
în urmă cu o sută de ani, 
la 31 decembrie 1699, în inima 
Țării de Piatră - la Țebea, acolo 
unde sufletul semeț al 
Crăișorului Munților se 
călătorise prin porțile veșniciei 
fremătând nemurirea în seva 
de goruni, veacul al 
nouăsprezecelea avea să se 
săvârșească sub zbaterea de 
aripi a tricolorului românesc.

Așa cum relatează ziarul 
"Tribuna'' (nr.283/1900) și 
după cum aflăm din rândurile 
memorialistice ale distinsului 
avocat Francisc Hossu- 
Longin, "la revărsatul zilei (de 
31 decembrie) trei dintre junii 
români, studenți la 
Universitatea din Cluj, loan 
Scurtu, George Novacovici și 
Coriolan Steer”, având ca 
punct de plecare orașul de la 
poalele cetății, “s-au dus la 
Țebea cu trăsura" pentru a 
depune în semn de omagiu o 
cunună cu panglică tricoloră 
pe mormântul lui Avram lancu. 
Jerba este așezată pe fruntea 
vechii cruci încheind cu un 
veritabil legământ: "Divinule 
lancu, jurăm pe mormântul tău 
că nu ne vom odihni până ce

Adieri 
dlTi • * * 

copilăria 
ultimului 

veac
nu vom ști poporul nostru 
împărtășit de aceleași drepturi 
de libertate și bunăstare".

Apoi, se telegrafiază la 
Deva lui Francisc Hossu- 
Longin o depeșă cu următorul 
conținut: "Grâul bun", semn că 
acțiunea a reușit.

Gestul în sine se înscrie 
într-o serie mai amplă a 
“manifestațiunii ce tinerimea 
va face" (“Tribuna", nr.262 din 
1899), ca ripostă dată contelui 
Lazar Miklos. Acesta, în 
calitate de procuror la 
tribunalul din Alba lulia, cu 
ocazia unui proces nedrept 
intentat în toamna anului 1899 
lui T.L. Albini - administratorul 
gazetelor românești "Tribuna" 
și “Foaia Poporului”, întinează 
prin insulte memoria eroului 
național Avram lancu.

Reacția legitimă la ofensa 
adusă este promptă, generația 
tinerilor intelectuali români 
răspunzând cu o sensibilitate 
de seismograf. Publicațiile 
devin tribune în paginile 
cărora se va lua atitudine. 
Vom aminti aici periodicul 
“Deutsches Volksblatt", unde, 
în numărul tipărit la Viena în 
27 ianuarie 1900, regăsim și 
articolul tânărului medic 
Alexandru Vaida-Voevod 
intitulat “Afacerea lancu" în 
care prin incandescența 
cuvintelor se anticipează 
reînvierea luptei pentru unitate 
națională: “...astăzi nădejdea 
unui viitor mai fericit și liber e 
mai vie decât oricând mai 
înainte".

Și iată cum, la Țebea, cea 
din urmă zi a unui secol avea 
să-și arcuiască puntea de 
secunde aidoma unui 
curcubeu tricolor, sorbind “să 
bea apă vie" tocmai din 
susurul lacrimii înmugurite pe 
fluierul lancului.

La numai câteva zile 
periodicele anunțau 
“confiscarea cununei depuse 
la Țebea" de studenții români 
(Tribuna, nr.1/1900; Gazeta 
Transilvaniei nr.2/1900). în 
acele vremuri ale prigoanei 
lucrurile se vor îndrepta spre 
inițierea unui șir de procese 
legate de numele lui lancu, ai 
căror eroi - cei trei studenți, 
împreună cu apărătorii lor, 
avocații: Ștefan Cicio Pop, 
Aurel Vlad, Francisc Hossu- 
Longin și Teodor Pop, vor 
înscrie o frumoasă pagină de 
luptă pentru demnitatea 
națională. Autoritățile vremii

Dorin PETRESC
(Continuare In pag. 2)
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Prin Banca Agricolă bate un vânt de 
sărăcie si de primenire

Se face curățenie 
pentru privatizare

După Dacia Felix, Bancorex, Bankcoop și alte asemenea 
instituții (vezi cazul Albina) a venit rândul Băncii Agricole să 
apară la rampă cu încâlcelile și zbuciumurile sale. Fără a-i băga 
pe toți înalții dregători cu putere de decizie ai acestei instituții 
(prestigioase și cu priză la agricultori în special) în aceeași oală, 
deoarece nu toți au fost animați de gânduri necurate și de 
predispoziția să dea tunuri prin fel de fel de credite 
neperformante sau plasamente ciudate ale fondurilor bănești ale 
statului și clienților, trebuie recunoscut deschis că prin conturile 
sale BA ascunde multe matrapazlâcuri, unele descoperite, altele 
încă nu, de comisiile de control. De aici încolo sarcini importante 
revin și AVAB, care a devenit spaima debitorilor. Ca o 
consecință a dificultăților cu care se confruntă, acționarii 
minoritari ai BA sunt păcăliți de Guvern care prin OG nr. 163/ 
1999 a decis ca această bancă să-și reducă de zece ori 
numărul de acțiuni deținut de către fiecare acționar, ceea ce 
înseamnă și diminuarea capitalului social tot de zece ori.

Dincolo de acumularea unor datorii, așa zise acum găuri 
negre, ce trebuie preluate ca și la alte bănci aflate în prag de 
faliment în preajma privatizării, din datoria publică, datoriile au la 
origine și protecția socială dintr-o perioadă anterioară, când 
prețurile la unele produse agroalimentare au fost ținute forțat pe 
loc. Subvențiile la carne au atârnat, desigur, greu în balanță. Dar 
nu se poate trece cu vederea peste fondurile dirijate spre clienții 
insolvabili, plasate în unele fonduri sau alocate, ca în atâtea alte 
cazuri similare, construirii unor sedii cu confort peste nivel 
occidental, în disprețul privirilor celor mulți și săraci, dând o 
imagine de accentuată prosperitate în vreme ce economia s-a 
prăbușit ireversibil. Pisica moartă se găsește deci acum în curtea 
Băncii Agricole, care se află în restructurare prelungită forțat și, 
inevitabil, cum a anunțat Guvernul (la cererea FMI), în proces de 
privatizare, după ce va fi curățată de datorii.

Cum s-a arătat de curând în mass-media, dl Eugen 
Rădulescu de la BNR a fost instalat în fruntea Comitetului de

Nicolae TÎRCOB
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©GLUMA ZILEI©
O - Care este diferența dintre Dumnezeu și un 

avocat?
- Dumnezeu nu se crede avocat...

Crimă la
Recent, cu prilejul stingerii 

unui incendiu la două căpițe de 
fân din satul Merișor, comuna 
Bănița, a fost descoperit 
cadavrul unui bărbat. S-a 
constatat că este vorba de loan 
Vulc, de 41 dh ani, din localitate.

Din primele cercetări s-a 
stabilit că moartea omului a fost 
violentă și s-a datorat aplicării mai 
multor lovituri cu corpuri dure în 
zona capului și toracelui. Echipa 
operativă complexă care a 
acționat pentru elucidarea cazului 
a identificat în scurtă vreme 
autorii. Este vorba de Marioara 
Vulc, 32 de ani, soția victimei, loan 
Vulc, 16 ani, fiul acestuia, loan 
Rus, 23 de ani, din Parva, județul 
Bistrița - Năsăud, fără ocupație, 
concubinul fiicei lui loan, și Adrian 
Ciprian Neculau, 18 ani, din 
Victoria, județul lași, fără nici o 
ocupație, care locuia fără forme 
legale în sat.

*

Merilor
Se pare că omorul a fost 

comis pe fondul unei stări 
conflictuale mai vechi dintre 
victimă și ceilalți membri ai 
familiei. De mai multe ori, 
aceștia au fost agresați și 
alungați din locuință de către 
loan Vulc. Toate au mers cum 
au mers până într-o zi de 
sâmbătă, când cei patru s-au 
coalizat și l-au agresat pe loan, 
în curtea gospodăriei, cei patru 
i-au aplicat mai multe lovituri, 
după care l-au dus într-o 
bucătărie. Când au constatat 
că a murit, cu ajutorul unei 
scări, l-au transportat la 
căpițele de fân din apropierea 
casei. Pentru a șterge urmele 
crimei, au dat foc fânului, 
împotriva celor patru, 
Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara a emis 
mandat de arestare 
preventivă. (Valentin NEAGU)

De la Centrul de 
afaceri Master Deva 

lnformându-ne asupra acțiunilor menite să 
favorizeze mediul de afaceri, Centrul de afaceri Master 
din Deva ne-a făcut cunoscut că în curând, respectiv în 
perioada 2-5 decembrie a.c., va avea loc Târgul 
cadourilor de Sfântul Nicolae. Manifestarea expozițională 
se va desfășura la Casa de Cultură a municipiului Deva. 
Târgul cadourilor de Sfântul Nicolae, patron al 
municipiului Deva, va avea ca profil desfacerea cu 
amănuntul a unor bunuri cum sunt: produse zaharoase, 
de patiserie și cofetărie, tricotaje, lenjerie, cosmetice, 
jucării, suveniruri și altele. Cu acest prilej se fac și 
lansări de produse.

înscrierile ofertanților se fac până la sfârșitul acestei 
săptămâni la Centrul de afaceri Master.

în întâmpinarea Crăciunului, în perioada 13-19 
decembrie, se va organiza, de asemenea, un târg cu 
cadouri specifice. (N.T.)

15 WEST BANK 
——————----------------- -

DEVA, Bd. Decebal, 
Bl. E parter

Tel. 234480 • Fax 234483 
ACORDA DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA DEPOZITELE 
IN LEI

- PERSOANELOR FIZICE
X la 30 de zile - 

50% /an 
prin capitalizare - 

63,21%/an
X la 90 de zile - 

53% /an 
prin capitalizare - 

64,49%/an
X_____________ _________

Cu prilejul Zilei economiștilor

Sesiune de comunicări 
științifice la Deva

Sâmbătă, 20 noiembrie, în 
sala mare a Prefecturii din Deva 
a avut loc, în cadrul 
manifestărilor dedicate Zilei 
economiștilor, care au fost 
organizate de Filiala județeană 
Hunedoara a Asociației generale 
a economiștilor din România 
(AGER), împreună cu 
Universitatea ecologică Deva, o 
interesantă și reușită sesiune de 
comunicări științifice. După ce 
prof. univ. dr. Gh. Ana a prezentat 
Mesajul acad. N.N. 
Constantinescu cu ocazia Zilei 
economiștilor, au adus salutul lor 
sau din partea instituțiilor 
reprezentate conf. univ. dr. 
Sigismund Duma, ec. Gh. 
Nițescu, ec. Grigore Arșoi, ing. 
ec. Emil Biber și ec. Andreiu 
Oprea.

în continuare, s-a trecut la 
prezentarea referatelor

Despre problemele 
nevâzâtorilor. fârâ patetism...

Am ținut la această 
precizare din titlu (“fără 
patetism”) dintr-un motiv 
relativ simplu: aproape că ne
am obișnuit ca vorbind într- 
un fel sau altul despre 
nevăzători să folosim acel ton 
ce ajunge să oscileze în cele 
din urmă între compătimire 
și patetism; asta în cel mai 
fericit caz. Or problemele lor, 
mai ales în condițiile actuale, 
sunt în fond cele ale tuturor 
și, în consecință, se cer privite 
cu obiectivitate și cu 
responsabilitatea cuvenită.

Ne-am încredințat o dată 
în plus de aceasta stând de 
vorbă cu dl Viorel Șerban, 
vicepreședintele Filialei 
Alba-Hunedoara din cadrul 
Asociației Nevăzătorilor din 
România, asociație care peste 
cinci ani va împlini o

r*

științifice (care se vor regăsi 
grupate într-o publicație editată 
de Universitatea ecologică 
Deva).

în context, comunicările au 
vizat: Orientări noi în impozitarea 
veniturilor persoanelor fizice - 
prof. univ. dr. Gh. Ana; Relația 
economie-ecologie - conf. univ. 
dr. Sigismund Duma; Metode de 
cercetare a pieței turistice în 
profil teritorial - lector univ. dr. 
Marius Benea; Facilitățile fiscale 
între iluzoriu și realitate-as. univ. 
drd. Mihaela Enea; Construirea 
unei economii pe principii 
ecologice - cauzele economice 
ale problemelor de mediu - as. 
univ. drd. Caius Barbu; 
Globalizarea - seducții și 
dezamăgiri - drd. Ofelia 
Arghirescu; Fiscalitatea și 
valoarea adăugată la nivel 
microeconomic (agent eco

jumătate de veac de existență. 
Dl Șerban este familiarizat cu 
greutățile categoriei din care 
face parte și cu preocupările 
asociației nu doar în calitate 
de membru al său, ci și prin 
prisma funcției care a deținut- 
o între anii ’90-’95 în Biroul 
acesteia, perioadă în care au 
fost elaborate legi importante 
inclusiv pentru nevăzători. 
Dintre acestea, vice
președintele filialei amintite 
invocă, spre exemplu, Legile 
nr.53 și 57/1992, referitoare la 
protecția socială și, respectiv, 
la relațiile de muncă și 
integrarea socială a 
nevăzătorilor. Despre legea 
din urmă interlocutorul 
nostru consideră că “ea s-a 
născut moartă, prevederile ei 
nefiind nici acum aplicate în 
întregime. Așa încât cele mai

Banca 
Internațională 

a Religiilor 
oferă persoanelor 

fizice
“CERTIFICATE 

PENTRU CONTUL 
DE DEPOZIT” 

cu o DOBÂNDA FIXĂ de 
54% pe an și scadența 
la 96 zile prin unitățile 

sale din Deva, Brad, 
Drăștie și Hațeg.

■- /

nomic) - ec. Carmen Fruja; 
Decapitalizarea agenților 
economici și rolul creditului la 
nivel microeconomic - ec. 
Grigore Arșoi. In cadrul 
lucrărilor sesiunii de 
comunicări, dl ec. Emil Lungu, 
șeful serviciului bilanțuri la 
DGFPCFS Hunedoara, a făcut 
o serie de precizări de ordin 
practic privind aplicarea 
Ordonanței nr. 73/1999 
referitoare la impozitul pe 
venitul global.

Din cele întâmplate la Deva 
cu prilejul marcării Zilei 
economiștilor am desprins 
câteva aspecte cu semnificații 
majore. Trecând peste absența 
factorilor județeni și locali, la 
orice nivel de reprezentare, am

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

mari probleme la ora actuală 
le constituie integrarea socială 
și găsirea unui loc de muncă. 
Sunt persoane care ajung să 
se pensioneze și la 28-30 de 
ani, mai ales cele care 
lucrează în cadrul 
cooperativelor meșteșugărești, 
unde s-au' făcut multe 
restructurări Or pentru un 
nevăzător a ieși la pensie la o 
asemenea vârstă e aproape o 
catastrofă”.

Pe de altă parte, oferta 
locurilor de muncă e tot mai 
săracă, mai ales că la noi nu 
s-au introdus noile meserii, 
cum ar fi cea de operator PC 
(foarte frecventă în alte 
țări); ca să nu-i mai punem

Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 2)
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Minerii disponibilizați 
din Valea Jiului vor 
locuri de muncă!

O parte a disponibilizaților din Valea Jiului, în speranța că li 
se vor alătura și ceilalți, sunt hotărâți să desfășoare în 25 
noiembrie 99, un marș de protest pe o distanță de aproximativ 
20 km pe traseul Lupeni-Vulcan-Aninoasa-Petroșani și aceasta 
în semn de solidaritate cu mișcările marilor centrale sindicale 
din România organizate în această săptămână în Capitală.

Anghel Tomiță - reprezentantul disponibilizaților din orașul 
Lupeni, a strâns deja 250 de semnături prin care disponibilizații 
lupeneni își dau acordul de participare la acest marș, această 
procedură cu semnăturile urmând să se desfășoare și în 
celelalte orașe de-a lungul cărora urmează să se desfășoare 
protestul.

Cum inițiativa acestui marș a plecat de la Lupeni, Primăriei 
din acest oraș i s-a solicitat prima dată avizul pentru 
desfășurarea protestului pe raza orașului; însă, după cum ne- 
au spus disponibilizații, primarul din Lupeni loan Napău a spus 
un nu hotărât autorizării acestui marș motivând că s-a săturat 
de proteste pe stradă.

Prin acest protest organizatorii, membri ai Asociației 
Disponibilizaților din Valea Jiului, ne-au spus că doresc să scoată 
în evidență lipsa locurilor de muncă în Valea Jiului și sunt hotărâți 
să nu-și înceteze protestul, aceasta în cazul în care va fi pornit, 
până nu vor obține de la Guvern promisiunea pe care le-a 
făcut-o Alexandru Athanasiu, adică o ordonanță care să 
prevadă prelungirea perioadei de acordare a ajutorului bănesc 
pe care-l primesc lunar disponibilizații în valoare de 235.000 lei 
și care în luna decembrie va fi acordat pentru ultima dată.

Mihaela FĂGAȘ

Lansarea MindShare în România

Cea mai mare companie Pe media
din lume acum în România

MindShare - cea mai mare 
companie de media din lume, 
este operațională și în România 
începând cu 22 noiembrie 1999. 
Procesul formării acestui gigant 
internațional a demarat în 1997 
prin fuzionarea companiei de 
media a Ogilvy & Mather World
wide - the network - și 
departamentului de media al J. 
Walter Thompson Company.

în România, compania the 
network devine MindShare, 
lansând un nou concept de me
dia pe piața de specialitate.

r
(Urmare din pag. 1)

la socoteală pe absolvenții de 
facultăți, destul de numeroși 
și ei în ultimii ani, care își 
găsesc foarte greu de lucru. 
“Cea mai solicitată și mai 
aproape de posibilitățile noastre 
rămâne profesia de asistent de 
balneofizioterapie (respectiv 
maseur), dar și aici locurile 
sunt limitate și chiar în scădere, 
în condițiile actuale”, 
completează dl Șerban.

ÎN CURÂND, FIECARE JUDEȚ CU EDIȚIA 
SA LOCALĂ A GHIDULUI PAGINI AURII.
Ghidul Pagini Aurii s-a distribuit deja în 27 de județe!

Urmează Hunedoara, unde înscrierile în Pagini Aurii, ediția 
locală, sunt în plină desfășurare.
E orașul tău! C afacerea tai E ghidul tâul )nscrie-te și tu in Pagini Aurii, ediția dn Hunedoara: o nouă promisiune

Pagini Aurii
• Ghidul complet al persoanelor juridice din Hunedoara.
• Cuprinde lista oficială a abonaților telefonici din Hunedoara.
• Cea mai bună clasificare.
• Ușor de consultat.
• La îndemâna cliențiior 24 de ore pe zi. 365 de zile pe an.
• Distribuit gratuit.

ce va deveni în curănd realitate.

înscrie-te acum!
F«ntru mai mult* informat*!, contactati-n* t*l*fonl< ta (01) 20 20 900 (0S6) 194.049
wu viittati-oo ia www.paginiauril.ro

MindShare aduce în România 
„house of media", un concept 
puternic, susținut de experiența 
pe plan global a celor două 
companii, de un pachet de 
programe specializate de media 
mai performante și mai ales de 
un volum de media impresionant. 
Clienții the network vor beneficia 
implicit de această valoare 
adăugată a serviciilor de media, 
devenind clienții MindShare.

„De prea multă vreme, media 
s-a îndepărtat de procesul de 
marketing, creându-și propriile

Despre problemele nevâzâtorilor
Traiul de zi cu zi devine o 

povară pentru cei care nu 
reușesc să-și găsească alte 
surse de venit decât pensia 
socială, care nu trece de 
400.000 de lei. Cam asta le 
poate oferi statul român celor 
care au avut neșansa de a avea 
o afecțiune precum cecitatea...

In lipsa altor finanțări 
decât cele provenind din

Se face curățenie 
pentru privatizare

(Urmare din pag. 1)

administrare al Băncii Agricole, 
care a declarat că obiectivele 
esențiale ale echipei sale 
manageriale le reprezintă 
readucerea băncii la profit și 
pregătirea acesteia pentru 
privatizare. în același timp BNR 
va acorda linii speciale de credit 
și va garanta sută la sută 
depunerile populației. Potrivit 
datelor de ultimă oră, AVAB va 
prelua de la Banca Agricolă în 
vederea recuperării circa 2700 
miliarde lei, ceea ce reprezintă 
40 la sută din creditele acordate.

După cum arată controalele 
efectuate, sub ochii BNR, ai FPS 
și MF, în Banca Agricolă au avut 
loc unele afaceri de familie, 
fiind vehiculate nume legate de 
persoane, precum cele ale 
fostului președinte L. Istrate al 
BA, S. Vântu, patron al Gelsor, 
L. Tudor, acționar al firmei 
Digicom Systems, V. Popa, 
patron al SC Cibela, D. Patriciu, 

sale criterii și sisteme de 
măsurători, relevante doar 
pentru sine, - declară Ovidiu 
Florea, director executiv al 
companiei MindShare în 
România. MindShare își propune 
să repoziționeze media acolo 
unde îi este locul, și anume, în 
centrul procesului de marketing." 

Problemele cu care se 
confruntă o agenție de media în 
raport cu clienții săi nu trebuie 
să mai fie - folosim TV, radio sau 
presă și cât de mare discount 
putem oferi, ci - cum pot trezi

cotizații și donații ocazionale, 
Asociația Nevăzătorilor 
încearcă și ea cum poate să mai 
“coloreze” viața membrilor săi 
și să facă astfel încât 
“nevăzătorul să fie văzut așa 
cum este”. Vicepreședintele 
filialei Alba-Hunedoara 
amintea despre concursurile 
de cultură generală organizate 
atât la nivel național, cât și 

în calitate de acționar la 
societatea de administrare a 
FDI Alpha, în nota întocmită de 
Departamentul de Control al 
Guvernului (DCG) relevându- 
se în detaliu afacerile 
petrecute, inclusiv prin 
plasamentele făcute în scopul 
achiziționării a peste 390.000 
obligațiuni emise de SC Poiana 
Cibela SA.

Dacă noul președinte al 
Comitetului de administrare al 
Băncii Agricole este animat de 
gânduri bune, atunci cu 
siguranță că va fi depășit 
momentul actual dificil, astfel 
încât actul de privatizare să 
nu fie cu nimic afectat, ceea 
ce ar însănătoși, implicit, 
climatul de încredere a 
cliențilorîn bănci. Dar nu este 
de conceput ca plata 
pagubelor să fie făcută de 
către neimplicați în afaceri, 
aruncând vina în grădina 
altora, așa cum s-a întâmplat 
în cazurile anterioare.

interesul consumatorului în cel 
mai creativ și eficient mod cu 
putință!

în concluzie, MindShare va 
avea responsabilitatea de a 
crea identitate și profitabilitate 
brand.urilor.

„Managementul investițiilor 
în media devine un proces 
complex în contextul unui 
peisaj media care se 
dovedește din ce în ce mai 
volatil - afirma Zoltan Szigeti, 
Director General MindShare 
România. Vom avea nevoie de 
foarte mult talent, de o mare 
varietate de abilități la scară 
globală și de resurse pentru a 
domina în acest domeniu. Și 
toate acestea le găsim în 
MindShare. Nu este nici o 
îndoială că MindShare va fi 
liderul pe piața de media.”

local,' de numeroasele 
activități sportive, excursii, 
de bibliotecile, fonotecile și 
revistele proprii ș.a. Toate 
acestea nu fac decât să vină 
în sprijinul afirmației pe 
care dl Viorel Șerban o 
făcea încă de la începutul 
discuției noastre, și anume 
că “cecitatea e un mod de 
■viață ca oricare altul”...

(Urmare din pag. 1) 

declanșează represaliile 
citând pe împricinați în fața 
tribunalului din Baia de Criș la 
13 februarie 1900 (Gazeta 
Transilvaniei, nr.12/1900), tri
bunal a cărui "tristă faimă” era 
legată de judecarea a 12 tineri 
care au jucat "Călușerul" 
purtând brâuri tricolore (Tri
buna, nr.18;19/1900).

Procesul se rejudecă la 
Deva în vara anului 1900, 
tribunalul fiind “asediat” de cei 
care în "vremuri de primejdie" 
se dovedeau a fi solidari cu fiii 
națiunii - delegațiile numeroase 
ale moților din Vidra, tinerilor

Adieri 
din.,, 
copilăria 
ultimului 

veac
L ____________ J

din Cluj, Orăștie, Hunedoara, 
Hațeg și Turda, precum și ale 
românilor din Budapesta și 
Viena.

Doi ani mai târziu, în iulie 
1902, Curia "aprobă sentința 
tribunalului din Deva, fără 
drept de apel”, prin care 
Novacovici este osândit la “2 
luni închisoare și 200 de 
coroane amendă pentru 
vorbirea ținută la mormântul lui 
lancu” (Libertatea, nr.25/1902).

în final cununa i-a fost 
restituită lui George 
Novacovici, iar joi, 3 iulie, 
înainte ca acesta să se 
îndrepte spre închisoarea din 
Seghedin, ca un epilog la 
lungul proces, tânărul 
Novacovici, împreună cu 
Francisc Hossu-Longin și dr. 
Iustin Pop au plecat din Deva 
spre a reașeza la Țebea 
cununa tivită cu tricolorul pe 
mormântul lui Avram lancu 
(Libertatea, nr.28; 29/1902; Tri
buna, nr.115/1902).

în miezul evenimentelor, al 
căror tremur de șoapte îl 
regăsim proiectat în pagini de 
gazete, se va fi oțelit noua 
generație de luptători care mai 
târziu, prin înfăptuirea Marii 
Uniri la 1 Decembrie 1918, va 
da viață testamentului Craiului 
Munților, redactat la Câmpeni 
în 20 decembrie 1850:

“Ultima mea voință.
Unicul dor al vieții mele e 

să-mi văd națiunea fericită...”

I

Felicitări 
pentru 
poliție!
Șolea Ioana din satul 

Tâmpa vrea să mulțumească 
prin intermediul ziarului 
nostru șefului Postului de 
poliție din comuna Băcia. 
Acesta, spune cititorul 
nostru, a dat dovadă de 
promptitudine și a stins 
conflictul dintre Șolea 
Ioana și un alt cetățean 
privind achitarea sumei 
datorate pentru transportul 
personalului. Ca urmare, se 
poate și așa. Cererile 
cetățenilor se pot rezolva și 
prompt. Nu de alta, dar tot 
din banii contribuabilului 
se plătesc multe instituții ale 
statului.

Sorina POPA

(Urmare din pag. 1) 

reținut și ignoranța unor 
profesioniști invitați, dar 
calitatea auditoriului a 
compensat reușita 
manifestării. Din inventarul 
abordărilor am reținut intenția 
municipalității de a asigura un 
spațiu pentru desfășurarea 
activităților filialei AGER, 
preocuparea de a extinde 
organizarea economiștilor în 
subfiliale, de a ridica rolul 
acestei profesii pentru a 
ocupa locul cuvenit în 
proiectarea evoluției 
sănătoase a economiei 
românești.

Firește că dincolo de 
interese politice mărunte, 
trebuie avute în vedere atât 
problemele globale, cât și 
posibilitățile de armonizare a 
acțiunii factorilor naturali, 
umani și, neapărat, financiari 
în condițiile economiei de 
piață. Pentru a realiza 
utilizarea lor optimă, în scopul 
valorificării potențialului de 
care dispunem, s-a subliniat 
necesitatea relansării 
economice și asigurării unui 
nivel de trai decent pentru 
toți locuitorii acestei țări, 
care este bogată în resurse, 
dar săracă în fapt, datorită 
în bună măsură nereușitelor 
în înfăptuirea reformei, 
mediului ostil de afaceri și de 
atragere a investitorilor 
străini cauzat de instabilități 
de ordin legislativ în mod 
deosebit. Fără a subestima 
rolul și locul factorului poli
tic, nu se poate să nu fie luat 
în seamă aportul 
economiștilor români la 
jalonarea dezvoltării 
economico- sociale în 
mileniul trei, existând deja 
cazuri în lume care se 
conduc după modele 
concepute de gândirea 
economică românească. 
Avem deci vocație în 
domeniu. Important este însă 
să gestionăm corect 
resursele, să le folosim 
eficient, constructiv.

http://www.paginiauril.ro
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Până la Anul Nou, Moșul vă aduce-n zbor o casetă cu 
Divertis* drept cadou, și un nou preț pentru cartela 
CONNEX GO! - 19,99$** până la sfârșitul lui 1999!
Profitați, că Mosul zboară! Profitați de ofertă, sau rămâneți1 7 5 9 ' 9

pe-afară! Conectări fericite!
* în limita stocului disponibil. Caseta cu Divertis se oferă și pentru pachetul cu telefon. ** Prețul nu include TVA.

in sala festivă a 
Prefecturii județului, în 

prezența unui numeros public, 
a avut loc joi după-amiază 
lansarea cărții “Dincolo de 
moment" de Carmen Micu.

Apărută la Editura “Emia" 
Deva, cartea - dedicată 
copiilor din casele de copii, 
dar nu numai - adună mărturii 
lăuntrice ale unor micuți fără 
copilărie, dând cuvântul unora 
dintre aceia a căror viață a 
fost prea devreme îngrădită.

Așa cum “observă” una 
dintre semnatarele rândurilor 
introductive, autoarea a

Lansare de carte 

“Dincolo de 
moment’

* __ - __ •

pătruns "dincolo de barierele 
de piatră după care se ascund 
ei, fragili și nesiguri, în fața 
Vieții”, intrând în singurătatea 
lor, arătându-le “cine sunt ei”. 
Cutremurătoare rânduri 
dezvăluie povești adevărate, 
desprinse din neantul tulbure 
al trecutului lor. "Momentele" 
din viețile lui Mari, Elis, 
Adriana, Florica, Andrei, 
Mihaela, Cristina, Dani sunt 
încrustate cu litere de foc în 
conștiința și în subconștientul 
lor. “Ar merita ca fiecare 
"moment” să devină o carte 
de înțelepciune pentru părinți 
și pentru copii, l-ar ajuta să 
înțeleagă urmările faptelor, 
gesturilor, gândurilor lor”.

“Amintirile lor dureroase i- 
au încrâncenat, dar acum, 
față în față cu sufletul cald și 
bun al autoarei, și-au deschis 
inimile, le-au așezat o 
secundă în mâinile ei calme, 
dăruindu-le o fărâmă de 
iubire".

Prezent la festivitatea 
lansării, dl. Stephane Berdat, 
delegat al cooperării al 
Republicii și Cantonului Jura 
din Elveția, îi mulțumea 
autoarei din toată inima 
“pentru că m-a făcut să 
cunosc un moment din viața 
acestor copii. Ce lecție de 
devotament! Ce lecție de 
curaj! Și ce mai lecție de 
speranțe. De speranță și 
dragoste pentru copiii orfani”

Estera SÎNA
X______________________ /

La o recentă întâlnire cu 
ziariștii, dl Gheorghe Barbu, 
președintele Consiliului 
județean, președintele 
Biroului Permanent 
Județean al Partidului Demo
crat, a prezentat foarte 
succint și a răspuns unor 
întrebări legate de o 
declarație a Ministerului 
Industriei și Comerțului, 
declarație adoptată de Biroul 
Permanent Național al PD nu 
cu multă vreme în urmă. 
Respectiva declarație este 
semnată de ministrul Radu 
Berceanu. lată câteva 
chestiuni de larg interes din 
acest document.

Pentru ca cei aproximativ 
3,4 milioane de locuitori ai 
României care au locuințele 
racordate la rețelele de 
termoficare ce primesc 
agent termic de la 
Termoelectrica să
beneficieze în această iarnă 
de o temperatură 
confortabilă, s-au decis 
următoarele.

Termoelectrica va furniza 
orice cantități de căldură, în 
orice condiții de livrare 
cerute de agenții economici 
ce se ocupă de transportul și 
distribuția căldurii în casele 
cetățenilor, la un preț maxim 
de 178.000 lei gigacaloria.

L

Eventualele sume 
neplătite pentru căldura 
furnizată, în conformitate cu 
contractele încheiate 
începând cu 1 noiembrie 
1999, vorfi.anunțate imediat, 
prin mass-media, pentru ca 
cetățenii să știe că, deși s-a 
primit toată căldura 
contractată, autoritățile lo
cale și agenții economici de 

Căldura din casele oamenilor - o 
chestiune politică?

profil nu au plătit sumele res
pective.

Pentru sumele restante 
din lunile anterioare se vor 
încheia contracte de 
reeșalonare, nerespectarea 
acestora fiind, de asemenea, 
făcută publică prin mass-me
dia.

în “Declarație” se spune 
că Termoelectrica are și va 
avea în această iarnă toate 
cantitățile necesare de 
combustibili, de orice tip, 
pentru a furniza orice 
cantitate de căldură 
contractată.

Respectiva firmă nu 
răspunde de posibilitățile de 

a produce căldura necesară 
sau de aprovizionarea 
celorlalți furnizori de agent 
termic care aparțin unor 
întreprinderi din subordinea 
FPS sau autorităților locale, 
iar prețul cu care alți agenți 
economici furnizează 
gigacaloria depinde exclusiv 
de contractele dintre aceștia 
și autoritățile locale.

Se mai spune că prețul 
de 230.000 lei/ gigacalorie, 
stabilit de Guvernul 
României - iar nu de 
ministrul Industriei și 
Comerțului - este o limită 
maximă de preț și nu un preț 
la care trebuie să se ajungă 
obligatoriu.

Diferența de 52.000 lei/ 
gigacalorie (230.000 minus 
178.000) ar putea acoperi 
costul transportului și 
furnizării căldurii la cetățeni 
dacă rețeaua de care 
răspund autoritățile locale ar 
fi în bună stare și corect 
gospodărită. Deoarece 
situația este cu totul alta, 

pentru că în multe cazuri 
autoritățile locale au preferat 
să cheltuiască sume foarte 
mari pentru alte scopuri, fără 
să stabilească adevăratele 
priorități, Guvernul României 
este nevoit să aloce subvenții 
de peste 200 miliarde lei lu
nar pentru a corecta aceste 
deficiențe de administrare. 
Bucureștiul, bunăoară,

primește 56 miliarde lei lunar 
de la bugetul de stat, adică 
din contribuția tuturor 
cetățenilor țării, deși 
veniturile Primăriei
Bucureștiului, la nivelul 
anului 1999, sunt de 4.000 
miliarde lei, de două ori mai 
mari decât bugetul anual al 
Ministerului Industriei și 
Comerțului. Din această 
sumă se putea ușor acoperi 
diferența menționată și se 
putea realiza un plan coerent 
de reparații, desfășurat pe 
câțiva ani, prin care pierderile 
de căldură în rețeaua de 
transport și distribuție, de 
peste 50 % din cantitatea 

livrată, să fie eliminate. Mai 
mult de jumătate din căldura 
furnizată de Termoelectrica 
și plătită de bucureșteni nu 
ajunge în casele lor, ci se 
pierde încălzind trotuare, 
rigole sau pur și simplu 
atmosfera! Municipalitatea 
Bucureștiului a cheltuit 
pentru reparații la 
termoficare în 1999 numai 18 

miliarde lei, adică 0,5% din 
bugetul săul

în multe orașe, primăriile 
au organizat un sistem de 
plată a căldurii în tranșe 
aproximativ egale, pe tot 
parcursul anului, pentru a 
nu-și pune cetățenii în 
situația de a plăti sume 
foarte mari în perioada de 
iarnă. Acest sistem ar putea 
fi adoptat de toate 
primăriile.

Pentru că unele familii 
sau persoane nevoiașe nu 
pot plăti nici aceste sume, s- 
a decis ca acestora să li se 
acorde ajutoare pentru plata 
căldurii. Astfel, celor cu un 

venit mediu lunar pe 
membru de familie sub 
450.000 lei, un ajutor de 
300.000 lei/ lunar; celor cu 
venit mediu lunar pe 
membru de familie cuprins 
între 450.001 și 600.000 lei, 
un ajutor de 200.000 lei lu
nar, iar celor cu venit mediu 
lunar pe membru de familie 
cuprins între 600.001 și 
750.000 lei, un ajutor de 
100.000 lei lunar.

Așadar, o familie de 4 
persoane cu un venit total 
lunar de 1.800.000 lei ce 
locuiește într-un apar
tament de 3 camere va 
primi un ajutor lunar de 
300.000 lei, urmând să 
plătească lunar pentru 
căldură aproximativ 
200.000 lei.

în “Declarație” se 
spune că este limpede că 
în scopul discreditării atât 
a ministrului Industriei și 
Comerțului cât și a 
Partidului Democrat s-au 
furnizat presei și populației 
informații complet false, iar 
orice depășire a prețului 
plătit de populație față de 
valorile menționate este 
ilegală.

Valentin NEAGU
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ASAR - Construct Deva IW

prezența constanta în 
topul firmelor din 

construcții
înaltă probitate profesională și 
morală și beneficiind de o dotare 
tehnică adecvată în bazele sale 
din Deva, Brad și Valea Jiului, 
acționează dinamic și ordonat, în 
județ și în alte zone ale țării, 
reușind să-și stabilizeze un nu
măr de beneficiari, să atragă în 
permanență alții, impunându-se 
prin rigorile pe care și le-a auto- 
impus și de la care nu face rabat.

între firmele private de con
strucții apărute după 1990 în 
județul Hunedoara, ASAR Deva 
este una de frunte. Ideea dlui 
Dumitru Armășescu, deputat în 
Parlamentul României în le
gislatura 1992-1996, de a con
stitui o societate particulară de 
proiectare în construcții, s-a do
vedit inspirată și benefică. Ca
litățile sale profesionale și de

• Ultimul născut - ASAR Trading Company
• Coordonatele reușitei: prudență, încredere, 
profesionalism
• Reglementări absurde - bariere în calea 
dezvoltării

manager au impus repede firma 
în domeniu. Și cum pofta vine 
mâncând, după ASAR-Proiect a 
urmat ASAR-Construct, iar mai 
de curând și ASAR-Trading 
Company. Dacă pentru primele 
două obiectul de activitate derivă 
din însăși denumirea societății, 
cea din urmă se traduce prin 
comerț cu materiale de con
strucții. însumat, obiectul de 
activitate al grupului ASAR Deva 
este: proiectare - construcții - 
comerț cu materiale de con
strucții. Staff-ul grupului îl con
stituie cei patru principali acțio
nari Cristina Gheorghe, Du
mitru Armășescu, Călin Ardeu și 
Florian Lazea, care conduc acti
vitățile de bază -, iar directorul 
general este inițiatorul primului 
SRL, dl Dumitru Armășescu, o 
mai veche și agreabilă cu
noștință.

Stăm de vorbă pe îndelete, 
la modernul sediu din Deva al 
ASAR, de pe strada 1 Decem
brie, despre privatizare și IMM- 
uri, despre evoluții și involuții în 
construcții, despre grupul de 
firme pe care îl conduce și raza 
sa de acțiune. Reținem lucruri 
interesante. în pofida faptului 
că au apărut mai multe firme 
private de construcții, mai mari 
sau mai mici, aflate într-o 
acerbă concurență, între ele se 
păstrează și o bună înțelegere și 
conlucrare. „Este loc, este de 
lucru pentru toate și pentru toți, 
relevă dl Dumitru Armășescu. 
Sigur, cu condiția să lucrăm cin
stit, să respectăm clienții și legile 
țării, să ne înscriem în parame
trii tranziției la economia de 
piață. Chiar dacă ei sunt duri și în 
unele privințe ne stânjenesc acti
vitatea, ne frânează dezvolta
rea.”

Grupul de firme ASAR 
Deva, încadrat cu personal de 
\_______

Pagină realizată de 
Dumitru GHEONEA și Adrian SĂLAGEAN

Ca în fiecare an

Frigul îi surprinde din nou pe Guvernanți “în izmene”
“ Iarna lui 1999 nu a 

fost pregătită'aproape de
loc din punctul de vedere 
al asigurării stocurilor de 
combustibil. O pregătire 
corespunzătoare ar fi tre
buit să înceapă în luna apri
lie pentru a exista timpul 
necesar consolidării canti
tății de combustibil nece
sar parcurgerii iernii. Nici 
la 1 octombrie a.c. pregă
tirea pentru iarnă nu era 
începută, ceea ce poate fi 
o explicație pentru hei-ru- 
pismul cu care se caută în

- Ce factori condiționează 
asemenea reușite, die director 
general?

- Aș zice că în primul rând 
prudența. într-un mediu de afa
ceri fragil cum este cel din țara 
noastră trebuie să faci pași mă
runți, să nu te aventurezi în in
vestiții și împrumuturi de la 
bănci, să-ți calculezi atent orice 
mișcare, să te adaptezi rapid la 
exigențele pieței. Apoi ar fi

- încrederea transmisă benefi
ciarilor, colaboratorilor, parte
nerilor de afaceri. Asta prin ca
litate, operativitate, seriozitate. 
Și nu în ultimul rând, poate 
chiar ca un corolar al tuturor 
celor de mai sus - profesio
nalismul.

Așa se explică portofoliul 
de comenzi de mult acqperit pe 
acest an și pe o buna parte din 
2000, solicitările în continuă 
creștere de proiecte și lucrări de 
construcții, de tâmplărie din 
lemn și confecții metalice pro
duse în secțiile proprii ale ASAR, 
de diverse materiale de con
strucții vândute prin magazinul 
specializat din Deva. Să mai 
amintim două dintre principa
lele preocupări și reușite ale 
grupului de firme ASAR Deva: 
restaurarea de monumente, fiind 
singura firmă din județ atestată 
în domeniu și execuția de mic 
mobilier din lemn, pentru desfa
cerea căruia sunt deja solicitări și 
la export.

Grupul de firme ASAR este 
un exemplu de societate privată 
care a reușit, situându-se de mai 
mulți ani în topul firmelor de 
construcții din județ și din țară, 
în pofida multiplelor bariere 
așezate în calea dezvoltării 
IMM-urilor din România. Dar 
despre unele dintre acestea - 
într-un alt număr al ziarului 
nostru.

y

prezent surse de finanțare 
pentru completarea stocu
rilor de combustibil. Cine 
nu-și face vara sanie, se 
vede, riscă să rămână înză
pezit", a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă cu 
câtva timp în urmă dl ing. 
Marcel Manga, liderul sindi
catului din cadrul termocen
tralei Mintia.

Așa se face că problema 
stocurilor Conel a devenit o 
problemă ce a depășit com
petențele Ministerului In
dustriilor și Comerțului,

Doamna cu care discut 
nu este angajata vreunui 
patron cu “handicap" moral 
din tagma celor care for
mează o faună dubioasă, 
tari în clanță și slabi la 
plată.

Gestionar de o viață la 
magazinul sătesc din 
Obârșa, comuna Tomești, 
doamna Paulina Banciu 
este, sau mai bine zis a fost 
salariată a cooperației, struc
tură economică ce constituia 
cândva fala comerțului la 
sate. Astăzi rețeaua de ma
gazine Federalcoop, numă
rând sute de spații, cu
noaște un declin pronunțat, 
la fel ca situația financiară a 
cooperatorilor, captivi ai unei 
proprietăți de grup, a tuturor 
și-a nimănui, ce caracteri
zează cooperația. Magazinul 
din Obârșa, de exemplu, a 
încremenit parcă într-un

/*

Sărăcia nu ne-a ucis și inteligența
La Salonul Mondial al 

Inovației, Cercetării și Noilor 
Tehnologii “Eureka” ce s-a 
desfășurat între 10-17 no
iembrie a.c. la Bruxelles, 
inventatorii români au 
obținut un număr record de 
medalii. Au fost trecute în 
palmaresul României 58

Deși dolarul se apreciază accelerat ■x

EîlETCiA ELECÎliCA Ml POAuE 
xumpi PÂnA in 2000

Conform declarațiilor dlui Jean Con- 
stantinescu, președintele Autorității Na
ționale de Reglementare în domeniul 
Energiei, a reieșit că până la finele anului 
în curs tarifele la energie electrică nu mai 
pot fi majorate din cauza devalorizării le
ului. Ultima majorare a tarifelor a avut loc 
la 15 octombrie când din cele 10 procente 
cerute de CONEL s-a aprobat ca majorare 
3,5 la sută. Deși Conel are dreptul să in-

< 

voce “creșterea dolarului” pentru majo
rarea tarifelor doar o dată pe trimestru, nu 
se știe ce s-ar putea întâmpla la o depre
ciere abruptă a monedei naționale caz în 
care o păstrare a tarifelor la acest nivel ar 
bloca practic Compania de Electricitate. 
Nu o dată s-ar putea demonstra că legile 
și normele sunt neputincioase în fața unor 
fenomene economice scăpate de sub 
control.

Intr-un an
FPS TREBUIE SĂ DEVINĂ UN PRÂSLEA AL

înainte de a fi eutanasiat 
anul viitor, FPS-ul are în față o 
ultimă misiune mai grea ca toate 
cele de până acum: privatizarea 
a 65 la sută din capitalul social 
al firmelor aflate în portofoliul 
său. în număr de unități aceasta 
înseamnă vânzarea pachetului 
de acțiuni la 2900 de firme, din 
care 330 sunt în curs de lichi
dare. FPS-ului central îi revine 

fiind abordată de premierul 
Vasile, personal. Cu o săp
tămână în urmă stocurile de 
combustibil ale Conel cu
prindeau 400.0001 păcură, 1 
miliard mc de gaze înmaga
zinat la Romgaz și 6 milioa
ne de tone de cărbune. Dacă 
la combustibili solizi, în 
speță cărbune, stocul este 
suficient pentru ieșirea din 
iarnă, la păcură există un 
deficit de 600.000 de tone, 
iar la gaz de aproape 2 mili
arde de mc. Evident, tot 
acest combustibil a trebuit 

timp de mult apus, când ga
lantarele și rafturile se croiau 
fără nici cea mai mică pre
ocupare
ochiului. Așa sunt și astăzi, 
având în plus “circumstanțele 
agravante” ale trecerii tim

pentru bucuria

LUMEA "AFACERILOR" LA SATE

pului, care a ponosit totul, de 
la podeaua grosolană la ta
vanul afumat. Pe rafturi, prin
tre spațiile goale, se oferă 
clienților cizme de cauciuc, 
pâine, metraje, Coca-Cola, 
precum și alimente de largă 
circulație. într-un colț o sobă 
antediluviană cu lemne abia 
biruia frigul dinăuntru. Cât 
despre prețuri, ce să spu
nem? Mai mari decât ale ce
lor două magazine private 
situate în imediata vecină
tate. De ce mai mari? Pentru 

de medalii de aur, 41 de 
argint și 11 de bronz, în total 
110 titluri ce demonstrează 
potențialul creativ al inventa
torilor noștri. Un premiu spe
cial acordat de Organizația 
Mondială a Presei Libere a 
revenit unui român care a 
inventat un CD-ROM cu ca-

PRIVATIZĂRII
sarcina de a privatiza 285 de 
societăți comerciale, în timp ce 
direcțiile teritoriale scot la vân
zare 2280 de firme. Interesant 
este faptul că cele 2900 de so
cietăți comerciale ce mai sunt de 
privatizat reprezintă 65 la sută 
din capitalul social supus deze- 
tatizării. De menționat că în 
acest an, considerat destul de 
bun pentru privatizare, FPS-ul a 

să fie contractat el urmând a 
fi primit din exterior. Pentru 
plata lui însă există mari 
probleme. O parte poate fi 
achitată din banii încasați 
de la ALRO Slatina, care-și 
plătește în avans energia 
pe care o va consuma în 
anul 2000, în valoare de 
aproape 70 de mii de do
lari. O altă direcție o con
stituie obținerea unui cre
dit de la un conglomerat 
de bănci externe, credit 
girat de Guvernul Româ
niei. în ipoteza că băncile 

că în spatele fiecărui maga
zin al cooperației se afl^ o 
structură enormă, în cercuri 
concentrice de decizie, struc
tură care trebuie suportată 
material proporțional cu creș
terea pretențiilor spre vârful pi

ramidei. N-ai cum să te mă- 
sori cu o concurență ușoară și 
flexibilă care are cheltuieli mi
nimale și unde de multe ori 
cel care comandă este ace
lași cu cel care execută.

Cine simte acut această 
situație sunt cooperatorii “de 
rând”, cum este dna Paulina 
Banciu. Cu vreo nouă luni 
de zile în urmă, Federalcoop
i-a  desfăcut contractul de 
muncă deoarece volumul 
vânzărilor micului magazin 
nu mai permitea plata unui

"X

pacitate de stocare deo
sebită. Pe CD-ul special 
respectiv încap stocate 
conținuturile a peste 10 mi
lioane de cărți. Numărul 
invențiilor prezentate la ac
tuala ediție a fost de 1000, 
fiind prezenți inventatori din 
toată lumea.

privatizat 1585 de firme dintr- 
un total propus de 3600. Cum 
va reuși Fondul să facă 
munca din opt ani într-unul sin
gur rămâne de văzut. Ce-i 
drept nimeni nu mai crede azi 
în Prâslea cel Voinic care creș
tea într-o lună cât alții în trei. E 
deci justificat scepticismul că 
înainte de a muri Fondul își va 
schimba radical modul de viață.

vor refuza împrumutul, 
dat fiind riscul crescut 
de țară al României, 
Conel a primit abilitarea 
de a se împrumuta din in
terior prin emiterea de 
obligațiuni în lei și valută 
pe piața internă de 
capital.

Disperarea cu care se 
caută acum soluții de- 
monstează din nou lipsa 
de previziune a guver
nanților care, în nota ca
sei, sunt -din nou sur
prinși că vine... iarna. 

salariu fix. Ca să nu piardă 
totuși un loc, chiar insig
nifiant pe piață, cooperația 
încheie cu dna Banciu un 
contract de prestări servicii 
plătind-o cu procent din în
casări. “Câștig pe lună cât 
să-mi cumpăr șase pâini. 
Adică vreo 30 de mii de lei. 
Sunt și luni când îmi dublez 
venitul la 60 de mii de lei, 
dar extrem de rar. Norocul 
meu este că am animale 
în gospodărie, pentru că 
altfel nu știu cum m-aș 
descurca cu actualele pre
țuri la alimente”, ne spune 
dna Banciu. Gestionara 
speră că odată cu trecerea 
magazinului din compe
tența Băii de Criș în cea a 
Bradului va putea fi rean
gajată cu carte de muncă. 
Să nu uităm însă că spe
ranța este hrana în
vinsului...

•
Exportăm 
bușteni în 

loc de
mobilă

Dacă există o conspirație 
mondială împotriva României, 
după cum declară partidele 
din partea extremist-națio- 
nalistă a spectrului politic, 
atunci trebuie recunoscut că 
punem din greu umărul și noi 
la ea. Firele venalității se pierd 
spre cele mai înalte trepte ale 
deciziei și nimeni din țara asta 
nu are puterea să oprească 
afaceri care contravin inte
reselor statului român, dar 
avantajează material mafii în
ființate ad-hoc la umbra comi
sioanelor de milioane de do
lari. Există astfel o mafie a fie
rului vechi, una a lemnului și 
alta a importurilor. Toate lo
vesc direct și fatal industrii 
românești care rămân încet- 
încet fără materii prime. Pe de 
altă parte este foarte adevărat 
că la ora actuală nu sunt ar
gumente economice care să 
descurajeze, de exemplu, ex
portul fierului vechi, atâta timp 
cât siderurgia românească 
nu poate plăti prețul oferit de 
consumatorii occidentali.

Vorbind despre exportul 
de lemn statisticile dau publi
cității o situație alarmantă. 
Dacă în 1995 România ex
porta mobilă în valoare de 
510,5 milioane dolari, azi se 
mai trimite peste hotare mo
bilier de doar 442 milioane do
lari. în sens invers, exportul de 
lemn neprelucrat sau prelu
crat primar a crescut în 
aceeași perioadă de la 257,6 
milioane dolari la 435,8 mili
oane dolari. Pentru prima dată, 
în acest an, volumul expor
turilor la lemn neprelucrat a 
depășit volumul exporturilor 
de mobilă. Este evident că se 
pierd milioane și zeci de mili
oane de dolari prin vânzarea 
unui produs cu valoare adău
gată mică, practic o materie 
primă, în defavoarea unor 
produse finite. O cifră este 
elocventă în acest sens: buș
teanul de cireș se exportă cu 
cca. 300 de dolari/mc, iar dacă 
acesta ar fi transformat în 
mobilă surplusul valutar ar fi 
de 10.000 de dolari/mc. Orice 
comentariu este, cred, de 
prisos.

j
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Pumnul agitat în aer de 
puștiul ce purta cercel în 
ureche (probabil vreo 
extravaganță a unei moderne 
mămici) nu a ezitat să cadă 
asupra aceluia căruia îi fusese 
promis. De aici o întreagă 
încăierare cu vănătăi, haine 
rupte, nasuri sparte, în care, pe 
lângă neaoșele înjurături, 
puteai auzi o mulțime de 
invective “made in America”. în 
rest, strigături, pumni aplicați 
cu arta desprinsă din filmele lui 
Van Damme și, în final, un 
spectaculos “Fraiere!" aruncat 
atât de învingător cât și de 
învins.

Mirarea privitorului nici nu e 
mare, că doar copiii se mai iau 
la harță! Cert este că “hârjoane” 
de acest gen izbucnesc tot mai 
des, la un nivel mult mai înalt, 
în secolul în care susținem că 
ne-am scuturat de prejudecăți, 
ne ajutăm reciproc, ne 
proclamăm liberi și egali în 
drepturi. Atunci cum numim 
torturile la care încă sunt 
supuși prizonierii de război, 
împușcarea pe vapoare, fără 
judecată, a celor care încearcă 
să treacă, ce-i drept, în mod 
clandestin, într-o lume mai 
bună? Excepții? Lucruri ce în 
viitor își vor găsi rezolvarea? 
Să ne imaginăm totuși rozul 

k viitor din perspectiva

MEGADETH (III)
Pe Killing Is My 

Business... And Business Is 
Good sunt incluse piesele: 
Last Rites/ Loved To Deth/ 
Killing Is My Business... And 
Business Is Good! / The Skull 
Beneath The Skin/ The 
Boots.../ Rattle Head/ 
Chosen Ones/ Looking Down 
The Cross și Mechanix.

După apariția albumului 
Megadeth pleacă într-un 
turneu promotional intitulat 
Killing For A Living Tour 
căntând în deschiderea lui 
Exciter și King Diamond. 
Turneul a durat șase 
săptămâni și s-a bucurat de 
succes astfel încât 
managementul le-a facilitat 
la începutul lui 1986 un 
turneu pe coasta de vest ca și 
cap de afiș alături de Death 
Angel.

Megadeth intră în 
studiouri pentru a înregistra 
un nou album. înregistrările 
au durat până în luna iulie 
1986, când casa de discuri 
Capitol cumpără contractul 
de la Combat Rec, și cu 
producătorul Pete “Randy” 
Burns remixează albumul. 
Discul intitulat “Peace 
Sells... But Who’s Buying” a 
apărut în luna septembrie și 
a figurat pe locul 76 în 
Billboard și 134 în UK. 
Soundnl albumului este 

prezentului, lată prezentul: 
milioane de oameni trăind în 
realitatea virtuală oferită de 
tastatura calculatorului, milioane 
de oameni înghițind zilnic porția 
de senzațional, de imagini și 
sunete inutile, adoptând stilul de 
viață al celebrului top-model, 
actor sau cântăreț.

Revenim pe tărâmuri

“Voința 
de 

putere”
• * > 

mioritice: vecina visează 
noaptea ce se va întâmpla cu 
Marielena, adolescentul costeliv 
constată că sunt multi șmecheri 
ce trebuie puși la punct prin 
cartier, copila care tocmai a 
învățat să scrie se vede femeia 
fatală din “Pretty Woman", chit 
că nu i-a explicat nimeni ce 
înseamnă cuvântul
“prostituată"... Poate că în nici 
un secol nu s-a probat atâta ce 
înseamnă să te simți în pielea 
altuia.

Problema este că, 
încercând să descoperim mereu 

inconfnndabil, o combinație 
reușită de speed și thrash 
metal, de aici și succesul în 
clasamente. în Billboard 
(18.10.1986) cronica 
discului a fost următoarea: 
“De la politică și război la 
divertisment, Megadeth 
reușește cu acest prim disc 

MUSIC BOX
scos la o casă de discuri 
majoră probabil unul dintre 
cele mai bune discuri de 
thrash din anii '80. Un cult
album care va ridica statutul 
grupului”.

Pe album sunt incluse 
piesele: Wake Up Dead/ 
Conjuring/ Peace Sells/ 
Devils Island/ Good 
Morning/ Black Friday/ Bad 
Omen/ I Ain’t Supperstition 
și My Last Words. Dintre 
piesele ce se remarcă de pe 
disc sunt Wake Up Dead (o 
piesă în forță care vorbește 
despre o soție ce-și omoară 
soțul), The Conjuring (o piesă 
mai soft), Peace Sells (cu o 
linie de bass remarcabilă și 
un cor excelent), I Ain’t 
Superstition (un cover după 
un blues semnat Willie 
Dixon) și My Last Words (o 

noi eroi cu care, să ne 
echivalăm, uităm să fim noi 
înșine, iar când vine vorba de 
exprimarea unei dorințe cât 
de cât personale, “vreau" 
devine sinonim cu "lovesc și 
obțin". Aceasta este voința de 
putere și, dacă pentru 
Nietzsche ea e una morală, în 
realitate ea este din ce în ce 
mai mult fizică. Adică pumnul, 
dar mai ales banii care îl 
cumpără, fac legea celui mai 
tare din parcare.

“Parcarea" e un loc 
special amenajat unde stau 
batalioane de șantajați și 
câțiva șantajiști pentru buna 
învârtire a sistemului 
economic prin buzunare și a 
altor sisteme, prin părți la fel 
de esențiale. în definitiv, toți 
visăm să stăpânim un astfel 
de loc, la construcția căruia 
lucrăm cu zel ochind umerii 
firăvi ce pot servi drept scară.

"Ce-a fost întâi: banul sau 
pumnul?” se întreabă savant 
cel mai tare din parcare 
împărțind verzișori între iubită, 
ceata de bodyguarzi și micile 
lui extravaganțe. Noi îi 
răspundem: "Nu contează că 
ești tare dacă n-ai avea 
parcare!” Ce lupi moraliști mai 
suntem!

Roxana SICOE-TIREA, 
elevă

linie melodică ascendentă 
ce este susținută de riffuri 
abrazive).

Megadeth pleacă într- 
un turneu promoțional 
nord-american intitulat 
Peace Sells Tour cântând 
în deschiderea lui 
Motorhead. In urma unor 
divergențe pe parcursul 
turneului Dave decide că 
acest turneu este un eșec și 
pleacă alături de Alice 
Cooper in Japonia, Canada 
și SUA.

La începutul lui '87 
Megadeth încearcă un prim 
turneu european care va fi 
un fiasco, presa atacând 
prestația lor scenică. în 
paralel grupul înre
gistrează alături de Steve 
Jones (Sex Pistols) un 
cover al piesei Anarchy In 
The UK care figurează pe 
locul 45 în UK.

în luna martie 1987 
Chris Poland a fost dat 
afară din grnp deoarece a 
vândut chitara lui 
Mustaine pentru a putea 
achita o doză de heroină, 
mințindu-1 pe Mustaine că 
studioul a fost spart. 
Mustaine a compus piesa 
Liar care vorbește despre 
acest incident și va fi 
inclusă pe viitorul disc. Tot 
atunci a părăsit grupul și 
Gar Samuelson care era 
mult prea legat de Chris, 
(va urma)

Horia SEBEȘAN

Din păcate meșterii sunt din 
ce în ce mai puțini cu toate că 
meșteșugul îl hrănește cu 
siguranță pe cel care îl 
îmbrățișează. Cauza constă în 
faptul că tinerii de azi caută 
meserii care să le aducă un 
venit lunar sigur și mai ales 
imediat.

Pe Dănuț Bîltean l-am 
găsit în atelierul de curelărie 
din Pui înconjurat de materiale 
și unelte pentru prelucrarea lor. 
Meșter independent, Dănuț 
Bîltean și-a asumat curajul de 
a risca, fiind patronul propriei 
sale curelării și făcând parte 
dintre acei abili meșteșugari 
care sunt capabili să se 
adapteze cu repeziciune 
condițiilor create de noile

“Fără pasiune nu te poți realiza nici ca 
cerșetor”- este un mod de viață pe care mulți îl 
flutură ca fiindu-le cale de urmat, însă doar foarte 
puțini îî înțeleg și îl pun în practică cu adevărat. Nu 
putem ști dacă puștiul de nici zece ani din 
fotografie își va realiza visele. Cert e că de mai bine 
de trei ani, Alexandru Firuță, elev în clasa a III-a la 
Școala Generală nr. 1 Deva, 
are o pasiune. El 
colecționează mașini, având 
la ora actuală nu mai puțin 
de...43 de automobile de 
jucărie de toate tipurile și 
mărcile, de la Ford, Dodge, 
ori Bugatti, până la 
Mercedes, Fiat, Porche, 
BMW, Lancia ori Ferrari.

“Cel mai mult îmi place 
Ferrari-ul de Formula I al lui 

^Schumacher. Mașinuțele le
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Nu mică mi-a fost 
1 surprinderea să găsesc în aceste 
| zile pe web un program care face 
| din căutarea pe Internet o
■ adevărată joacă. O joacă ce se 
I desfășoară însă cu viteză foarte
■ mare. Aminteam într-unul dintre 
! episoadele anterioare dedicate 
I acestei fascinante lumi a 
l Internetului că pentru a căuta o 
j informație pe web poate fi pentru 
I un novice o adevărată încercare. 
I De altfel, spuneam atunci, 
! acesta a fost și scopul pentru 
I care au apărut portalurile de 
| căutare în Internet, software care 
. permite ordonarea informațiilor 
I din rețea și căutarea după 
| anumite cuvinte cheie. Astfel că

Ia devenit acum o banalitate să 
cauți ceva anume, simpla tastare 

| a cuvântului într-unul dintre 
I motoarele de căutare conducând 

la o sumedenie de răspunsuri. 
| Dar, chiar și așa, deși ți se oferă 
Imai multe răspunsuri, este foarte 

posibil ca informația pe care o

Curelarul
transformări. El deservește 
așezările aparținătoare 
comunelor Pui, Sălaș, Baru 
Mare, Bănița, ale căror locuitori

Tineri cu 
inițiativă k_ _ _ _ _ f _ _ _ _ _ >

se ocupă cu creșterea 
animalelor și cultivarea 
pământului. Serviciul prestat 
(reparații harnașamente 
necesare gospodăriilor pentru 
înhămarea cailor, cartușiere și 
curele de armă, zgărzi și lese 
pentru câini, hamuri și hățuri) 
este solicitat de clienții pe care

țin în casă, în vitrină și le șterg de praf de două ori 
pe zi” - precizează tânărul colecționar.

Admirăm pasiunea copilului și faptul că 
orice mici economii ale sale sunt fcjosite 
pentru achiziționarea automobilelor. De 
asemenea, sperăm ca această atitudine să i se 
transmită în toate acțiunile sale viitoare și ca 

exandru să se poată 
aliza pe toate 
tnurile umane și să-și 
iplinească toate 
;ele.
Ciprian MARINUȚ

cauți tu să nu fie printre cele pe 
care le găsește o astfel de 
mașină de căutare. Prin urmare, a 
fost nevoie de meta-mașini de 
căutare, acestea apelând 
concomitent la mai multe motoare 
pentru a găsi informația cerută.

Prin web 
eu viteza 
tuwwii

Softul despre care aminteam la 
început este ceva asemănător, 
însă cu mult mai multe calități. Și, 
pe deasupra, este gratis! GO 
Network Express Search aparține 
companiei Infoseek
(www.infoseek.com), unul dintre 
cele mai apreciate și mai bine 
concepute portaluri de căutare de 

îi servește’în timp optim și 
prompt.

Tehnicile și cunoștințele 
necesare în curefărie le-a 
învățat în școala profesională. 
Un timp a lucrat la Favior SA 
Orăștie, apoi la o firmă 
particulară, astăzi fiind stăpân 
în curelăria sa, asumându-și 
personal întregul risc. 
Răsplata curajului și a. 
investiției a început să fie 
vizibilă în atelierul său din Pui 
cu toate greutățile acestei 
perioade de criză și 
transformări.

Tineri ca Dănuț Bîltean 
merită susținuți și încurajați, 
articolele de curelărie fiind 
trebuincioase la sat.

Virgil BUTAȘ

Alexandru Firuță 
visează să calce pe 
urmele lui Michael 

Schumacher.
Foto: Traian MÂNU

pe web. Acest soft poate fi , 
descărcat de la adresa http:// I 
express.go.com și vă asigur că | 
odată instalat va face din i 
căutarea în web o simplă joacă. 1

Express Search pune la | 
dispoziția utilizatorului o listă cu 
cele mai mari portaluri de 
căutare. Există mai multe 
domenii după care se poate 
căuta; spre exemplu se poate 
căuta muzică, se pot căuta 
adrese de e-mail sau diferite 
alte noțiuni. Datorită faptului că 
programul este instalat pe 
computer, chiar Windows 
Explorer se transformă în 
browser de Internet, căutarea 
fiind deci foarte rapidă. Notabil 
este și faptul că rezultatul unei 
căutări este extrem de bun, 
fiind prezentate doar acele site- 
uri care au legătură strictă cu 
subiectul căutat. Oricum, 
merită să încercați acest 
program, descărcarea lui din 
rețea fiind relativ rapidă. 
Desigur, depinde și cât de rapid 
este modemul de care 
dispuneți, însă întreg softul are 
doar 992 Kb.

Andrei NISTOR

Cu ocazia aniversării a 245 
de ani de la înființarea școlii 
blăjene, o parte a elevilor 
Liceului Teoretic “Avram lancu" 
din Brad a avut prilejul de a fi 
pentru două zile oaspeții 
Blajului. Alături de șapte cadre 
didactice ale liceului brădean, 
printre care dl director - prof: 
Stelian Circo și dl director adj. 
- prof loan Raza, elevii brădeni 
au avut oportunitatea, în 
perioada 16-17 octombrie a c., 
de a afla mai multe despre Blaj 
în general, despre trecut în 
special. De fapt a fost 
răspunsul unei invitații lansate 
după ce anul trecut, cu ocazia 
“Maialului" - sărbătoarea 
Liceului Teoretic “Avram lancu" 
(21 mai) - elevii din Blaj ne-au 
fost oaspeți.

Ceea ce a impresionat de 
la început a fost modul în care 
locuitorii Blajului știu să-și . 
valorifice trecutul și . să 
realizeze puntea cu prezentul. 
La Blaj există o continuitate:

Blajul - între evocări și impresii
trecutul este evocat și confirmat 
prin impresii. Oamenii de acolo 
știu că sunt purtătorii unor 
tradiții pe care trebuie să le 
transmită mai departe. Și își 
îndeplinesc cu cinste menirea.

Școala este tratată cu 
maximă importanță. Lucru 
firesc dacă ne gândim că 
centrul școlar de la Blaj a fost 
rezultatul unui moment istoric 
încadrat cronologic între lupta 
condusă de ctitorul Blajului - 
Inochentie Micu Klein (episcop 
catolic care a militat pentru 
drepturile românilor din 
Transilvania) - și ajunul 
revoluției de la 1848.

La faima culturală a orașului 
de la confluența celor două 
Târnave a contribuit și episcopul 
Petru Pavel Aron, preot și 
dascăl, prin școlile întemeiate 
de acesta, Blajul devenind 

“cetatea școalelor”, “Roma 
Mică”, “citadela culturii 
românești”.

în prezent Liceul Teoretic și 
Liceul Pedagogic s-au unit într- 
un colegiu, care poartă numele 
fondatorului său -1. Micu Klein. 
După cum s-a confirmat, școala 
a însemnat și înseamnă 
preluarea și valorificarea unei 
moșteniri spirituale incon
testabile, iar “marea lecție a 
tradițiilor blăjene" este 
confirmarea acestei continuități.

Blajul reprezintă cel mai 
bine anul 1848 și repercusiunile 
pe care acest moment le-a avut 
în viața românilor. în 1848, când 
poporul s-a adunat pe Câmpia 
blăjeahă a Libertății, s-au văzut 
primele roade ale activității 
Școlii Ardelene. Acolo, pe 
Câmpia Libertății, Ardealul 
făcuse jurământ pentru 

“Națiune, Libertate, Egalitate și 
Frățietate”, la 3-15 mai 1848. 
Pe această Câmpie s-au 
reliefat contururile României 
Mari, pe care sângele a 
800.000 de eroi și patriotismul 
unui Domnitor înțelept ne-au 
dat-o moștenire la 1918. Astăzi, 
crucea care-l reprezintă pe 
Avram lancu veghează asupra 
Câmpiei Libertății. E mărturie, e 
datorie... Iar Piatra Libertății, 
bătută de ploi și de vânturi, 
aruncată în aer și refăcută, este 
amplasată acum în curtea 
Mitropoliei. Tot în cinstea lui 
Avram lancu, parcul din Blaj îi 
poartă numele și tăinuiește, 
printre altele, statuia celui care 
a fost și un stejar care 
amintește povara istorică a 
acelor locuri.

Dincolo de zbuciumul 
acelor ținuturi, Catedrala 

Greco-Catolică blăjeană este un 
loc de tihnă și liniște. Construită 
după modelul Catedralei din 
Viena și având cea mai mare 
catapeteasmă din țară, ea este 
mărturie a relației cu divinul. Tot 
aici sunt depuse și osemintele 
lui I. Micu-KIein, aduse în urmă 
cu doi ani de la Roma.

Dincolo de vizitarea acestor 
obiective, la Blaj s-au desfășurat 
și numeroase acțiuni - prof.dr. 
academician Cristian Voia a 
primit titlul de cetățean de 
onoare al orașului și tot cu acest 
prilej a avut loc reeditarea cărții 
lui Al. Lupeanu-Mălin - “Evocări 
din viața Blajului" - făcută după 
ediția princeps, apărută la Blaj, 
în 1937, la Tipografia 
Seminarului.

Alături de elevii blăjeni, elevii 
Liceului Teoretic "Avram lancu” 
din Brad au participat la un 

concurs având ca tematică 
principalele momente din 
viața Blajului, precum și la 
întrecerile sportive, în ambele 
cazuri, elevii brădeni 
reprezentându-și cu cinste 
liceul. Nu au lipsit nici 
momentele de divertisment; 
concertele de muzică clasică, 
cultă, rock și nelipsita 
discotecă.

Am avut astfel prilejul de a 
cunoaște locuri și oameni. De 
a trăi deopotrivă momente de 
încântare și relaxare. Și am 
înțeles că n-avem dreptul să 
reducem istoria la un șir de 
evenimente înscrise în grabă 
pe un petic de hârtie...

Poate că dacă ar crește 
numărul manifestărilor de 
acest fel și gradul de 
implicare, am găsi și noi ceva 
care să merite să fie înțeles ș 
reținut în brambureala 
generală a societății de azi...

Manuela RUSU

http://www.infoseek.com
express.go.com
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Oare cât de mult va cân
tări eșecul usturător suferit de 
Steaua în etapa trecută de 
campionat cu Petrolul Ploiești, 
chiar pe propriul teren în 
Ghencea, în rezultatul meciului 
de la Praga, cu Slavia, în turul 
al lll-lea în Cupa UEFA? După 
cum bine se cunoaște, Steaua 
a pierdut la scor (cu 4-1) în 
partida care s-ar fi vrut un test 
înaintea confruntării de joi de la 
Praga. Din păcate, Steaua a 
avut o comportare slabă, dez-

în Cupa UEFA

Mâine, meci decisiv pentru 
Steaua la Praga

văluind lacunele din apărare 
unde Duro, Miu, Bordean și por
tarul Hotoboc au gafat elemen
tar, iar în față, obișnuitele triun
ghiuri ale jucătorilor Roșu, Trică, 
Dănciulescu, Luțu, Sabin llie nu 
s-au finalizat decât o dată, prin 
golul înscris de Roșu.

Pentru meciul de mâine, s-ar 
putea să revină în poartă Ritli, dar 
nu poate fi recuperat Belodedici, 
a cărui prezență în apărare ar fi 
fost deosebit de utilă. Și în față,- 
Steaua are o absență de mare 
importanță în eficiența atacului: 
Ciocoiu, suspendat. Se va putea

remontă apărarea oaspeților 
într-un timp așa scurt? Greu de 
presupus. Slavia a învins și în 
etapa trecută în deplasare și se 
află într-o formă foarte bună. 
Deci, nu exagerăm când afir
măm că Steaua va avea o par
tidă mai grea decât la West Ham, 
fotbaliștii cehi - calificați și ei la 
“EURO 2000”, sunt dornici să 
reintre în elita fotbalului euro
pean. Meciul va fi transmis și de 
TVR 1 începând de la ora 19,55.

Sabin CERBU v

Scandal în lumea arbitrajului

Arbitrez, deci exista 
nemulțumiri

r
Fotbalul românesc parcă mai mult decât alte sporturi ține trează 

atenția presei prin scandalurile pe care le provoacă. După vâlva 
făcută anii trecuți de "Cooperativă”, ori cazul Vrăbioru, fotbalul 
revine negativ în prim-plan prin scandalul declarat săptămâna 
trecută în lumea arbitrajului. încercând să pună punctul pe i, presa 
a publicat o scrisoare anonimă adresată președintelui F.R.F. Mircea 
Sandu "semnată” de "un număr considerabil de arbitri și arbitri 
asistenți din Diviziile A, B, C și D” în care se dcconspira chipurile 
faptul că lumea arbitrajului e murdară, existând anumiți oficiali care 
ar percepe taxe pentru promovarea și delegarea arbitrilor la jocurile 
din campionatele interne și la jocuri internaționale.

Acest scandal mocnea de mai multă vreme în campionatul 
intern, neexistând practic etapă în care cavalerii fluierului să nu fie 
blamați, atacați, acuzați, atât de presă, cât și de oamenii de fotbal.

Arbitrilor li se imputa ba favorizarea uneia sau alteia dintre 
echipe, ba acordarea sau neacordarea unor penalty-uri, ba trecerea cu 
vederea a unui joc dur, ba influențarea rezultatului. Aceste atacuri, fie 
că veneau de la învingători, fie că veneau de la învinși, ascundeau în 
spate acuzația neformulată că arbitrii ar fi beneficiat de favoruri, 
plicuri, ori alte foloase materiale pentru această atitudine. Astfel că în 
ultimele campionate prestația arbitrilor ar putea fi cu siguranță carac
terizată de sloganul "arbitrez, deci există nemulțumiri”.

Pentru a rezolva această situație și a liniști învolburatele ape din 
lumea arbitrilor președintele F.R.F. Mircea Sandu a sesizat Parchetul 
și a declanșat o anchetă în rândul cavalerilor fluierului. Sub deviza "de 
la unu la patruzeci și doi" F.R.F. a transmis tuturor Asociațiilor 
Județene de fotbal un chestionar cu nouă întrebări destinat arbitrilor și 
arbitrilor asistenți și menit să aducă lumină... și să stingă scandalul.

Aceste chestionare trebuie completate de toți arbitrii și arbitrii 
asistenți până la data de 1 decembrie 1999 și vor fi trimise la 
cabinetul președintelui F.R.F. Adresa trimisă de FRF precizează 
că arbitrii care nu vor răspunde la acest chestionar vor fi excluși 
din arbitraj.

Șase din întrebările chestionarului caută dovezi la acuzațiile 
aduse arbitrilor. Spre exemplu la punctul 6 se cere răspuns la 
întrebarea: "Ați fost stimulați, pe lângă baremul oficial de arbitru, 
și cu alte sume de bani oferite de conducătorii de cluburi?” Iar la 
punctul 7 FRF întreabă: "Ați fost contactat de conducătorii sau 
reprezentanții cluburilor pentru a vă stimula în scopul favorizării 
echipelor lor?”

Din păcate, cunoscând ce bine funcționează în lumea arbitrilor 
zicala "o mână spală pe alta” pronosticăm că răspunsurile la acest 
chestionar nu vor aduce nici o acuză și nu vor găsi nici un vinovat. 
Astfel că ancheta declanșată de președintele Mircea Sandu va 
deveni dintr-o vânare de vrăjitoare o... vânare de vânt. Oricum, 
așteptăm cu curiozitate rezultatele anchetei și sperăm ca pro
nosticul să ne fie infirmat.

Gimnastele de la CSS 
Cetate Deva medaliate la

ediția a IV-a a Cupei 
Alphe Adria

Ciprian MARINUȚ

Ediția din acest an a tradițio
nalei competiții internaționale de 
gimnastică Cupa Alphe Adria, 
organizată de căte clubul KTC 
Klagenfurt, a reunit sportive din 
8 țări, reprezentând 11 cluburi. 
Se poate afirma însă că valoa
rea individuală a celor care au 
concurat a fost mai mare decât 
la edițiile trecute, Italia, Elveția și 
Croația prezentând câteva spe
ranțe pentru viitoarele competiții 
internaționale.

Conform tradiției, România 
a fost reprezentată de către 
gimnastele de la CSS Cetate 
Deva, care sunt considerate 
favoritele acestei competiții. 
Anul acesta au participat o se
rie de sportive cu experiență 
mai mică de concurs, dar re
zultatele au fost pe măsura 
pregătirii efectuate în sala de 
la poalele Cetății și putem spu
ne că în premieră s-au înre
gistrat duble românești la trei 
din cele 4 categorii.

La categoria junioarelor 
mici Dora Glava s-a impus net 
cu un total de 36.250 puncte 
fiind secondată de colega ei 
Andreea Ținu care a totalizat 
35.925 pct. La aceeași cate
gorie Giorgiana Pădure s-a 
clasat pe locul V cu un total 
de 34.475 puncte. Cele mai 
mari note au fost obținute de 
către Andreea Ținu și Gior
giana Pădure, ambele cu 9.55 
la bârnă, cu exerciții aplaudate 
de către spectatorii din tribune.

Monica Luca s-a evidențiat 
la categoria a ll-a unde s-a cla-

sat pe locul I cu un total de 
34.800 puncte, urmată de La
risa Apostol cu 34.450 punc
te. O evoluție notabilă a avut 
croata Aida Badic care s-a 
clasat pe locul II, dar a obținut 
cea mai mare notă din 
concurs, 9.250 la bârnă.

Categoria junioarelor mari 
a fost dominată de gimnastele 
de la CSS Cetate Deva, care 
le-au întrecut pe reprezentan
tele din Italia și Elveția, unele 
mult mai cunoscute decât fetele 
noastre. Lenuța Slabu a câș
tigat locul I și trofeul pus în joc 
totalizând 35.00 puncte, fiind 
urmată de colega ei Odette 
Susinschi cu 34.850 puncte, 
ultima sportivă obținând și cea 
mai mare notă din concurs, 
9.250 la bârnă.

în clasamentul neoficial, 
CSS Cetate Deva s-a clasat pe 
locul I cu cele mai multe medalii 
cucerite la această ediție. în final 
să amintim că antrenorii celor 8 
sportive care au participat la 
această ediție sunt Liliana 
Cosma, Monica Micu, Cecilia Co- 
roiu, Octavia și Dan Burinca, 
loan Cărpinișan și Cristian Enoiu, 
coregraf fiind Vaier Puia. Dele
gația a fost condusă de chiar 
directorul acestei instituții, dl 
profesor loan Bădoi, care s-a 
declarat mulțumit de rezultatele 
obținute la Klagenfurt și speră 
într-o evoluție constant bună a 
fetelor de la acest club de nivel 
internațional.

Nicolae GAVREA

CLASAMENTELE
FINALE ALE
JUNIORILOR
JUNIORI “C” VALEA

MUREȘULUI
1. TEHNO SIMERIA 13 11 1 1 54-12 34

2. FC Corvinul 13 10 2 1 68-18 32

3. ASA Aurul Brad 13 10 0 3 45-17 30

4. Starting Deva 13 8 0 5 47-24 24

5. CSS Hunedoara 13 7 0 6 34-37 21

6. Dacia Orăștie 13 6 1 6 39-23 19.

7. Cetate Deva 13 4 0 9 14-51 12

8. Minerul Certej 13 4 0 9 15-36 12

9. CIF Aliman Brad 13 2 0 11 14-42 6

10.Viitorul Orăștie 13 1 0 12 8-78 3

JUNIORI “iC” VALEA JIULUI
(tur - retur) -

1. JIUL PETROȘANI 6 5 1 0 30-6 16

2. Min. Lupeni 6 3 2 1 11-8 11

3. Min. Uricani 6 1 1 4 6-15 4

4. Inter Petrila 6 1 0 5 7-25 3

JUNIORI A1 (tur-retur)
1. FC CORVINUL 6 6 0 0 38-3 18

2. Jiul Petroșani 6 3 0 3 13-7 9

3. Victoria Călan 6 3 0 3 12-26 9

4. Viitorul Orăștie 6 0 0 6 0-27 0

JUNIORI Bl (tur- retur)
1. FC CORVINUL 6 6 0 0 55-3 18

2. Jiul Petroșani 6 4 0 2 24-15 12

3. Victoria Călan 6 1 0 5 11-34 3

4. Viitorul Orăștie 6 1 0 5 13-51 3

DIVIZIA A
TINERET - REZERVE

1. GL. BISTRIȚA18 13 3 2 38-21 42
2. FC Argeș 171I2 2 3 32-14 38
3. FC Onești 18 11 3 4 28-13 36
4. Dinamo 18 8 8 2 22-11 32
5. Petrolul 18 8 5 5 23-25 29
6. Rapid 18 8 4 6 40-25 28
7. FC Brașov 18 7 4 7 31-21 25
8. Univ. Craiova18 6 7 5 27-23 25
9. Astra PI. 18 7 4 7 23-21 25
10.FCM Bacău 18 7 4 7 25-25 25
11. Farul C-ța 18 8 1 9 40-41 25
12.Steaua 17 6 4 7 32-27 22
13.FC Național 18 6 4 8 34-34 22
14.CSM Reșița 18 5 5 8 28-30 20
15.Rocar Buc. 18 5 4 9 20-28 19
16. Extensiv Cv. 18 5 2 11 20-49 17
17.Oțelul Gl. 18 5 1 12 30-37 16
18.Ceahlăul P.N .18 2 1 15 17-68 7

/............. ........---------------- • Z~...... ............. ..  ' —.. ......... ✓’............ ............................ .. .............. \

^divizia s/ Q divizia cs O DIVIZIA C6
Rezultatele etapei a 18-a: Foresta 

Suceava - Callatis Mg. 3-0; Poiana Câmpina - 
Poli lași 2-0; Cimentul Fieni - Juventus Buc. 1-0; 
Sportul Stud. - Unirea Focșani 4-2; Precizia 
Săcele - Metrom Bv. 3-1; Midia Năvodari - 
Laminorul Roman 3-1; Chindia Târg. - Gl. Buzău
2-1;  Tractorul Bv. - Dacia Pitești 2-2; Petrolul 
Moinești - Dun. Galați 3-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Callatis - Tractorul Bv.; Poli 
lași - Foresta; Laminorul R. - Poiana; Metrom Bv. 
- Midia; Juventus - Sportul; Diplomatic - Precizia; 
Gl. Buzău - Cimentul; Dun. Galați - Chindia; 

LDacia Pitești - Petr. Moinești.

1. FORESTA 18 13 3 2 39-14 42
2. Midia Năvodari 18 13 3 2 33-8 42
3. Sportul Stud. 18 10 4 4 32-18 34
4. Laminorul R. 18 10 3 5 34-17 33
5. Metrom Bv. 18 8 5 5 21-16 29
6. Tractorul Bv. 18 8 4 6 18-16 28
7. Callatis Mg. 18 9 1 8 19-18 28
8. Cimentul 18 8 3 7 19-17 27
9. Petr. Moinești 18 8 3 7 18-17 27
10. Dacia Pitești 18 7 5 6 23-24 26
11. Diplomatic 18 7 2 9 20-22 23
12. Poiana C. 18 6 2 10 21-26 20
13. Juventus Buc. 18 5 5 8 16-25 20
14. Dun. Galați 18 6 2 10 17-30 20
15. Precizia S. 18 4 7 7 16-18 19
16. Poli lași 18 6 1 11 17-29 19
17. Chindia Târg. 18 3 2 13 12-35 11
18. Gloria Buzău 18 2 3 13 12-37 9

Rezultatele etapei: Min. Mătăsari - Mec. 
Sibiu 1-0; Viromet Victoria - Rapid Bv. 1-0; Șoimii 
Sibiu - Petr. Stoina 1-0; Petr. Țicleni - Nitramonia 
Făg. 4-0; Pandurii Tg. Jiu - AS Curtea de Argeș
3-1;  Romradiatoare Bv. - Gilortul Tg. Cărb. 2-0; 
Textila Prejmer - Min. Horezu 1-2; Petr. 
Drăgășani - Sf. Gheorghe 3-0; Forestierul St. - 
Oltchim R.V. 2-1.

CLASAMENTUL
1. PANDURII 18 15 0 3 48-18 45
2. Șoimii Sibiu 18 15 0 3 40-16 45
3. Curtea de Argeș1810 3 15 28-20 33
4. Sf. Gheorghe 18 9 2 7 31-23 29
5. Viromet Victoria1810 1 7 28-21 31
6. Min. Mătăsari 18 9 1 8 27-19 28
7. Petr. Țicleni 18 8 3 7 30-29 27
8. Petr. Stoina 18 7 4 7 26-27 25
9. Petr. Drăgășanl18 8 1 9 25-28 25
10. Min. Horezu 18 7 3 8 17-23 24
11. Forestierul St. 18 8 0 10 22-30 24
12. Oltchim R.V. 18 7 2 9 21-24 23
13. Textila Prejmer18 7 2 9 17-21 23
14. Gilortul Tg. C. 18 6 1 11 18-20 19
15. Romradiatoare 18 5 3 10 21-28 18
16. Nitramonia 18 6 2 11 18-39 17
17. Rapid Bv. 18 4 4 10 14-23 16
18. Mecanica Sibiu 18 4 4 10 14-36 16

Etapa viitoare: Rapid Bv. - Min. Mătăsari; 
Petr. Stoina - Viromet; Nitramonia - Șoimii; Gi
lortul Tg. Cărb. - Petr. Țiciem; Min Horezu - 
Pandurii Tg. Jiu; Curtea ce Argeș - Romra
diatoare; Sf. Gheorghe - Text la Prejmer; Oltchim 
Rm.V. - Petr. Drăgășani; Mec. Sibiu - Forestierul.

Rezultatele etapei: Armătura Zalău - 
Lam. Beclean 3-1; Crișul Aleșd - Min. Ocna Dej 
2-1; Min. Sărmășag - Ind. Câmpia T. 4-1; CFR Cluj 
- Phoenix B.M. 0-0; Un. Dej - Oașul Negrești 2-0; 
Olimpia Gherla - Progr. Șomcuța M. 2-1; FC Baia 
Mare - Olimpia Salonta 6-0; Arieșul Turda și 
Someșul Satu Mare au stat.

CLASAMENTUL
1. OLIMPIA GHERLAJ6 13 1 2 40-13 40
2. Baia Mare 16 12 2 2 48-13 38
3. Ind. S.C.Turzii 16 10 1 5 44-27 31
4. Oașul Negrești 16 8 3 5 26-26 27
5. Arieșul Turda 15 8 1 6 21-26 25
6. CFR Cluj 15 7 3 6 31-27 24
7. Phoenix B.M. 16 7 3 6 25-28 24
8. Progr. Șomcuța 16 7 1 8 30-23 22
9. Someșul S.M. 15 7 0 8 16-23 21
10. Unirea Dej 16 7 1 8 25-23 19
11. Crișul Aleșd 16 6 1 9 25-24 19
12. Armătura Zalău 16 6 1 9 23-24 19
13. Min. Ocna Dej 16 6 0 10 19-28 18
14. Min. Sărmășag 16 5 2 9 22-26 17
15. Laminorul B. 16 5 0 11 21-38 15
16. Olimpia Salonta 16 2 0 14 10-62 6

Etapa viitoare: Min. Ocna - Armătura; Ind. 
S. Câmpia T. - Crișul Aleșd; Oașul Negrești - 
Sticla TurdafPhoenix - Un. Dej; Progresul - 
Someșul; Olimpia Salonta - Olimpia Gherla; 
Laminorul Beclean - FC Baia M.; CFR Cluj și Min. 
Sărmășag - stau.
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând pădure, un hectar 
în satul Strei Sângeorz. 
Relații tel. 092534696. 
(7904)

• Vând casă cu anexe, 
suprafață 23 ari, Hațeg, str. 
M. Eminescu, nr. 26 A. Tel. 
770369, orele 8-16, (pro
prietar) sau 777039,770354, 
permanent. (6947)

• Vând casă cu anexe, 
teren 50 ari, Bretea Română. 
Informații tel. 094/794076 
(69452) ’

• Vând camion IFA W 50 
cu prelată nouă, înmatri
culat, numere noi (după RK), 
în stare foarte bună și 
remorcă 6 tone în stare 
perfectă, neînmatriculată.
Tel. 092225049,054/770465 9300 DM. Tel. 226483. (6295)
seara. (7902)

• Vând dubiță Citroen C 
35 Diesel, defectă planetara, 
preț 7500 DM, negociabil 
sau variante. Tel. 092/ 
223989. (7905)

• Vând sau schimb trac
tor 445, stare perfectă, cu 
tractor mai mic, chinezesc, 
într-un piston sau două, plus 
diferența, la înțelegere. 
Informații Bretea Strei (fost 
dispensar veterinar), tel. 
094/290150(69453)

Scrie-ți pe o foaie numele, prenumele, adresa, 
telefonul șl răspunde la următoarea întrebare: 
"Care este sloganul berii Hațegana?” 
Trimite foaia împreună cu 3 capace de bere 
Hațegana la CP 7, OP Hațeg și poți fi unul din 
câștigătorii numeroaselor premii in bani 
oferite de "Tombola Anului 2000" - Hațegana:
- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite In urma 
tragerii la sorți din ziua de luni, 6.12.1999

- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite in urma 
trageriMa sorți din ziua de luni, 20.12.1999

-12 premii a 4.000.000 lei și 
Marele Premiu de 50.000.000 lei 
oferite In urma tragerii la sorți din ziua de 
marți, 2S.12.1999.

Plicurile necâștigătoare rămase vor intra și 
In următoarele trageri la sorți.
Câștigătorii premiilor vor fi anunțați in presă 
și la posturile de radio.
Tombola eq adresează numai persoanelor pasta 18 ani.

TOMBOLA ANULUI 
2000

BERE-TRADIȚIE Șl PUTERE!

•Vând Dacia 1310,1988, 
stare foarte bună, preț con
venabil. Tel. 054/219058, 
092/456705. ______

• Vând orice teleco
mandă pentru televizor 
(165.000 lei), video, satelit. 
092/368868. (6138)

• Vând aerotermă mo
torină, mare capacitate. Tel. 
094840706. (6255)

• Vând chioșcuri alumi
niu, suprafața 16 mp fiecare, 
vizibile Piața Gării, nr. 2, 
Deva. Tel. 211411.(6291)

• Vând, decodez și repar 
celulare GSM, pe loc și foarte 
ieftin. Tel. 094/859958. (6298)

• Vând două vaci, Balata 
nr. 97. (6297)

• Vând utilaj italian nou, 
pentru fabricat paste făinoase, 
20 kg/oră, cu răcire și uscător 
încorporat, 6 matrițe. Preț

• Vând mobilă: corp bi
bliotecă, birou, canapea, 
bucătărie. Tel. 054/213503, 
092/939977. (7908)

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

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulap frigorific, cuptor 
pizza, reducere 10% și în 
rate. Tel. 058/733796,094/ 
558716, Breaz. (7703)

• Vând"și montez parbrize 
pentru autovehicule autoh
tone și import pentru orice 
tip de mașini (autoturisme, 
autobuze, autocamioane și 
dube), atelier str. I.L. Cara- 
giale, nr. 20, fosta fabrică de 
conserve. Tei. 092/321691 
sau 092/581860 (6120)

• Vând telefoane celu
lare, noi, Bosch, Motorola, 
Panasonic, Nokia, Phillips, 
Siemens. Decodez GSM. 
Tel. 092/258121 (7807)

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine frigo
rifice, congelatoare indus
triale, rafturi frigorifice, 
utilaje frig, cuptor de pati
serie. Se decontează 
transportul în intervalul 15 
noiembrie-31 decembrie. 
Pentru fiecare vitrină achi
ziționată se acordă gratuit 
o ladă congelator. Tel. 059/ 
433352, 058/733796, 056/ 
291495.(7744)

• Vând unit dentar firma 
“Ultradent” Germania, an 
fabricație 1986. Tel. 058/ 
732691’.(7791)

• Vând garaj zona pieței, 
frigider Zii, mașină de cusut 
electrică, germană. Tel. 
215530, după ora 18. (7812)

OFERTE DE 
SERVICII

• Efectuez transport cu 
microbuz 1,5 tone și camion 
5 tone. Preț avantajos. Tel. 
094524466.(6300)

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de acti
vitate dinamic și diversificat, 
care vă oferă posibilități de 
promovare. Salariul de 300 
dolari/lună. Tel. 621446, 
092565828. (6275)

• Școala “Andrei Șaguna” 
(pentru C.E.B.S.) str. Goj- 
du, nr. 1, anunță scoaterea 
la concurs a postului de 
paznic. Tematica și alte 
relații suplimentare se pot 
obține la sediul școlii "Andrei 
Șaguna” Deva, sau la tel. 
227434.(7901)

• S.C. PRONTO UNI
VERSAL, distribuitor 
Henkel, Colgate Palmolive 
și Mike, angajează agent 
comercial pentru orașele 
Simeria-Orăștie. Se cere 
experiență în vânzări, limita 
de vârstă 30 de ani. Interviul 
va avea loc vineri, 26.11. 
1999, ora 10,00, pe strada 
Apuseni, nr.1. Tel. 233221. 
(7789)

Convocare
în baza Ordonanței 

de Urgență a Guvernu
lui nr. 162/1999 Primă
ria municipiului Deva 
acordă un ajutor bă
nesc lunar familiilor cu 
venituri relativ reduse, 
ale căror locuințe sunt 
racordate la sisteme 
centralizate de furnizare 
a energiei termice.

în vederea clarifi
cării procedurii de acor
dare a ajutoarelor bă
nești șl distribuirii ce- 
rerilor-tip se convoacă 
reprezentanții asocia
țiilor de proprietari / 
locatari în sala de șe
dințe a Primăriei muni
cipiului Deva, Joi, 25 
noiembrie 1999, ora 10.

Comunicat de la 
Direcția Sanitar- » 

Veterinară
Hunedoara-Deva

Direcția Sanitari Vete
rinară a județului Hunedoa
ra, cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 226, annnță 
pe toți agenții economici, 
persoane fizice și jnridice, 
care produc, depozitează, 
transportă ți valorifică pro
duse de origine animală, 
precum și cei care au orga
nizate ferme de creștere a 
animalelor, să se prezinte 
până la data limită de 23 
decembrie 1999, la sediul 
D.S.V. Hunedoara - Ser
viciul de Igienă și Sănătate 
Publică pentru reautoriza- 
rea obiectivelor în care își 
desfășoară activitatea.

Temeiul legal al acestei 
operațiuni este Ordonanța 
de Urgentă a Guvernului nr. 
42/1999 și Ordinul M.A.A. 
nr. 103/1998, publicate în 
Monitorul Oficial al Româ
niei nr. 151/13 aprilie 
1999, respectiv nr. 499/23 
decembrie 1998.

în cazul nerespectării 
termenelor fixate prin actele 
normative enumerate, se 
vor aplica prevederile H.G. 
nr. 794, republicată, privind 
contravențiile la normele 
sanitare veterinare.

• S.C. Cristal SA Hațeg, 
str. Progresului, nr. 57 
livrează ulei de floarea 
soarelui, dublu rafinat 
“Horea”, produs de fabrica 
de ulei Oradea, îmbuteliat 
-în sticle de 1/1 PEG. Preț 
12 300 lei/litru pentru can
tități sub 500 de sticle la o 
livrare. Preț de 12 200 lei/ 
litru, pentru cantități între 
500 și 3000 sticle la o 
livrare. Preț de 12 100 lei/ 
litru pentru cantități peste 
3000 sticle la o livrare.Plata 
la livrare. Prețul include 
TVA. Transportul este in
clus în sarcina bene
ficiarului. Tel. 054/777780. 
(6949)

PIERDERI

• Pierdut chitanțiere 
Nederlanden Asigurări de 
viață România S.A., Agenția 
Deva, de la nr. 5510027576 
la 5510027600 Unit Linked 
și nr. 6611179901 la 
6611179925 Tradiționale ale 
consultantului Gabriela 
Indreiu. Se declară nule. 
(7910)

LICITAȚIE 
BANKCOOP - BANCA GENERALĂ 
DE CREDIT Șl PROMOVARE SA 

AGENȚIA ORĂȘTIE
scoate la LICITAȚIE în data de 26.11.1999, ora 

10,00, următoarele:
1. Tractoare U 650
2. Utilaje agricole
3. Autoturism Dacia break
4. Autoturism ARO 244
Licitația va avea loc la Ferma nr. 1 a SCPP 

Geoagiu.
Informații suplimentare la Bankcoop - Banca 

Generală de Credit și Promovare SA, Agenția 
Orăștie, tel. 247565, 247456.

McDonald’s are o nouă surpriză 
plăcută pentru tine:

Plăcintă cu caise
Descoperă gustul proaspăt al caiselor 

în mijlocul toamnei. 
Numai la McDonald’s!

if COMEMORĂRI

• Se împlinesc 6 luni de 
la nedreapta despărțire de 
scumpa noastră

VETURIA IRINA BARZU
Parastasul de pomenire 

va avea loc în 28 noiembrie 
1999, la Biserica Ortodoxă 
din comuna Băița. Nu te vom 
uita niciodată. Soțul, fiul, 
nora și nepotul, (6296)

Simpozion dedicat 
zilei de

1 Decembrie
Astăzi, 24 noiembrie a.c.. 

ora 13.00, la sala festivă a 
Cercului Militar Deva are loc 
simpozionul "1 Decembrie 
1918 - I Decembrie 1999" 
dedicat Zilei Naționale a Ro
mâniei. La manifestarea orga
nizată de Muzeul Civilizației 
Dacice fi Romane Deva, Di
recția Județeană Hunedoara a 
Arhivelor Naționale fi Cercul 
Militar Deva, participă cu co
municări cercetători de la in
stituțiile organizatoare care 
aduc in prim-plan extraordi
narul eveniment de acum 81 
de ani de la Alba Iulia care a 
dus la făurirea stalului natio
nal unitar român (M.B.)



Biscricn din Lupușnic 
-in zi de sărbătoare

Duminică, 7 noiembrie, 
anul Domnului 1999, o minu
nată zi de toamnă târzie, a 
fost momentul când Biserica 
ortodoxă - monument isto
ric, purtând hramul "Cuvi
oasa Paraschiva”, din locali
tatea Lăpușnic, a devenit 
neîncăpătoare. Și asta, dato
rită unui eveniment deose
bit, mult așteptat de drept- 
credincioși: binecuvântarea 
bisericii.

Lăcașul de cult ce datea
ză de la începutul secolului 
al XVIII-lea s-a resimțit cu 
prisosință datorită trecerii a 
aproape trei secole fiind ne
cesare lucrări serioase de 
restaurare. Astfel, în toamna 
anului 1997, un grup de ini
țiativă, cu sprijinul enoria
șilor și al unor generoși 
sponsori, a început repara
rea din temelii a bisericii.

Biserica a fost construită 
în două etape, respectiv în
ceputul secolul XVIII și apoi 
începutul secolului XIX. în 

această din urmă etapă a 
fost- ridicat turnul clopotni
ței, fiind de asemenea pre
lungită și nava. Există măr
turii ale vechimii bisericii, 
una dintre cele mai impor
tante dovezi fiind sfeștnicul 
mare datat 24 martie 1726. 
Din nefericire, în urmă cu 
doar câteva săptămâni, chiar 
înainte ca biserica să fie 
binecuvântată, unele dintre 
cele mai valoroase obiecte 
au fost furate, ancheta Poli
ției în acest caz fiind încă în 
desfășurare.

Pentru desfășurarea lu
crărilor de restaurare a fost 
înființat un comitet de ini
țiativă, comitet care s-a în
grijit atât de strângerea fon
durilor bănești cât și de 
buna și corecta lor folosire. 
Inimoși sponsori, firme im
portante din județul Hune
doara, au contribuit finan
ciar făcând sarcina comite

tului mult mai ușoară. S-a 
reușit, așadar, să fie refăcut în 
totalitate acoperișul, fiind de 
asemenea efectuate lucrări de 
tencuire interioară și 
exterioară. O mare problemă a 
reprezentat-o și o mai repre
zintă încă bolta. Construită în 
întregime din lemn și având o 
valoare inestimabilă datorită 
picturii, bolta nu a putut fi 
refăcută, costurile unei ase
menea operațiuni depășind 2 
miliarde de lei. Deși s-a cerut 
de către localnici înlocuirea 
bolții, Direcția Monumentelor 
Istorice nu a fost de acord, 
nefiind luate însă nici un alt 
fel de măsuri. S-a propus 
chiar îndepărtarea bolții și 
trimiterea ei la București pen
tru a fi restaurată cum se cu
vine, ea putând fi apoi din 
nou amplasată pe locul ei; 
nici această soluție nu a fost 
acceptată. Starea în care se 
găsesc scândurile care com
pun bolta bisericii este foarte 
gravă, ele fiind aproape în 
întregime măcinate de carii, 
diverse microorganisme și 
mucegai. Există oricând riscul 
ca bucăți întregi din boltă să 
se desprindă putând provoca 
accidente. Se speră totuși ca 
printr-o intervenție mai ener
gică la forurile tutelare bolta 
să fie totuși înlocuită, cea 
veche urmând să fie trimisă la 
București la restaurare.

Chiar dacă nu s-a reușit în 
întregime restaurarea bisericii, 
ea este totuși în proporție de

90% finalizată. Biserica din 
Lăpușnic se înalță din nou 
falnică peste sat, lăpușnicanii 
fiind acum mândri cu noua, 
dar atât de vechea lor bise
rică. Prima duminică a lunii 
noiembrie a însemnat încu
nunarea muncii depuse pen
tru refacerea bisericii, lăcașul 
primind binecuvântarea din 
partea protopopului Alexan
dru Hotăran. A fost un prilej 
de sărbătoare la care au par
ticipat atât lăpușnicanii, în
semnate personalități ale vie
ții publice locale și județene, 
oaspeți din satele învecinate.

Au onorat cu prezența 
sărbătoarea bisericii orto
doxe dnii: Iuliu Winkler, 
subprefectul județului, 
Gheorghe Barbu, președin
tele Consiliului județean, 
Mircea Comșa, primarul co
munei Dobra, Ovidiu Mun
tean, director al Romtele- 
com, consilier al Episcopului 
Aradului, directori ai unor 
firme care au sponsorizat 
lucrările de reparații.

După slujba religioasă de 
duminică, oficiată de părin
tele protopop Alexandru Ho
tăran, ajutat de preoții din 
Ilia, Dobra, Roșcani și bine
înțeles Lăpușnic - într-o bi
serică devenită neîncăpătoa
re - a urmat ceremonialul de 
binecuvântare. Corala Cate
dralei “Sfanțul Nicolae” din 
Deva, care a răspuns invita
ției organizatorilor, a desă
vârșit momentele de binecu
vântare a bisericii prin frumu
sețea interpretativă a cântă
rilor bisericești, care se răs
pândeau înălțător peste sat, 
creând o atmosferă de ade
vărată sărbătoare a bisericii 
noastre ortodoxe.

Manifestarea de la Lă
pușnic s-a dovedit a fi un 
adevărat eveniment de su
flet și pentru suflet.

Mihaela TARNOVSCHI 
Andrei NISTOR

Completarea în timpul cel 
mai scurt a formularelor

Important 
pentru 

obținerea f 

motorinei pe 
baza bonurilor 

valorice
în Monitorul Oficial nr.

561 din data de miercuri, 
17 noiembrie 1999, au 
apărut Normele metodo
logice de aplicare a Ordo
nanței de Urgență a Gu
vernului nr. 142/ 1999 pri
vind instituirea sistemului 
de plată pentru motorină, 
pe baza bonurilor valorice, 
în vederea înființării cultu
rilor de cereale păioase și 
efectuării arăturilor din 
toamna anului 1999, mo
dificată și completată prin 
OUG nr. 177/ 1999.

Având în vedere că Di
recțiile generale pentru agri
cultură și industrie ali
mentară trebuie să 
transmită în termen de 5 zile 
la Ministerul Agriculturii și 
Alimentației situația nece
sarului de bonuri valorice, 
toți deținătorii de terenuri în
dreptățiți sunt rugați să se 
prezinte de urgență la pri
mării pentru a completa for
mularele de declarații date 
în acest scop. (N.T)

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
DECEMBRIE 1999 ESTE DE 12.000 DE 
LEI, PLUS TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A 
ZIARULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI 
ECONOMISI 8.500 DE LEI PE LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu 
aveți abonament, solicitați factorilor poștali să vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au posibilitatea 
să opteze pentru un abonament lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual.

De reținut că de la 1 ianuarie 2000, datorită creșterii 
alarmante a prețurilor la hârtie, energie electrică, 
combustibili, redacția ziarului “Cuvântul liber” este 
obligată să crească prețul abonamentului lunar la 
15.000 de lei, plus taxele poștale. Chiar în aceste 
condiții, abonamentul rămâne cea mai economică 
cale de intrare în posesie a ziarului nostru.

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

RĂMÂNEȚI CU NOU 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ 

X___________________ _________________ /

• >
Sucursala Grupul pentru programul de închidere a 
_______________minelor Deva-Telluc_______________  

cu sediul în comuna Teliuc, str. Minei, nr. 42,
Oferă spre vânzare, prin analiza de ofertă, DEȘEURI DE FIER VECHI disponibile la 

subunitățile: Boita - Hațeg, Baia de Aramă, Ohaba Ponor, Bocșa.
Până în data de 28.11.1999, rugăm să transmiteți prin fax: 054/738207, 

scrisoare de Intenție privind participarea dumneavoastră la analiza de oferte.
Caietul de sarcini se poate obține contra cost de la sediul Grupului. 
Informații suplimentare la telefoanele: 054/738204, 710340 -, Int. 17.

-------------------------- ’-------------------\
Asociația Teritorială a 

Cooperației Meșteșugărești 
ATCOM Hunedoara- 

Deva 
vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ un 

SPAȚIU COMERCIAL situat în blocul 
84 Petroșani.

Faza I a licitației va avea loc la 
26.11.1999, participă numai organi
zațiile Cooperației Meșteșugărești.

Faza a ll-a a licitației se va ține la 
03.12.1999. La această fază participă 
și alte persoane fizice și juridice.

în caz de neadjudecare licitația 
se repetă în fiecare vineri.

Informații la tel. 214320 sau la 
sediul ATCOM din Deva, str. Aurel 

kVlaicu, nr. 1,

Inspectoratul de Politie al 
județului Hunedoara♦

va organiza în data de 16.12.1999, ora 10 
CONCURS 

pentru ocuparea următoarelor funcții:
- 3 funcții de ofițer economist;
- o funcție de ofițer analist programa

tor evidența populației la Poliția muni
cipiului Hunedoara;

- o funcție de referent evidența popu
lației la Poliția municipiului Orăștie.

Pentru funcțiile de economiști - condiții 
obligatorii:

• studii superioare de specialitate;
• vechime în domeniul financiar contabil

5 ani;
• cunoștințe operare PC (contabilitate 

aplicată pe calculator).
Cererile se primesc până în ziua de 

01.12.1999.
Relații suplimentare se*pot obține adre- 

sându-vă serviciului de personal și învăță
mânt din cadrul Inspectoratului de poliție.

Telefon: 211250, int. 240, 241 - 242, 243, 
244.

CEC
Stimați clienti.----------------------—=  ------------y—I-

Astăzi, 24 noiembrie 
1999, Casa de Economii și 
Consemnațiuni împlinește 

vârsta de 135 de ani.
De mai bine de un secol, 

CEC este banca cea mai apro
piată de dumneavoastră.

Vă mulțumim că ati ales să9 9
fiți clientul nostru, că aveți 
încredere în noi și vă 
asigurăm că vom rămâne 
alături de dumneavoastră și 
de familia dumneavoastră.

Cu deosebit respect,
Director, 

ec. SAFTA Cecilia Victoria 
■___________________ __________________ _ _z

Bankcoop - Banca Generala 
de Credit si Promovare SA 

Sucursala Județeană/
Hunedoara-Deva

Vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ
Apartament 4 camere, situat în 

Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.41, 
sc. B, et. 5, ap. 45. Preț de pornire 
108.000.000 lei. Licitația va avea 
loc în data de 29.11.1999, ora 10, 
la Judecătoria municipiului Deva, 
birou executor Judecătoresc.

Ziar editat de CASA DE PRESĂ Șl EDITURĂ CUVÂNTUL LIBER - DEVA, Telefoane: 211275,212157,225904 (tipografie); Fax 218061, Aparul executat la Tipografia “Cuvântul liber” Deva


