înscris la 
școala din Romos.

Biblioteca comunala
- afectata de 

plecarea sașilor
Situația Bibliotecii comunale Romos este 

similară cu cea a multor alte asemenea insti
tuții din județ. Din cauza sărăciei bugetului lo
cal în ultimii ani nu s-au prea alocat bani 
pentru achiziția de carte astfel că între cele 
11.000 de volume ale bibliotecii nu se prea 
găsesc noutăți de ultimă oră.

Dar bibliotecara Gabriela Clonța ne-a spus 
că speră ca măcar la sfârșitul anului să se 
primească fonduri pentru această activitate.

Dincolo de aceste greutăți materiale ge
nerate de tranziție, important este că avem 
numeroși cititori - ne spunea dna Gabriela 
Clonța. „Principalii noștri cititori sunt elevii, 
tinerii șomeri și cei care lucrează în ture de 
noapte. în timpul verii am fost asaltați de elevi 
veniți în vacanță la bunici, care ne-au devenit 
cititori fideli, spunând chiar că la noi găsesc 
ceea ce caută mai bine decât la oraș. Acum, 
după ce a început școala, toți elevii din satele 
Vaidei, Romoșel, Pișchinți, care au venit în 
clasa a V-a la școală la Romos, au venit să-și 
facă fișe. Și oamenii mai în vârstă ne vizitează 
solicitându-ne cărți de specialitate despre 
agricultură, dar nu prea avem ce să le oferim. 
Numărul de cititori a scăzut semnificativ după 
'90 când sașii au părăsit comuna, emigrând în 
Germania sau Austria, astfel că 400 de volume 
în limba germană nu mai sunt solicitate."

între planurile de viitor ale Bibliotecii comu
nale se află amenajarea unui raft dedicat 
scriitorilor hunedoreni, a unuia rezervat perso
nalităților comunei și a unei săli de lectură. De 
asemenea, în luna octombrie va fi organizată 
sărbătorirea scriitorului Ion Dodu Bălan (năs
cut în Vaidei), care cu ocazia împlinirii vârstei 
de 70 de ani își va lansa la Biblioteca din 
Romos ultimul volum.

PE SCURT
Peste 1000 de cereri de 

telefoane
Deși în comuna Romos a fost instalată de 

curând o centrală telefonică cu 100 de numere, 
este încă departe de a satisface pe toți cetățenii 
care au solicitat introducerea unui telefon. Mai 
mult de 1000 de cereri de instalare a unui post 
telefonic sunt înregistrate în această comună, fapt 
care i-a impulsionat pe cei de la Romtelecom, ei 
promițând instalarea unei noi centrale consi
derabil mai mare.

Iluminatul public este 
scump

Mai mult de 6,5 milioane se cheltuiesc lunar din 
bugetul local pentru iluminatul public pe teritoriul 
comunei Romos. Chiar dacă bugetul acestui an este 
foarte mic, s-a hotărât ca energia electrică să nu fie 
sistată, așa încât cetățenii să poată beneficia de acest 
mic confort.

Tractoarele nu se mai 
cumpără

în comuna Romos sunt înregistrate peste 140 de 
tractoare, majoritatea fiind cumpărate de către 
cetățeni până în anul 1995. Continua scumpire a 
acestora, precum și nerentabilitatea din punct de 
vedere economic a agriculturii au condus la stoparea 
cumpărării de tractoare.

Somai ridicat
Foarte mulți dintre locuitorii comunei Romos 

lucrau în Orăștie și Cugir, însă datorită restruc
turărilor economice și disponibilizărilor masive 
mulți au rămas șomeri. La această dată în comună 
sunt 227 de șomeri, 93 dintre aceștia fiind femei. Din 
păcate, șansele de a-și găsi altceva de lucru în 
comună sunt minime, activitățile economice fiind 
aici aproape inexistente.

Rechizite gratuite
Dacă nu poate asigura 

chiar toate manualele pen
tru că nu s-au primit încă de 
la Inspectoratul școlar, con
ducerea școlii din Romos 
oferă elevilor săraci, care n- 
au putut să-și cumpere re
chizite, caiete gratuite. Prof. 
Constantin Măntoiu, direc- 
torul școlii, ne spunea că 
rechizitele au fost obținute 
cu sprijinul a două organi
zații neguvernamentale din 
Belgia.

Râu poluat cu 
gunoaie

Pârâul care străbate sa
tul Romos are o apă limpede 
și curată, încât multe râruri 
din țară s-ar putea declara 
invidioase. Dar dacă pârâul a 
scăpat de poluarea indus
trială, el este murdărit de 
gunoaiele sătenilor care i-au 
invadat albia. Nu credem că 
impresionanta cantitate de 
gunoi de pe albia râului se 
datorează doar inundațiilor 
din ultima vreme, ci ea este 
mai degrabă generată de 
lipsa de simț civic al sătenilor 
care aruncă gunoiul oriunde 
și oricum.

Pagină realizată de 
Ciprian MARiNUȚ 
Andrei NiSTOR
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Orăștie - flash-uri ale cotidianului
r

Orăștie, dl Gheorghe Gâijob, 
este, așa după cum ne declara

pian tmaiK iar, așa cum se ma
nifestă ea acum, este născută 
mai mult dintr-o slăbiciune a

cu câtva timp în urmă chiar 
dânsul, un sceptic optimist. 
Ca reprezentant al adminis
trației publice locale, scepti
cismul este de înțeles. Un bu
get costeliv, o zonă ce moare 
economic, o instituție de la 
care populația așteaptă mi
nuni care să le rezolve pro
blemele sunt suficiente motive

centralismului de a se mani
festa ca atare. Când bugetul 
centralizat a fost prea sărac să 
mai suporte cheltuielile cu în
vățământul, bugetele locale au 
fost grefate cu aceste obligații 
financiare, inclusiv bursele 
elevilor, când bugetul mare a 
devenit neputincios pentru 
susținerea investițiilor, a rămas

Austeritate,
_ ♦♦♦ ♦SHJI Șl 

renunțări
pentru a “da” în pesimism. 
Lipsa resurselor financiare a 
înghețat în acest an investițiile 
majore ale municipiului. Chel
tuielile de capital se rezumă, în 
actualul exercițiu bugetar, la 
reabilitări punctuale ale rețelei 
de apă și ale canalizării în zo
nele unde acestea sunt într-o 
stare avansată de uzură. în 

prezent, peste 80 la sută din 
populația Orăștiei dispune de 
apă curentă, în timp ce doar 
60 la sută din municipiu este 
canalizat. Se stă ceva mai bine 
la fondurile alocate pentru 
drumuri din Fondul special al 
acestora.'Orăștia a primit l ,5 
miliarde de lei care au fost 
dirijați spre terminarea reabi
litării a 2 km din DJ 705A ce 
leagă municipiul de comuna 
Orăștioara de Sus. Se lucrează 
totodată la reabilitarea podului 
ce trece peste Râul Beriu.

Discuția purtată cu dl 
viceprimar a atins și domeniul 
autonomiei locale, ca impact 
pe care-l are asupra gestionării 
urbei. Opinia interlocutorului 
este foarte clară la acest ca- 

kpitol: “Autonomia locală în

în sarcina bugetelor locale să 
se descurce cum pot. La fel cu 
drumurile, cu veterinarii și cine 
știe ce va mai fi. “Zăhărelul” 
care ni s-a dat a fost cota par
te, de 35 la sută, dintr-un im
pozit pe niște salarii care cu
mulat dau o rezultantă din ce 
în ce mai mică. Orăștia este 
lovită în plin de recesiunea 
economică, tot al treilea lo
cuitor este șomer, iar conce
dierile colective continuă. 
Există deci două tendințe 
antagonice care sufocă, pur 
și simplu, la mijloc bugetele 
locale: pe de-o parte res
ponsabilitățile financiare ale 
primăriilor au crescut în 
acest an, în timp ce autono
mia financiară a diminuat 
în mod real, veniturile față 
de anul trecut. Rezultatul 
este această situație de criză 
cu care se confruntă acun, 
bugetele locale, ce nu mai 
au bani nici pentru plata 
propriilor angajați”.

Dată fiind această stare 
de fapt, mă întreb de unde 
poate veni încrederea unui 
sceptic optimist...

La jumătate de an.

Bugetul consolidat 
reprezintă doar jumătate 

din cel planificat
Dialogul purtat cu dna ing. Maria Hosu, inspector de spe

cialitate în cadrul Primăriei Orăștie, a gravitat în jurul fluxurilor 
financiare care caracterizează activitatea de gospodărire a 
localității în acest an.

Astfel, pentru repararea de drumuri “în intravilan” au fost 
alocați, scriptic, 2,29 miliarde de lei. S-au executat lucrări în 
valoare de 800 de milioane de lei, obligațiile primăriei față de 
prestator - DJD RA - fiind la șapte luni de 500 de milioane de lei. 
Pentru lucrări la instalația de canalizare s-au alocat 2 miliarde de 
lei, executându-se lucrări în valoare de 480 de milioane, ră
mânând în restanță la plată 200 de milioane de lei. Pentru 
activitatea de*salubrizare a orașului au fost alocați de la buget 
145 de milioane de lei, executându-se până acum prestații în 
valoare de 106 milioane de lei. Primăria mai avea de achitat 52 de 
milioane de lei restanță. Tot o restanță la plată o reprezintă și 
achitarea a 92 de milioane de lei pentru întreținerea spațiilor 
verzi ale municipiului. Oricum, curățenia orașului, aspectul îngrijit 
al spațiilor verzi și aranjamentele florale care dau o pată de 
culoare mobilierului urban dovedesc executarea unor lucrări în 
valoare de peste 200 de milioane de lei în acest an.

Un aspect mai inedit îl constituie faptul că la 31 iulie a.c. 
Primăria Orăștie nu reușise să-și consolideze în baza taxelor și 
impozitelor locale mai mult'de 51 la sută din buget. Din cele 
discutate la compartimentul buget-contabilitate cu dna ec. 
Carmen Văcaru, șefa acestui compartițnent, a reieșit că această 
“neîmplinire” bugetară s-a născut din premisa falsă luată în calcul 
la stabilirea bugetului. Când a fost elaborat acesta, la începutul 
anului, ordonanța privind reevaluarea patrimonială avea caracter 
de obligativitate pentru toate firmele și s-a contat pe un cuantum 
mărit al taxelor pe clădiri și terenuri generat de această ree
valuare. Ulterior ordonanța a primit un caracter de aplicare 
facultativ iar reevaluarea nu a mai avut un caracter de masă. 
Ulterior valoarea taxelor locale s-a diminuat la jumătate, scăzând 
și mai mult volumul total al acestora.

I-----------------------------------------------------------------------------1
JSe construiește o nouă arenă de tenis] 
i 
i 
i 
i
L

Aprobat în decembrie 1998 și având alocat un buget j 

de 1,2 miliarde de lei, la Orăștie se construiește uri nou I 
“templu" al sportului alb', tenisul. în acest an s-au efectuat | 
lucrări de 162 de milioane de lei, investiția fiind în plină | 
derulare. Arena va cuprinde 2 terenuri de tenis, cu zgură, 
și o tribună de unde vor putea fi vizionate partidele. I

J

Pagină realizată de
Viorica ROMAN și_Adrian SÂLÂGEAN

1.

“Perceptor” de taxe și impozite,

0 NOUĂ MESERIE “PERICULOASĂ”?
Din această vară primăriile au devenit instituțiile care se 

ocupă de prelevarea taxelor șl Impozitelor locale. La Orăștie, este 
înființat un compartiment de Impozite și taxe locale, condus de 
dna ec. Dina Căstăian.

REP.: V-aș ruga să-mi spuneți, pentru început, dacă această 
nouă meserie, de perceptor de taxe și impozite, este o nouă 
meserie cu grad de risc" ridicat.' Spun asta pentru că în zilele 
noastre să bați la ușa firmelor și șă ceri bani la bugetul local 
poate enerva întreprinzătorii și așâ-supertimorați de fiscalitatea 
existentă?

D.C.: Nu e cazul, dar agresiuni verbale mai sunt lansate din 
când în când la adresa inspectorilor noștri și a casierului care 
merge să adune banii.

REP.: Aveți vreun datornic “recordman” în municipiu ?
D.C.: Cel mai mare datornic la bugetul local este S. N. 

Romarm SA, Sucursala Orăștie, fosta U.M.O., care are de plată 
aproape un miliard de lei, 230 de milioane din 1998 și 775 de 
milioane pe acest an.

Când am ajuns la Liceul 
Teoretic “A. Vlaicu” Orăștie 
ședința de lucru din biroul 
directorului se apropia de 
sfârșit. Dnii losif Blaga, pri
mar, Gheorghe Gârjob, vice
primar, Gheorghe Seplecan, 
antreprenor, Radu Hosu, in
giner responsabil cu siste
matizarea, și. loan Jurchela, 
directorul liceului, discutau 
despre lucrările de extindere 
la rețeaua de încălzire cen
trală în alte 3 corpuri de clă-

tatele obținute. Judecând 
după premiile dobândite la 
concursurile școlare, liceul 
se situează pe locul patru 
sau cinci pe. județ. La baca
laureat și la capacitate au 
promovat toți elevii, iar până 
acum toți cei ce și-au încer
cat șansele la admiterea la 
facultăți au reușit și chiar 
printre primii. Acest an școlar 
a început cu bine și pentru 
că liceul nu numai că și-a 
realizat planul de școlari-

UN LICEU CARE SE 
RESPECTĂ

diri. Lucrarea acum dema
rează, liceul având punct ter
mic propriu. în paralel se 
lucrează la fațadă, existând 
speranța că se va termina 
până la sfârșitul lui 
octombrie.

Și interiorul liceului a fost 
igienizat peste vară. Zugră
velile și vopsitul s-au făcut 
peste tot unde a fost nece
sar, inclusiv în sala festivă, 
afectată până în anul trecut, 
când s-a reparat acoperișul, 
de infiltrațiile de apă de 
ploaie. Liceul are autorizație 
sanitară de funcționare, iar 
aspectul său justifică mân
dria directorului care consi
deră că anul școlar a dema
rat în condiții bune. Un alt 
motiv de buourie îl constituie 
faptul că celor 2 laboratoare 
de informatică (cu 24 de cal
culatoare) li se alătură al trei
lea, realizat din venituri pro
prii și din sponsorizările ce 
se așteaptă.

Dar nu numai condițiile 
materiale sunt motive de sa
tisfacție, ci mai ales rezul-

zare, dar la cererea părinților 
s-a realizat o clasă a IX-a în 
plus.

Cei aproximativ 700 de 
elevi de liceu și gimnaziu, 
care învață în Liceul Teoretic 
“Aurel Vlaicu” Orăștie, be
neficiază de îndrumarea a 
40 de cadre didactice, dintre 
care doar 4 sunt suplinitori, 
în anul școlar trecut, pentru 
prima dată s-a organizat aici 
examen de titularizare, în 
urma concursului 7 dascăli 
obținând statutul de titulari.

Când anul școlar începe 
în asemenea condiții, iar 
școala are tradiție și... “ante
cedentele” pe care le are, nu 
te poți aștepta decât ca în 
procesul instructiv-educativ 
rezultatele obținute să con
firme faima câștigată. Iar fe
lul cum acest liceu, prin co
lectivul său didactic, înțelege 
să se respecte, ne îndreptă
țește să credem că și la în
cheierea anului școlar dl di
rector va avea motive de 
mândrie, ca și acum la înce
putul lui.

Centrele de plasament 
(foste case de copii) din Orăș
tie sunt dintre cele mai vechi 
instituții de ocrotire a copiilor 
din județ. Devenite familiare în 
peisajul municipiului centrele 
au trecut în ultima vreme prin 
schimbări nu numai de nume 
ci și ca mod de organizare și 
ca mentalitate. Acum se pune 
un accent deosebit pe socia
lizarea copiilor, pe educarea lor 
astfel încăt să se simtă la fel și 
egali cu ceilalți, iar apartenența 
la o asemenea instituție să n-o 
mai resimtă ca pe un stigmat. 
Deschiderea centrelor de pla
sament spre viața orașului, fap
tul că oferă copiilor un climat 
apropiat celui dintr-o familie are 
urmări în comportamentul lor 
prezent și viitor, îi va ajuta să 
pășească în viață de pe ace
leași poziții ca ceilalți tineri de 
vârsta lor.

La Centrul de Plasa
ment Nr. 1 Orăștie sunt în
scriși 140 de copii și tineri, 
dintre care aproximativ 70 de 
asistați sunt plecați să stu
dieze în diverse școli spe
ciale, profesionale, de uce
nici, la licee și chiar la facul

tate (o fată). Ceilalți sunt elevi 
la școala cu care centrul îm
parte curtea sau la Liceul de 
Chimie Orăștie, 2-3 studiind la 
fără frecvență. Cei care învață 
pot fi ocrotiți de centru până la 
26 de ani, ceilalți trebuind s-o 
părăsească la 18 ani (și aici 
există câțiva care vor fi prinși 
în această toamnă în proiectele

crește piciorul). Pentru iarnă 
pregătiri pentru aprovizionarea 
cămării nu s-au prea făcut din 
lipsă de bani. Cu mâncarea "ne 
descurcăm pe unde și cum pu
tem", spune dna Mihaela Fodor, 
șefa centrului. în schimb se stă 
bine la capitolul încălzire întrucât 
au centrală proprie. Primul etaj 
al clădirii a fost zugrăvit cu me

participat la dans modem. Peste 
vară au fost plecați unii în familii, 
ceilaîți în tabere la Costinești, 
Tuzla, Baia de Criș sau în ju
dețul Sibiu, o parte din cheltuieli 
fiind susținute de asociația fran
ceză care sponsorizează 
centrul.

Cu un efectiv mai mic, Cen
tru/ de Plasament Nr. 2 Orăștie

dna Baciu. Suntem econoame, 
luăm câte 3 oferte înainte de a 
cumpăra ceva și ne orientăm 
spre marfă bună și ieftină, nu 
avem datorii."

Pentru începerea anului 
școlar, pe lângă rechizitele pri
mite, li s-au asigurat copiilor 
pantofi noi din piele, ghetele de 
anul trecut fiind bune și acum.

“Casa noastră” sau deschiderea spre 
o viată normală

speciale ce le sunt destinate 
pentru a-i ajuta să se integreze 
ulterior în societate).

Pentru deschiderea noului 
an școlar Direcția Generală 
pentru Protecția Drepturilor Co
pilului Hunedoara-Deva a asi
gurat rechizitele tuturor copiilor 
din centrele de plasament, aces
tora din urmă revenindu-le dato
ria să suporte cerințele ivite pe 
parcurs. Au și îmbrăcăminte 
pentru sezonul rece, doar încăl
țămintea mai trebuie procurată 
(se strică repede, celor mici le

seriași proprii și cu materiale 
obținute prin sponsorizări și 
urmează să fie igienizat și ur
mătorul. Parterul e liber și va 
primi altă destinație, aici func
ționând deocamdată doar biblio
teca. La dispoziția copiilor există 
ateliere de pictură și lucrări prac
tice (pentru cusături, croitorie și 
preparate culinare) unde-și for
mează deprinderi, își dezvoltă 
aptitudini. însă mulți copii parti
cipă la cercurile clubului din 
oraș, sunt fotbaliști sau fac 
cursuri de karate, anul trecut au

are și o situație ușor diferită de 
a celuilalt. Dna Elena Baciu, 
șefa centrului, mărturisea că 
din cei 88 de copii în evidență, 
36 sunt plecați la diverse școli, 
alți 49 sunt școlari în Orăștie și 
3 preșcolari. în privința pro
viziilor pentru iarnă stau mai 
bine, având murături în cămară 
și o ladă frigorifică plină cu vi
nete și fasole verde. Se așteap
tă oferte pentru achiziționarea 
de cartofi, varză, ceapă și mor
covi. "Ne descurcăm cu banii 
primiți de la direcție - declară

Recent a fost zugrăvită toată 
unitatea și se lucra la instalația 
de încălzire, preconizată să se 
termine la 15 septembrie. So
bele vor fi demolate, încălzirea 
fiind asigurată de o centrală 
automată proprie.

Pentru socializarea copiilor 
s-a avut grijă ca ei să nu fie 
comasați toți în câte o clasă, ci 
repartizați în mai multe.

Ei sunt spectatori sau par
ticipă direct la activitățile unor 
instituții ale municipiului (casă 
de cultură, bibliotecă sau club

al elevilor), sunt încurajați să- 
și facă prieteni din afara cen
trului, să facă și să primească 
vizite. Li se cultivă sentimente 
de respect pentru modulele în 
care trăiesc în sistem familial, 
de proprietate (au lucruri și 
dulăpioare proprii), de res
ponsabilitate (fac de serviciu 
la cantină, pe modul ș.a.). Li 
se trezește copiilor mândria 
că aparțin acestei colectivități 
fiind învățați să replice rău
voitorilor că centrul e "casa 
noastră". Activitatea e acum 
lejeră, dând copiilor posibili
tatea să-și manifeste perso
nalitatea. Au radiocasetofoane 
și televizoare color și se simt 
bine. Așa se explică de ce nu 
se înregistrează cazuri de 
fugă din casă sau de indis
ciplină.

înlocuirea rigidității printr- 
o activitate destinsă, crearea 
unei atmosfere cât mai apro
piate celei dintr-o familie sunt 
benefice copiilor. Ei vor creș
te și se vor forma fără com
plexe, nu vor mai avea pro
bleme de integrare când tre
buie să părăsească centrele 
cum se întâmplă acum.
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ANUNȚĂ:
In data de 4 octombrie 1999 va avea loc selecția 

de oferte pentru achiziționarea de tehnică de calcul.
Ofertele se depun la sediul Consiliului Județean, în 

Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, la Registratură, până la 
data de 1 octombrie 1999 inclusiv.

Caietul de sarcini se găsește la Serviciul Informatică 
al Consiliului Județean. Telefon 054/215652.

Inspectoratul Școlar al județului
Hunedoara

cu sediul în Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 2, 
organizează selecție de oferte, pentru 

achiziția de mobilier necesar dotării unei 
grădinițe.

Documentația pentru ofertare, precum și alte informații 
suplimentare se pot obține de la sediul ISJ sau la 
telefoanele 054-213315, 215755, serviciul tehnic. Data 
limită de depunere a ofertelor este 27.09.1999 la sediul 
unității.

Zilnic citiți 
“CUVÂNTUL LIBER”!

Expert Center.
Experții recomanda 

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

* Prima |i a doua lunâ șl numai pentru sarvicilla vocala ** Firi TVA, în limita «tacului disponibil, numai cu conectare 
la CONNEX. — Exceptând telefonul NOKIA 5110.

DEVA, Bd. Decabal, Bl R, Parter 
Tel. 054-222.999

EgfpERT
caarTBR

* Zona cxnecMri ta vttor

Vremea va fi frumoasă, dar în răcire. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin noaptea și dimineața, dar cu 
înnorări mai accentuate în estul țării, unde izolat va mai 
ploua. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele inten
sificări la munte. Temperaturile maxime se vor situa în 
general între 16 și 24 de grade, cu cele mai ridicate 
valori în vest, iar minimele vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade Celsius.

Convocare
Consiliul de Administrație al SC "Transport 

Uzinal” SA Călan, cu sediul în Călan, str. 
Furnallstului, nr. 17/D, județul Hunedoara, 
înmatriculată sub nr. J/20/196/1998 la Oficiul 
Registrului Comerțului al județului Hunedoara, 
convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACȚIONARILOR de la SC "Transport Uzinal” SA 
Călan, pentru data de 27.09.1999, la ora 12.00, 
la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Descărcarea de gestiune a Consiliului de 
Administrație al SC "Transport Uzinal” SA Călan.

2. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație.
3. Diverse.
în situația în care Adunarea Generală nu va fl 

statutar întrunită, se convoacă o nouă Adunare 
Generală Extraordinară cu aceeași ordine de zi, 
pentru ziua de 28.09.1999, ora 12.00, la sediul 
societății.

Consiliul Județean Hunedoara 
prin Direcția de Administrare și Exploatare 

a Drumurilor
Deva, str. 22 Decembrie, bl. 4, parter, 

Tel./Fax.: 054/234376 
<CâNUNTĂlS>

Organizarea unei LICITAȚII pentru ACHIZIȚIO
NAREA UNUI PROGRAM DE CALCUL AL DEVI
ZELOR Șl A URMĂTOARELOR ECHIPAMENTE: 

Z> Receptor GPS de mână, mobil;
O Roată etalonată;
O Riglă rulantă;
O Termometru cu sondă;
2 Dispozitiv de determinare a gradului de 

compactare.
Deschiderea ofertelor se va face în data de 29 

septembrie 1999, ora 10, la sediul Consiliului Județean 
Hunedoara.

Ofertele ulterioare nu vor fl luate în considerare.

SC Prelucrări Mecanice SA Călan 
organizează CONCURS 

de selecție a administratorului societății 
în conformitate cu Normele Metodologice privind 

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

Ofertele vor fi depuse la sediul SC Prelucrări Mecanice 
SA din Călan, str. Furnalistului, nr. 17/H, jud. Hunedoara, 
până la data de 13.10.1999.

Criteriile de selecție sunt conform H.G. 364/99.
Testele prevăzute la art. 13 lit. a) din H.G. 364/99 se 

susțin la Universitatea de Vest din Timișoara.
Candidații vor depune, la sediul societății, în plic sigilat:
- documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor 

minime obligatorii prevăzute în Normele Metodologice la 
art. 9, art. 13 lit. a), b) și d) sau după caz, la art. 10;

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

Documentele prevăzute la art. 8 din Normele Metodo
logice vor fi puse la dispoziția candidaților pentru 
consultare la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 
8-14, în baza unui Acord de confidențialitate.

Interviul candidaților cu plenul comisiei de selecție se 
va desfășura pe data de 21.10/99 ora 10 la sediul societății.

Informații suplimentare la tel. 054/731870 la dna Bucur 
Violina.

SC Devatrans SA Deva
ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE pentru:

1. Vânzarea de mijloace fixe (autobuze) propuse 
pentru casare;

2. Selectarea expertului de mediu autorizat în 
vederea întocmirii bilanțului de mediu. Nivel 2.

Ședința de licitație va avea loc in 20.09.1999, ora 10.00. 
Informații suplimentare se pot obține la sediul din Deva, 

str. Depozitelor, nr. 2, telefon; 221852.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiș” Arad
Organizează In 25 septembrie concurs de admitere la:

Facultatea de Drept - acreditată telefon 057/280411
Colegiul Universitar Juridic telefon 057/280411
Facultatea de Marketing, Management - acreditată (zi, ff și învățământ la distanță) 
cu specializările: Marketing, Administrarea afacerilor, Finanțe-contabilitate
Colegiul Universitar de Informatică Aplicată telefon 057/230416
Facultatea de Științe Politice cu specializările: Sociologie, Filosofie, Psihologie,
Administrație publică
Facultatea de Medicină Generală
Colegiul Nursing
Colegiul Baptist de Asistent Medical 
Facultatea de Stomatologie 
Colegiul de Tehnică Dentară

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

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

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

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

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

S.C. Sidermet S. A. Călan
cu sediul în Călan, str. Furnalistului nr. 17A

organizează în data 01.10.1999, ora 12.00, la sediul societății, LICITAȚIE 
DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea activelor închise operațional:
1. Activul Bateria nr. 3 de cocsificare - compusă din: bateria nr. 3 de cocsificare 

vagon de ghidare, mașina de șarjare etc.
Prețul de pornire a licitației pentru total activ este de 8.642.202.166 lei. Prețul de pornire 

a licitației pentru bunurile care compun activul:
- Construcții 1.162.954.000 lei
- Mașini, utilaje și instalații de lucru 8.437.858.230 lei
- Mijloace de transport 1.634.621 lei
2. Activul Amoniac - compus din: coloanele de absorbție, coloana de distilare, 

coloana de stripare, condensatori pentru vapori de amoniac etc.
Prețul de pornire a licitației pentru total activ este de 713.822.408 lei. Prețul de pornire a 

licitației pentru bunurile care compun activul:
-Construcții 4.850.885 lei
- Mașini, utilaje și instalații de lucru 788.285.124 lei
3. Activul Benzen - compus din: instalația de captare benzen, spălătoare de 

benzen, instalația de obținere benzen etc.
Prețul de pornire a licitației pentru total activ este de 684.913.472 lei. Prețul de pornire a 

licitației pentru bunurile care compun activul;
- Construcții 40.021.224 lei
- Mașini, utilaje și instalații de lucru 696.141.929 lei
- Aparate și instalații de măsurare, controale și reglare 24.851.816 lei.
Activele sunt situate în localitatea Călan, în incinta societății.
Taxa de participare la licitație este de 500.000 lei+TVA, iar costul dosarului de prezentare a 

fiecărui activ este de 500.000 lei+TVA.
Date suplimentare și informații despre activ se pot obține de la directorul tehnic ing. Ștefan 

Fănică, tel. 054/730560, int. 504, între orele 12.00-15.00.
Prețul de licitație este fără TVA, acesta se suportă de către cumpărător.
în conformitate cu Legea 133/99, licitația se organizează pentru întreprinderi mici și mijlocii.



nr. 12 A. Tel. 233246 (2917)

Il DIVERSE

VANZARI
CUMPĂRĂRI]"

• Vând teren intravilan - 
șoseaua națională Sîntuhalm, 
peste drum de peco. Tel. 
715818, 092/469114. (6578)

• Vând pământ arabil, Bră- 
nișca. Informații familia Săbău 
Liviu, nr. 132. (7305)

• Vând pământ lângă Oraca, 
Hațeg, str. Crișan, nr. 6. (6903)

• Vând spațiu comercial 
160 mp, Ilia, str. Libertății, 
bl. F 2, parter, plus curte și 
grădină 500 mp. Tel. 092/ 
211359. (7228)

• Vând casă mare, anexe
gospodărești, posibilități gaz, 
poziție deosebită, 2 ha teren 
agricol, Rapoltu Mare, 233. 
Tel. 669291. (7250)_________

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

• Vând apartament două 
camere, Deva, str. Minerului. 
Tel. 211065. (7321)

• Vând apartament 2 ca
mere, ultracentral, decoman
dat. Tel. 221021, 624767 
(7256).

• Vând apartament 2 ca
mere, cu îmbunătățiri, în Ha
țeg, str. T. Vladimirescu, bloc 
17 B, ap. 42, etaj 3, tel. 
777772, 094/157338 (6906)

• Vând apartament ame
najat spațiu comercial, Hațeg, 
bloc 2ABC, parter, Aleea Școlii, 
tel. 777772, 094/157338. 
(6906)

• Societate comercială 
vinde autoturism Volkswagen 
Caravelle, motor defect. Relații 
tel. 094/507621. (7312)

• Vând Nissan Sunny 
Combi Diesel, 1985, persoa
nă fizică, 3000 DM, fix. Tel. 
711063 (3582)

• Vând VW Transporter, 
Turbo Diesel, an fabricație 
1987, capacitate cilindrică 
1588 cmc, înmatriculat pentru 
12 luni, tel. 777588 (6907)

• Vând Renault 12 TS, an 
fabricație 1970, tel. 777588 
(6907)

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

• Vând vitrină, dulap, masă 
cu scaune, masă televizor, 
masă cu fotolii, mobilă bucă
tărie, plapumă două persoane 
puf, coș pentru nou născuți, 
bicicletă pentru copii. Tel. 
621301. (6997)

• Societate româno-ita-
liană vinde vitrine, lăzi, du
lap frigorific, reducere 20 % 
și în rate. Sebeș, tel. 058/ 
733796, 094/558716,
Breaz. (8286)____________

• Cumpăr piese schimb 
pentru Ford Taunus, 4 uși. Tel. 
092/893837 sau 054/715348 
(6569)

• Vând instalație com
pletă recepție TV Satelit. In- 
formații tel. 241677 (8294).

• Vând GSM Ericsson, mo
del mic, încărcător, preț 160 
DM. Tel. 094/203127 (7258)

• Vând ieftin calculator
486 și 686. Tel. 211512. 
(7123)____________________

• Vând antene de firmă,
cele mai tari, pentru orice pro
gram. Tel. 092/467400, 054/ 
777455. (6905) 
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• Ofer spre închiriere garso
nieră. Tel. 216590, după ora 19.

• închiriez spațiu ultracen
tral, 60 mp, str. George Enescu, 
nr. 4, Hunedoara, 250 $ ne
gociabil. Tel. 094/560811, 
723724, 740645. (6574)

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

OFERTE DE 
SERVICII

• Locuri de muncă pentru 
toate persoanele fără ocupați 
inclusiv elevi, studenți. Sun 
chiar acum ca să începe 
mâine. Aveți o șansă penti j 

câștiguri atractive. (7303)

• Meditații limba englez? 
preșcolari și școlari mici. Tei. 
216922, după ora 20. (7649)

• S.C. Axxon România 
Trading SRL, importator și 
distribuitor al produselor To
shiba, Sunlight J&J, Mani
toba, Cricket, angajează 
agent comercial pe județul 
Hunedoara. Condiții: permis 
conducere categoria B, sta
giul militar satisfăcut, expe
riență în vânzări. Se oferă sa
lariu atractiv și automobil. Tri
miteți C.V. la fax 069/229020,

. până la 17.09. 1999. (7257)

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

• Judecătoria Brad orga
nizează vineri, 17 09 1999, ora 
10, în comuna Băița, sat 
Ormindea, nr. 52, licitație 
publică pentru vânzarea auto
turismului Dacia 1310, număr 
de înmatriculare 4-HD-4855. 
(7247) .

• S.C. Electrotemnocom 
SRL Simeria în conformitate 
cu legea 137/1995 anunță 
începerea demersurilor pen
tru obținerea autorizației de 
mediu pentru magazinul situat 
în Simeria, str. Avram lancu, bl. 
7, parter. Eventualele sesizări 
se depun la sediul A.P.M. din 
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25. 
(7314)

• S.C. Corn Industrial Impex 
Bucura SRL Hațeg anunță 
intenția de autorizare din 
punctul de vedere al mediului 
pentru: atelier tâmplărie alu
miniu, măcelărie, bufet ali
mentație publică. Eventualele 
reclamații se depun la APM în 
15 zile de la data apariției 
primului anunț. (6903)

• Vălean Paulina, Densuș, 
este citată în data de 
14.09.1999, ora 8, la Jude
cătoria Hațeg, pentru divorț. 
(6904)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Manolache 
Gheorghe. îl declar nul. (6580) -

'.(COMEMORĂRI

• S-a scurs un an de la
crimi și dor, de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
scumpul și dragul nostru 
soț, tată și socru

JURJ MIRON
din Cârjiți. Te plâng toată 
viața soția Maria, fiica Zorița și 
ginereleToader. Dumnezeu 
să-l odihnească. (7309)

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49” 
din 12.09.1999

TRAGEREA 
NOROC , 

din 12.09.1999

46-17-8-26-15-23 2 - 3 -1 - 6 - 2 - 5 - 0

MACON SA Deva
angajează 2 zidari

Doritorii sunt rugați să se prezinte la 
sediul MACON SA Deva, str. Sântuhalm, nr. 1, 
până cel târziu în data de 16.09.1999.

Relații suplimentare la tel. 213930, 
213931, 212333, int. 116 sau 117.

• Soția Cornelia, fiica 
Mariana, ginerele Ghiță, ne
poata Adela anunță dispa
riția după o grea suferință a 
dragului lor

GHEORGHEARSU 
(GHICĂ)

înmormântarea va avea 
loc miercuri, 15 septembrie 
1999, de la domiciliul din 
Simeria. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. Nu te 
vom uita niciodată. (7321)

• Cu adâncă durere în 
suflet soția îndoliată anunță 
dispariția fulgerătoare a 
celui care a fost un soț bun 
și iubitor

col (r) DEMETER 
SAMUIL

Pentru cei care l-au cu
noscut și l-au iubit, înmor
mântarea are loc azi, 14 
septembrie 1999, ora 14, în 
cimitirul reformat din Deva. 
Dumnezeu să-l odihnească. 
(7317)

• Cumnata, nepoții și 
strănepoții regretă profund 
încetarea din viață a celui 
care a fost

col. (r) DEMETER 
SAMUIL

îi vom păstra veșnică 
amintire. Fam. Pârvu și 
Mladin. (7317)____________

• Mulțumim tuturor sala- 
riaților din Direcția de Poștă 
Hunedoara- Deva, Termo
centrala Mintia, Romtelecom 
Deva, Fabrica de Ciment 
Chișcădaga și tuturor celor 
care au fQSt alături de noi în 
aceste clipe deosebit de 
grele, la pierderea celui care 
a fost

PASC LIVIU
Odihnească-se în pace. 

Familia Pasc. (7323)
• Familiile Cerb Sabin 

și Colesnicenco Gheorghe 
împărtășesc durerea veci
nului lor Vețan loan la des
părțirea pentru totdeauna 
de buna lui soție și trans
mit condoleanțe familiei 
îndoliate. Fie-i țărâna 
ușoară!

• Suntem alături de ve
cinul nostru loan Vețan în 
momentele grele pricinu
ite de moartea scumpei 
sale soții și transmitem sin
cere condoleanțe celor 
dragi pe care i-a părăsit. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace! Familiile Gheonea 
Dumitru, Todea Maria, 
Stan Nicolae.

Deva
ANGAJEAZĂ
1. Femeie de 

serviciu
2. Agenți comer

ciali
Informații suplimen

tare la telefoanele 054/ 
213575,054/217929.

S.C. FRAȚII OPREAM 
COM S.R.L.

Deva, str. N. Balcescu. bl.34, parter

p RULMENȚI toată gama URB
r repere import

ULEIURI și UNSORI auto și 
■BSE^lindustriale LUBRIFIN 

pUZINEȚLROMLAG

Redacția publicației 
OGLINDA

anunță
încetarea apariției din data de 14 septembrie 1999 

în vederea trecerii la noua formulă de
COTIDIAN

în acest sens
ORGANIZEAZĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA 
URMĂTOARELOR POSTURI:

V Reporteri, redactori, fotoreporteri
V Tehnoredactori specializați în 

tehnoredactarea computerizată
V Agenți publicitate
V Distribuitori ziare
V Secretară
V Șoferi
Data concursului: 15.09.1999
Informații despre condițiile de participare la concurs se pot 

obține zilnic la tel.: 219430, 219470 sau la sediul redacției 
OGLINDA, între orele 9-15. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun până la data de 14.09.1999, ora 15,00, la sediul OGLINDA.

Siemens S10

54 $i
Nokia 5110

89 $i
Luni abonament gratuit sau
Luni intre 1000 si 15 minute
GRATUITE suplimentar

Romcom Deva ■ magazin FLAMINGO,
m. w/imn, miiiiin,»»»

flnunț
Urmare aplicării prevederilor OUG nr. 49/1999 

privind administrația societăților comerciale la 
care statul este acționar majoritar, SC CONDOR 
SA anunță concursul pentru ocuparea funcției de 
administrator/administratori în data de 28.10.1999 
ora 10.00. Concursul se va desfășura la sediul 
societății, str. Avram lancu, bl. H3, localitatea Deva.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art. 8 lit. a-g din 
Normele metodologice privind încheierea 
contractelor de administrare aprobate prin HG 364/ 
1999 se pot ridica de la sediul societății, zilnic, 
între orele 8-12, începând cu data de 14.09.1999.

Ofertele, care vor conține documentele 
menționate în Normele metodologice mai sus 
amintite, vor fi depuse în plic închis la secretariatul 
societății la secretarul AGA, zilnic între orele 10- 
15, până la data de 13.10.1999, ora 15.00.

în data de 15.10.1999, ora 12.00, la sediul 
societății, se vor deschide ofertele în prezența 
ofertanților. Absența ofertanților nu poate constitui 
obiect de contestație.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 
054-211783, dna Cornea Daniela.

Colegiul de instruire în 
informatică CONSOFT -

COMPUTER SIBIU
organizează în municipiul Deva, începând cu 

1.10.1999, CURSURI POST-LICEALE DE INFORMA
TICĂ cu durata de pregătire de 1 an.

Informații în Sibiu - tel. 069/ 218155 sau-în Deva 
la secretariatul Colegiului “Sabin Drăgoi”, între 
orele 12-15.

✓
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Sindicatele din energetică 
repichetează stângăciile 

reformatoare ale Guvernului (Urmare din pag. 1)

Conferința de presă 
organizată vineri, 10.09. a.c., la 
sediul S.D. Deva a avut pe 
ordinea de zi un singur punct: 
nemulțumirea Federațiilor 
Sindicale “Energetica" și 
“Univers", a energeticienilor din 
producția și distribuția energiei 
electrice față de inițiativa 
Guvernului de a reorganiza 
structura CONEL. Noua formulă 
stabilește înlocuirea celor 42 de 
filiale, distribuite la consonanță 
cu împărțirea administrativ- 
teritorială, cu o repartizare ce 
cuprinde 8 zone energetice, 
fiecare dintre ele reprezentând, 
ca suprafață, arealukmai multor 
județe. în proiectul propus de 
Ministerul Industriei și 
Comerțului, “capitala" energetică 
a județului Hunedoara se va 
muta de la Deva la Timișoara, 
zona cuprinzând, pe lângă 
județul nostru, județele Caraș- 
Severin, Arad și Timiș.

Față de efectele acestei noi 
reorganizări, Federațiile 
Sindicale “Energetica” și 
“Univers", prin reprezentanții lor 
județeni prezenți la conferința 
de presă, dnii llie Lixandru și 
Ovidiu Jurca de la Sindicatul' 
Energeticienilor din Rețele 
Electrice și Marcel Manga, lider 
al sindicatul energeticienilor din 
cadrul Termocentralei Mintia, își 
arată nemulțumirea și grija. în 
opinia sindicaliștilor cele 8 
societăți comerciale nou 
formate vor genera slăbirea 
siguranței Sistemului Energetic 
Național, vor pernițe KW-ului 
vestic să pătrundă pe piața

Pe pista de 
concurs
Desfășurate în cursul lunii 

iulie, în cadrul manifestărilor 
dedicate aniversării a 151 de ani 
de la eroicele lupte ale 
pompierilor din Dealul Spirii, 
întrecerile etapei interjudețene 
a concursurilor profesionale ale 
serviciilor de pompieri civili au 
scos în evidență buna pregătire 
profesională a echipajelor 
participante, preocuparea 
pentru îndeplinirea la un nivel 
calitativ superior a misiunilor ce 
le revin. Fapt care confirmă 
interesul acestora de a deveni 
adevărate organe de 
specialitate ale localităților și 
agenților economici în care își 
desfășoară activitatea pe linia 
apărării împotriva incendiilor.

Cu sprijinul administrației 
publice locale din orașul Simeria, 
unde au fost găzduite 
competițiile, Grupul de Pompieri 
„lancu de Hunedoara" a asigurat 
condiții organizatorice bune, 
care au contribuit efectiv la 
succesul acestor întreceri ale 
pompierilor civili.

Exemplificăm, în acest sens, 
că din echipajele participante, 
reprezentând județele: Arad, 
Alba, Bihor, Timiș și Hunedoara, 
timpii cei mai buni au fost realizați 
de Serviciul de Pompieri Civili din 
cadrul S E. Mintia, care a obținut 
locul I, câștigându-și dreptul de 
a participa la faza națională.

Câștigătorilor le-au fost 
acordate diplome, cupe, insigne, 
plachete din partea Corpului 
Pompierilor Militari, Grupului de 
Pompieri „lancu de Hunedoara” 
și nu în ultimul rând de către 
Federația Națională a 
Pompierilor din România.

Căpitan, loan NASTA 

românească la prețuri mai mici 
falimentând producătorii români 
și vor genera prețuri inegale la 
aceleași categorii de 
consumatori din zone teritoriale 
diferite. Totodată, sistemul

într-o acțiune 
devenită 
tradiție

energetic își va pierde 
caracterul de serviciu public 
național, monopolul național 
reglementat de acum fiind 
schimbat de monopoluri private 
locale nereglementate, adică 
putând să-și joace cartea 
profitului cum vor. Sindicaliștii 
energeticieni au temerea că o 
divizare energetică la niyel 
regional va genera un nou val 
de disponibilizări o dată cu 
diminuarea drepturilor 
recunoscute de CCM.

Nemulțumite că toate 
aceste transformări se fac 
peste capul lor de către 
partenerii sociali, Guvern și 
Patronaj, nefiind analizate 
aprioric costurile economice și 
sociale, sindicatele din 
energetică au conceput un 
program de acțiuni, aflat în 
derulare și care va cuprinde 
între datele de 14-17. 09. a.c. 
pichetări ale sediilor Partidului 
Democrat, în 15. 09. a.c. sunt 
preconizate mitinguri de protest 
în fața prefecturilor, prilej cu

Consfătuire la 
Primăria din Dei/a

Uniunea Asociațiilor de Proprietari și Locatari Deva 
a organizat sâmbătă, 11 septembrie a.c., în sala mare 
a Primăriei, o consfătuire la care au participat 
președinți și administratori ai asociațiilor de proprietari 
și locatari, reprezentanți ai unor firme și societăți de 
construcții, ai departamentelor de apă, gaz, 
electricitate, precum și delegați ai unor bănci și 
fundații.

Consfătuirea a avut ca obiectiv îmbunătățirea 
activității de întreținere și reparații a imobilelor de 
locuințe și modalitatea de obținere a împrumuturilor 
necesare executării unor lucrări de interes social. La 
consfătuire a participat și Mircia Muntean - primarul 
municipiului Deva, precum și reprezentanți ai mass
media locale. (C.M.)

\ -z Marți 
septembrie 

'© TVR I
9.30 Viață de câine (d.a)

10.00 Povești de adormit 
copiii (s) 11.00 TVR Cluj- 
Napoca 12.05 TVR lași 13.00 
TVR Timișoara 14.10 Santa 
Barbara (r) 15.00 Dintre sute
de catarge (r) 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.30 O
familie ciudată (s) 18.10 
Mistere și minuni (do) 19.10 
Sunset Beach (s, ep. 529) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Detectivul (co./mister 
SUA 1975) 23.00 Jurnalul de 
noapte. Sport

TVR 2
8.50 Tip-Top, Mini-Top!

10.15 Limbi străine. Engleză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Stăpânul lumii (s, ep. 34) 
12.00 Contemp-Art 13.10 
Dragostea contează (s, ep.
17) 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.00 Rebelul (s, ep. 136) 
16.00 Grecia (s, ep. 154)

<16.45 Santa Barbara (s, ep. 

care punctul de vedere al 
sindicaliștilor va fi transmis 
Primului-Ministru, pentru ca pe 
data de 21.09. a.c. să aibă loc 
o conferință de presă, 
probabil, ca o concluzie la 
starea de fapt creată. A fost 
anunțată și o fuziune a 
Federațiilor Sindicale 
“Energetica” și “Univers", 
considerându-se că noul 
organism sindical astfel creat, 
mai impunător și puternic, va 
sluji mai bine interesele 
energeticienilor români.

în cadrul conferinței de 
presă, în sprijinul declarațiilor 
proprii, sindicaliștii au 
prezentat un material al unui 
economist american, articol 
publicat în cadrul buletinului 
“FOCUS" al PSI (Internaționala 
Serviciilor Publice) care 
prezenta o acțiune de 
“naționalizare” consumată în 
iulie 1998 în SUA. Atunci statul 
New York, forțat de proasta 
calitate a prestațiilor 
energetice, a cumpărat de la 
operatori privați întreprinderea 
de electricitate din zona Long 
Island consfințind controlul 
public asupra acestui serviciu 
și faptul că statul, în anumite 
situații, e preferabil sectorului 
privat. Poate statul american... 
Și-apoi, să nu uităm, că spre 
deosebire de noi, americanii 
pot face ce vor la ei acasă, 
energetica SUA având 
resursele de a suporta 
aproape orice excentricitate.

A. SĂLĂGEAN .

970) 17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Nimic 
sfânt (s, ep. 12) 19.30 Teatru 
liric 21.00 Universul 
cunoașterii (do) 23.00 Preotul 
și cărciumărița (r)

ANTENA 1
10.00 Știri 10.15 Cafea cu 

parfum de femeie (s) 11.00 
Fete de provincie (s, ep. 8) 11.30 
Inspirația Carolinei (s, ep. 2) 
12.00 Tropical Heat (s, ep.50) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi (s, ep. 25) 
14.00 Esmeralda (s, ep. 108) 
15.00 Ape liniștite (s,ep. 117) 
16.00 Luz Maria (s, ep. 81) 
17.00 Știri 17.25 Elena, viața mea 
(s, ep. 47,48) 19.00 Observator 
20.00 Băieți răi (f.a. SUA 1995) 
22.00 Observator 22.30 Marius 
Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit 
(r) 11.00 Cinci ore de disperare 
(r) 12.30 Adevărul gol-golut (s, 
ep. 29) 13.00 Știrile PRO TV 

noastre.
în cântările de. azi, 

închinate sărbătorii Sf. Cruci, 
cântăm “Crucii Tale ne 
închinăm Hristoase și Sfânta 
înviere a Ta o lăudăm și o 
mărim".

Nu ne-o asumăm în 
disperare, în resemnare, ci 
este o permanentă asumare 
în speranța învierii. Nu crucea 
e ultima, ultima e învierea. Pe 
crucea ce biruiește suferința 
și toți cei dintre noi care ne-o 
asumăm rămânem senini cu 
ochii spre lumina învierii.

Ce replică uriașă la Ecce 
Homo, la omul durerii și al 
suferinței, al degradării și al 
aparentului eșec “Ecce 
Crux". Sub lumina învierii, ea 
și-a dezvăluit sensul care 
atunci păruse o absurditate 
pentru care fapt fusese 
tratată ca atare până și de 
ucenici. (Dr. Antonie 
Plămădeală)

Se 
zdruncină 
un ultim 

reazem ?!
(Urmare din pag. 1)

domeniu al vieții inspiră 
încredere - cum este cazul 
Bisericii Ortodoxe, tocmai 
atunci cei care dețin 
puterea vin să învolbureze 
apele. Chiar se dorește ca 
acest ultim reazem de 
încredere al oamenilor 
acestui pământ să fie 
dărâmat ?! în ce să se mai 
creadă atunci? Creștini și 
democrați fiind, prin 
Biserica Ortodoxă oare e 
așa de greu să privim în 
nopțile învierii Domnului 
câte suflete se strâng în 
jurul bisericilor ortodoxe 
din țară? Și că majoritatea 
dintre aceste suflete sunt 
tinere? Credem că nu e 
bine să li se înnegureze 
sufletul acestora și așa 
destul de înnegurat cu o 
nouă lege “ îndemnându-i 
indirect să părăsească 
țara*. O lege care, chiar 
dacă se aprobă de către 
Parlament, mare efect nu 
va avea. Biserica Ortodoxă 
rămâne biserică națională!

13.05 Babylon 5 (s, ep. 22)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 7)
14.15 Miracolul’tinereții (s, ep. 
8) 14.45 Familia Bundy (s, ep. 
169) 15.15 Aripile pasiunii (s, 
ep. 89) 16.00 Tânăr și neliniștit 
(s, ep. 832) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Rosalinda (s, ep. 7)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 
95) 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Melrose Place (s, ep. 143)21.30 
Fotbal Liga Campionilor (d)
23.15 Chestiunea zilei

ACASĂ
6.00 - 12.15 Seriale și filme 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.00
Preciosa (s) 17.00 căsuța 
poveștilor 17.30 Dragoste și 
putere (s) 18.20 Acasă la 
bunica (rețetă culinară) 18.30 
Renzo și Adriana (s) 19.25 
Vremea de acasă 19.30 
Lanțurile iubirii (s) 20.20 
Căsuța poveștilor 20.30 înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30 Femei 
în pragul unei crize de nervi 
(co. Spania 1988)

Cu ochii cât cepele...
(Urmare din pag. 1)

Română. Cu ani în urmă
guvernatorul Mugur Isărescu 
spunea că „trebuie să fim cu 
ochii cât cepele”, fără să 
precizeze însă cine să facă 
acest lucru și pe ce să fim cu 
ochii. Rezultatul? lată că acum 
bugetul este la limita respirației, 
trebuind să fie dus la reanimare, 
adică la rectificare, unde nu i 
se mai poate face nimic, 
deoarece cheltuielile au depășit 
orice limite și doar împrumuturile 
externe, cu dobânzi 
insuportabile și greu de obținut, 
ne mai pot salva. Politicile 
bancare greșite, luxul făcut cu 
sediile somptuoase, cu 
umflarea și supraremunerarea 
personalului se răzbună acum 
și trebuie să fie suportate de 
populație, zecile de mii de 
miliarde împrăștiate prin credite 
neperformante căzând ca o 
povară grea pe umerii celor ce 
mai fac ceva în această 
economie debusolată și dusă în 
pragul falimentului.

Ca să dea un exemplu că 
se poate și altfel, guvernatorul 
BNR spune că face o 
restructurare în propria grădină, 
unde suprimă 17 direcții și 
diminuează posturile de la 3364 
la 1428. Este bine așa, nu? Dar 
de ce așa de târziu se trezește 
guvernatorul și de ce nu 
procedează la fel toate băncile

f SC CYPRINUS SA ]
■ Aurel Vlaicu i 
I Comisia do selecție a administratorilor, Constituită j 

I în baza hotărârii AGA de la SC CYPRINUS SA Aurel I

I 
I 
I
I

Vlaicu din data de 23.08.99 în conformitate cu 
dispozițiile articolului 4 (1) din normele metodologice 
privind încheierea contractelor de administrare 
aprobate prin HG 364/1999, aduce la cunoștința celor 
interesați că în data de 16 oct., ora 14.00, organizează

| la sediul societății „CYPRINUS" SA din localitatea Aurel
Vlaicu, jud. Hunedoara, concursul de selecție a 
administratorilor în conformitate cu dispozițiile 
articolului 3 (1) din normele metodologice.

Ofertele se depun în plic sigilat la sediul societății | 
până la data de 14 oct. ora 14.00 inclusiv.

Cererea de ofertă cu privire la selectarea 
administratorilor și grila de selecție și evaluare a 
candidațllor se pot procura de la sediul societății.

Menționăm că anexele cererii de ofertă și celelalte 
documente prevăzute de articolul 8 litera A-G din 
normele metodologice se pot procura de la sediul 
societății contra cost și pe baza unui acord de 
confidențialitate începând cu data de 15 septembrie.

Informații suplimentare se pot obține la telefonul | 

y

i
i
i
i
i
i
i
i
i 
i
^092/782515.

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 

13.00 Nadine Show 14.00 
Karaoke Show (r) 15.00 
Viata în direct (em. socială) 
16.00 Telenovelă 17.00 
Nadine Show 18.00 Știri 19.00 
Tiberiu & Tibanu 19.15 
Karaoke Show 20.15 Film ar
tistic 21.30 Bilanț 22.15 Știri
22.45 Revista presei

HBG>
10.00 Și mai morocănoși 

(co. SUA 1995) 11.45
Comedia răzbunării (co. 
Anglia/Franța 1998) 13.15 
Scandalul Larry Flynt (f. 
biogr. SUA 1996) 15.30 Con
cert Robert Williams 16.30 
Atacul marțienilor (co. SF 
SUA 1996) 18.15
Specialitatea casei: Roșii 
verzi prăjite (dramă SUA 
1992) 20.30 Al șaselea 
jucător (co. SUA 1997) 22.15 
Șapte ani în Tibet (dramă SUA 
1997) 0.30 Asasinul din rețea 
(thriller SUA 1993) 

care lucrează după sisteme 
învechite, unde numai clientul 
nu poate fi mulțumit și 
satisfăcut de serviciile ce i 
se oferă. Ca să-și etaleze 
,,performanțele” un 
conducător de bancă îmi 
spunea că în câțiva ani a 
cumpărat aproape 20 de 
mașini pentru firmă. Curată 
„performanță", nu? Un alt caz 
ce mi-a atras atenția este cel 
al unui străin venit cu valută 
la o bancă să cumpere lei 
românești, dar a fost refuzat 
politicos, spunându-i-se că 
nu mai sunt bani, fiind 
îndrumat în altă parte, poate 
spre bișnițari.

Există deci multe semne 
de întrebare în legătură cu 
cheltuielile bugetare, 
începând de la excesele 
făcute de parlamentari, 
guvernanți și alți potentați ai 
vremii, care sug sudoarea 
poporului, dar când este 
vorba să mai fie alocați ceva 
bani pentru calamități, nu se 
mai găsesc resurse(l) 
Umflarea schemelor pe la 
regii, alte forme mascate de 
cheltuire a banului public 
sunt, de asemenea, forme 
concrete ale subțierii 
bugetului la capitolul 
cheltuieli. Cât vor mai putea 
oare să fie suportate aceste 
adevărate jafuri în 
economie?
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TELE 7 ABC ' 
(canal 34 UHF) 
9.00 Știrile locale (r) 9.15 

Sport magazin (r) 9.45 Matinal 
Info 10.30 Dintre sute de ziare 
(r) 15.15 Post meridian 17.30 
Deva Mix 18.05 Lou Grant (s) 
19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea Tele 7 20.45 
Știrile locale 21.00 Dintre sute 
de ziare 22.00 Cutia Pandorei 
0.00 Știrile locale

PRO TV - DEVA
06,10-06.50 Program comercial 

PRO TV Deva 06.50-07.00 Știri 
locale (r) 07.00 - 10.00 "Bună di
mineața, PRO TV e al tău!" (copro
ducție) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 17.00-
17.30 Știrile PRO TV Deva (copro
ducție și insert Știri Deva) 19.30-
20.30 Știrile PRO TV Deva (copro
ducție și insert Știri Deva)22.20-
22.30 Știri pe scurt PRO TV Deva

Redacția nu-șl asumă 
modificările ulterioare Inter
venite In programele 
fOSturllof TV.
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