
Naivi, ca întotdeauna, 
crezând în niște promisiuni 
gratuite, reprezentanții 
națiunii române - aleși să ne 
reprezinte în tot și în toate 
după 1996, se văd și ei 
dezamăgiți acum, după 
summitul de la Washington, 
la sărbătorirea semicente
narului NATO, pentru faptul 
că mai avem de așteptat, nu 
se știe exact cât, până când 
vom putea să devenim 
membri cu drepturi depline 
ai acestei alianțe. Nu este 
cazul să insistăm asupra 
scopurilor "nobile” ale 
organizației NATO care-și 
arată cu insistență colții, 
crezându-se buricul lumii. 
Singura noastră consolare, 
în condițiile când NATO a 
pierdut calendarul de intrare 
în această organizație, 
probabil stabilit pentru 
următorul val, prin 2002, 
când, evident, nu se va face<_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

NA TO a pierdut calendarul

Noi vrem intrarea, dar ei ne 
tintotlausâ

abstracție nici de situația 
economică, este aceea că 
suntem primii, împreună cu 
Slovenia, pe lista de 
așteptare. Dar dacă lista se 
va pierde până atunci, se va 
întoarce cu susul în jos, ce 
se va întâmpla oare? Firește, 
ne găsim la cheremul celor 
ce hotărăsc destinele lumii, 
locul ocupat acum pe listă 
reprezentând o palidă 
mângâiere a lui Clinton pe 
obrazul lui Constantinescu 
pentru acceptarea cererii 
NATO de survol necondiționat 
al spațiului aerian al țării 
noastre de către avioanele 

forței aliate. Era de așteptat 
că nu puteam să avem parte 
de un tratament preferențial, 
cu toată slugărnicia 
demonstrată, din moment ce 
situația noastră este așa cum 
este, cum ne asigură 
președintele Constan
tinescu, că suntem “o placă 
turnantă în calea mătăsii și 
petrolului, o oază de 
stabilitate și exportatori de 
securitate în Balcani”.

Este limpede ce rol și ce 
poziție de slugărnicie avem 
în zonă, din moment ce nici 
recuperarea despăgubirilor 
cauzate de embargou nu este

9 
certă. Nerecunoașterea 
locului și importanței 
concesiilor ce le facem NATO 
pentru ca să fie ușurat 
accesul spre atacul 
Iugoslaviei este o 
demonstrație de crasă 
desconsiderare a situației 
critice, de criză, în care se află 
România. Acoperindu-se de 
glorie și de victorie, 
președintele Constanti
nescu i-a uimit, dacă era 
nevoie și de aceasta, pe 
participanții la reuniunea 
NATO, cu concepția sa 
originală de reconstrucție în 
Balcani, în care noi să avem 

rolul decisiv, privind și 
exportul de securitate în 
zonă.

Cu profundă indignare 
consemnăm, la rândul 
nostru, atacul nesăbuit 
săvârșit împotriva tele
viziunii iugoslave, unde au 
pierit mulți oameni devotați 
profesiei, în numele 
democrației promovate de 
NATO, considerând că acesta 
este un punct strategic (I). 
Să nu ne mirăm că se încalcă 
deliberat de către NATO 
dreptul la informație, la 
exprimare și la comunicare, 
fapt ce s-a datorat și 

interzicerii prezenței în 
Iugoslavia a unor agenții de 
presă străine, în special a 
celor din țările membre 
NATO.

Nu insistăm asupra 
deciziilor luate la recentul 
summit al NATO, care 
prefigurează schimbarea 
statutului și extinderea 
atribuțiilor în afara 
organizației în mileniul 
următor (precedentul fiind 
creat din acest ani), 
chipurile, pentru ges
tionarea crizelor, cât și 
pentru instituirea embar
goului petrolier asupra 
Iugoslaviei. Putem să 
asistăm, ca urmare a 
acestor “decizii înțelepte” 
luate de către justițiarii 
lumii, la noi escaladări ale 
conflictului, cu implicații 
inprevizibile și pentru țara 
noastră.

Nicoiae TÎRCOB____ _____ >
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In siderurgia 
hunedoreană se 

scrie o noua istorie

9 cswmirță'
IW M urni

GREVA GENERALĂ 
NU MAI ARE LOC

Vinerea trecută, directorul 
general al SC Siderurgica SA 
Hunedoara, Gheorghe Pogea, 
flancat de directorul economic, 
Aurel Ittu, și directorul adjunct 
analiză și evaluare profesională, 
Vasile Borși, a organizat o 
conferință de presă. Dl Gheorghe 
Pogea a ținut 
să mărturi
sească din 
capul locului 
motivul întâlnirii 
cu ziariștii și
anume acela că are să le spună 
lucruri importante. Și încă mai clar, 
să-și exprime mâhnirea pentru 
modul în care presa a reflectat 
situația “la zi" de la Siderurgica 
Hunedoara, respectiv că în 
următoarele patru luni de zile va 
fi închis fluxul primar și vor fi 
disponibilizate circa 6000 de 
persoane.

Nimic mai fals și neadevărat, 
a spus răspicat dl director ge
neral. Apoi le-a explicat pe 
îndelete ziariștilor, cu date, cifre 
și imagini, realitățile concrete și 
exacte din marele combinat 
siderurgic hunedorean, acum, 

< ______________________

după 114 ani de existență, și 
despre măsurile de 
restructurare, generate de 
tranziția dură la economia de 
piață. Este vorba, în principal, nu 
de oprirea fluxului primar de 
fabricație, a subliniat domnia sa, 
ci de transferul producerii 

oțelului de pe 
niște capacități 
și tehnologii 
învechite, 
neperformante, 
cu consumuri

exagerate de materiale și 
resurse energetice, gene
ratoare de pierderi conside
rabile. pe capacități și tehnologii 
moderne, de mare productivitate 
și eficiență, care există la 
Hunedoara, dar stau nefolosite. 

Cât despre disponibilizări de 
personal, nu s-a pus și nu se 
pune problema în nici un fel, 
decât doar dacă cineva vrea să 
plece în baza ordonanței 9. La 
AGA din 2 aprilie a.c. la care a 
făcut trimitere presa nu s-a

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

Anunțată cu o lună și 
jumătate in urmă, ca 
motivație a nesoiuționării 
unui șir de revendicări 
aduse în atenția 
Executivului de multă 
vreme și în mod repetat, 
greva generală programată 
de ce ie patru mari 
confederațiuni sindicale din 
România - CNSLR Frăția, 
Cartei Alfa, BNS și CSDR - 
pentru data de 26 aprilie, a 
fost amânată. După discuții 
îndelungi și tensionate 
între reprezentanții ia vârf 
ai sindicatelor și cei ai 
Guvernului, inclusiv cu 
premierul Radu Vasile, 
primii au hotărât amânarea 
grevei generale cu o lună 
de zile. Poate că în luarea 
acestei decizii a contat și 
înțelepciunea liderilor de 
sindicat față de situația 
extrem de grea în care se 
află țara, poate au cântărit 
întrucâtva și angaja- 

^menteie asumate de

Guvern și cuprinse intr- 
un memorandum adoptat 
în ședința sa de jdia 
trecută, dar în mod cert 
sindicatele au considerat 
că nu este momentul să 
mai toarne și eie gaz pe 
foc, când ia granițele țării, 
în Iugoslavia, se consumă 
evenimente militare 
dureroase, care ne 
afectează economic și pe 
noi într-o mare măsură.

Memorandumul cu 
sindicatele, cum este 
denumit documentul 
Guvernului, cuprinde 
măsuri dare, cu termen 
și responsabilități con
crete la nivelul fiecărui 
minister, detașându-se, 
ca importanță, câteva 
acte normative precum 
proiectul Legii răspun
derii ministeriale și ce! ai

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

La Teliuc, cele trei magazine, foste ,,de stat", respectiv alimentara 
(aparținând de SC Mercur Corvinex Hunedoara), aprozarul, al S.C. 
„Cernafruct". precum și măcelăria sunt concurate de alte patru firme 
particulare, care vând tot felul de produse alimentare. Pentru a fi cât mai 
obiectivi în afirmații, am consemnat păreri ale unor locuitori din zonă, am 
trecut prin câteva magazine.

„Cele mai multe magazine sunt foarte bine aprovizionate cu tot ceea 
ce dorim. Problema este aceea a banilor pe care nu-i avem. Se 
semnalează o scădere a puterii de cumpărare a populației". (Livia 
Cicmărean).

„Marfă diversi- 
și prețurile se 
aprovizionez și de 
din Teliucu Superior, 
fetele sunt drăguțe, 
pentru că numai 
nentizează clientela, 
economică precară a Sucursalei Miniere Teliuc își pune amprenta asupra 
puterii de cumpărare a cetățenilor." (Adela Lupu).

,,în Cinciș, unde locuiesc, comerțul este practicat numai de către 
particulari. Avem trei societăți, dintre care una se descurcă mai bine. Este 
vorba despre Asociația familială „Ady Roxane", care funcționează la 
domiciliul asociaților și aduce mărfuri diversificate. Eu mă aprovizionez de 
la o firmă din Cinciș, unde se găsește tot ce-și doresc oamenii, numai că 
dacă ar fi și bani... Din cauza banilor, uneori nici societățile nu pot aduce 
,,de toate". Rulajul ține tot de posibilitatea financiară, banii insuficienți 
îngreunând și activitatea unor comercianți" (ing. CeciUa Șiutac).

,,Eu locuiesc în Teliuc, dar majoritatea cumpărăturilor (alimente) le 
fac de la oraș, din Hunedoara, având mai mare încredere în prospețimea 
lor. Cumpăr și de aici, dar prefer magazinele particulare, unde sunt mărfuri 
mai ieftine și diversificate. Articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte nu 
avem de unde să ni le procurăm, că nu există magazin. Acestea numai de 
la Hunedoara le cumpărăm" (Ecaterina Moza).

„Cumpărăturile mi le fac de la SC Crismona SRL, unde sunt prețuri 
convenabile, după buzunarul nostru. în general, aprovizionarea este bună

Comerțul 
în Teliuc

ficată este peste tot 
controlează. Eu mă 
aici, din Teliuc, dar și 
Servirea este bună, 
serviabile și-i firesc 
astfel își perma- 
Din păcate, situația

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 8)

©GLUMA ZILEI©)
• - Tăticule, te rog, spune-mi o poveste!
- Mai stai puțin, că vine primul-ministru la televizor și 

ne spune povești la toți...

Vremea va fi schim
bătoare, cu cerul variabil, 
mai mult noros în partea a 
doua a intervalului. Pe 
alocuri se vor semnala 
ploi cu caracter de aversă 
și descărcări electrice mai 
frecvente la deal și la 
munte. Vântul va sufla 
moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse 
între 4 și 9 grade, iar cele 
maxime între 13 și 18 
grade. (L. Micloșoni)

Bwest bank
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 60% 
Xla 60 de zile - 62% 
X la 90 de zile - 64% 

____________________ /

Jbanca internațională a religiilor s.a. 
IWWL SUCURSALA DEVA ~ 

emite numai către persoane fizice

CERTIFICAT DE DEPOZIT ANIVERSAR

- 5 ani activitate 1994-1999 -
cu o dobânda FIXĂ de 75% pe an.

Certificatele se vor vinde in perioada 27-29 aprilie 1999 șl sunt 
scadente la 78 zile de la data vânzării, respectiv 14, ÎS, 16 Iulie 1999. 

Certificatele au valoarea nominală do 1.000.000 lei și 
S.000.000 lei.

In cazul răscumpărării înainte de scadență, se bonifică dobanda

CAMPANIA MILENIUM
“Puterea umanității”

Din 1994, la 8 mai, Ziua
Mondială a Crucii 

Roșii și Semilunii Roșii nu 
se mai sărbătorește sub 
același slogan, de fiecare 
dată altul, ales de 
Secretariatul Federației 
(FISCR), ci după cum decid 
societățile naționale. în 
acest an FISCR a solicitat 
societăților naționale 
organizarea unei campanii 
mondiale pentru pro
movarea emblemelor Crucii 
Roșii și Semilunii Roșii în 8

mai 1999. Inițiativa este 
motivată de experiența 
Crucii Roșii Britanice care în 
săptămâna aniversară a 
zilei mondiale organizează 
o vastă campanie de 
vânzare a milioane de 
însemne, pentru colectarea 
de fonduri necesare 
susținerii unor programe 
umanitare.

Experiența britanică a fost 
preluată și de societăți 
naționale care au obținut 
rezultate deosebite. Crucea

r
Roșie Română a cerut 
sprijinul celei britanice, 
obținând o donație con
stând în însemne (cru
ciulițe) pentru organizarea 
unei colecte de fonduri în 
săptămâna 1-8 mai 1999 
din cadrul “Lunii Crucii 
Roșii Române”. Din 
sumele realizate, fiecare 
filială județeană va returna 
Consiliului Național suma

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)
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G DIVIZIA A •Cf DIVIZIA 82 t> DIVIZIA C3 t> p/wz/d p J
Rapid ține 

aproape de lider
• Doar două victorii aie oaspeților - 

una a Rapidului ia Galați și aita a pioieș- 
teniior de ia Astra ia Olimpia Satu Mare

• Victorie ia Urnită, pe teren neutru, 
a dinamoviștiior în fața argeșenilor

• Rapidul a cucerit cete trei puncte 
puse în jocul cu Oțelul și se află ia 3 
puncte de lider.

Etapa a 26-a din Divizia A a fost fastă în 
general pentru gazde, cu excepția celor două 
înfrângeri suferite pe propriile terenuri de Oțelul 
Galați și Olimpia Satu Mare. Surprize au fost 
așteptate să apară la Constanta, unde multe 
pronosticuri erau favorabile oaspeților, FCM 
Bacău luptând cu ardoare pentru locurile 4-5 în 
clasament, dar și la Ploiești, unde o victorie a 
steliștilor nu era exclusă. în ciuda opoziției 
elevilor lui Halagian, Farul a făcut un meci bun și 
a reușit o victorie prețioasa în tentativa sa de a 
părăsi zona periculoasă din subsolul 
clasamentului. Și la Ploiești meciul Petrolul - 
Steaua a fost viu disputat, gazdele reușind să 
acumuleze toate punctele puse în joc. Partida 
cu miza cea mai mare a avut loc însă la Galați. 
Rapidiștii știind rezultatul favorabil al lui Dinamo 
în fața Argeșului și-au dorit mult victoria în 
întâlnirea cu elevii antrenorului Simionaș pentru a 
nu se îndepărta de Dinamo. înaintea partidei de 
duminică, Paul Cazan, din partea conducerii clu
bului, a anunțat că se renunță la obiectivul propus 
la începutul Campionatului de a câștiga titlul. în 
“lumea" fotbalului nostru declarația a fost primită 
ca o glumă, nimeni neluând în serios amenințarea 
venită din Giulești. Și după cum s-a văzut și pe 
micul ecran, meciul nu a constituit o simplă for
malitate, s-a jucat la victorie de ambele părți și 
Rapidul a câștigat printr-o lovitură liberă excelent 
executată de Lupu în min. 75 și balonul a fost 
reluat cu capul în plasă de către Mitu apărut 
surprinzător în apropierea porții lui Arcanu. Vic
torie importantă ce va contribui la întreținerea 
interesului pentru “duelul” Dinamo - Rapid.

C. SANDU
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Lotul tricolorilor pentru 
amicalul cu Belgia

Așa cum s-a mai anunțat, mâine seară, pe 
| stadionul din Ghencea, de la 20,30, selecționata
I noastră de fotbal întâlnește echipa Belgiei într-un 

meci amical de pregătire în vederea partidelor ce 
| urmează să le susțină România în preliminariile CE.

Pentru acest meci, antrenorul Victor Pițurcă 
a convocat următorul Iot de jucători: Stelea și 
Lobonț (portari), Bătrânu, Contra, Filipescu, 
Cibotariu, Vali Năstase, D. Florea, Nanu (fundași), 
Florentin Petre, Costel Gâlcă, Lupesqu, Hâldan, 
D. Munteanu, Linear, Roșu (mijlocași), Jean 
Vlădoiu, Ionel Ganea, Viorel Moldovan (atacanți).

Reunirea lotului a fost pentru duminică la 
' ora 12,00 la Săftica. Unii jucători nu au sosit 
I decât luni după-amiază. Lipsa unor jucători 
| cum sunt Adrian llie, Gică Popescu și D. 
^Petrescu este cauzată de accidentări.

în 10 Jucători, din min. 47, 
hunedorenii au obținut victorie

CORVINUL - 
POLI TIMIȘOARA I-O 

începutul n-a fost strălucit pentru gazde ce nu 
puteau uita acel 5-0 încasat în tur la Politehnica 
Timișoara, după unul dintre cele mai slabe meciuri 
din prima jumătate a campionatului hunedorenilor. 
Ba mai mult, în minutul 3, Sasu scapă spre poartă 
în careu și în ultimul moment i se “suflă" balonul! 
Oaspeții stăpânesc măi bine mijlocul terenului și 
hunedorenii nu reușesc să producă situații peri
culoase la poarta lui Ignătescu. Doar în min. 27 
înregistrăm prima acțiune cursivă, în plină viteză, 
Șandor pătrunde pe partea stângă și centrează 
bine în fața careului mic, însă Gheară este prins cu 
un pas în față și nu interceptează balonul care 
ajunge în brațele portarului. în minutul următor, la o 
lovitură liberă de care beneficiază hunedorenii, 
Gheară încearcă poarta adversă, dar mingea 
trece peste transversală. Sunt faze care dau 
semnalul unei prezențe mai substanțiale în preajma 
careului de 16 m al Politehnicii. Ca dovadă, în min. 
32, Corvinul obține primul corner, după care 
Șandor are o bună ocazie de a deschide scorul, 
când șutează spre poartă, însă se interpune Mihai 
și mingea revine în câmpul de joc. Șandor se re
marcă din nou la o fază de atac în care ar fi putut 
colabora cu Andrei. Oaspeții, prin Utfineanț, trec 
printr-o surprinzătoare fază de gol: șut de la mare 
distanță al timișoreanului (40 de metri) și balonul s- 
a îndreptat spre vinciul din dreapta al lui Raho- 
veanu ce intervine salvator! în min. 39, Dincă 
încearcă și el, de la 16 metri, vigilența lui Ignătescu, 
iar în min. 41 e rândul oaspeților să treacă pe lângă 
deschiderea scorului, la o pătrundere în viteză a lui 
Sasu, mingea ajunge la Danciu și acesta șutează 
pe lângă poartă, dintr-o excelentă poziție.

Hunedorenii reiau jocul mai viguros după 
pauză. Numai că în min. 47, arbitrul Anton He- 
leșteanu (lași, în exces de zel), se grăbește și 
acordă al doilea cartonaș galben lui Haidiner și 
gazdele rămân în 10 jucători. Aceștia nu se des
curajează și frenetic susținuți de galerie, fac risipă 
de energie, înmulțindu-și atacurile spre poarta 
oaspeților, ceea ce îi face pe colegii de la masa 
presei să afirme că hunedorenii vor învinge și în 
inferioritate numerică. Și așa a fost! Numai că pe 
teren lupta s-a încins, fiecare echipă dorind să 
înscrie. Și Corvinul o face în min. 78: Procorodie îl 
deschide pe Pavel și el nu poate fi oprit în careu 
decât prin fault: lovitură de fa 11 metri clară ca 
lumina zilei pe care o transformă magistral Dinu. La 
1-0 în favoarea gazdelor, fazele alternează la cele 
2 porți, oaspeții țintind egalarea iar gazdele mărirea 
avantajului, asigurarea victoriei. Spre satisfacția 
suporterilor, Corvinul întreprinde câteva acțiuni în 
viteză prin Șandor, Pavel și în ultimul minut de joc 
Stârc, iar la poarta gazdelor Rahoveanu face 
minuni scoțând două goluri ca și marcate (în minu
tele 87 și 89), meciul încheindu-se cu Stârc în prim 
plan, cu o victorie prețioasă, pe deplin meritată a 
Corvinului.

CORVINUL: Rahoveanu, Andrei (75 
Ispas), Haidiner, Sterean, Procorodie, Gheară, 
Dincă. M. Dinu, R. Andone, Șandor (84 Stârc), 
Pavel (86 Măcnea). Sabin CERBU

Legile lui Murphy

MINERUL CERTEJ
■ PETROLUL 
ȚICLENI 2-0 r

înaintea partidei, toți cei din tabăra gazdelor 
- conducători, antrenori, jucători - își doreau 
obținerea unei victorii cât mai categorice pe 
care să o dedice fundașului de fier Filip, care 
chiar în acea seară urma să se căsătorească, 
întrebat dacă Filip va intra în teren, loan Petcu, 
antrenorul minerilor, ne-a spus: “Sigur că va 
juca, doar asta e meseria lui. Eu am fost obligat 
să-mi amân nunta din cauza unui meci. Pregă
tisem totul: invitații, restaurant, orchestră... Dar 
nea' Mircea Lucescu mi-a făcut surpriza să mă 
convoace la lotul național pentru partida cu 
Cipru, de la Hunedoara. Și astfel m-am căsă
torit abia la o săptămână după ce România a 
învins Cipru cu 3-1..." Tot la o diferență de două 
goluri au câștigat și minerii contra petroliștilor și 
sperăm ca și căsnicia lui Filip să fie măcar la fel 
de reușită ca și cea a antrenorului său.

Deși terenul a fost greu, îmbibat cu apă, 
jocul s-a desfășurat într-un deplin spirit de 
sportivitate. Totuși, în minutul 17, la cea mai 
mare ocazie a gazdelor, Rădos a fost blocat de 
portarul Bâlăeț care s-a accidentat și a părăsit 
terenul. Și, conform unei celebre legi a lui 
Murphy, oaspeții nu aveau portar de rezervă, 
astfel că între buturi a intrat un alt jucător de 
câmp - Măicăneanu, care până la urmă a scris 
istoria partidei.

în minutul 22, la un corner de pe dreapta 
executat de Fartușnic, Măicăneanu a ieșit 
greșit, iar Țibichi a profitat și a reluat cu capul în 
poarta goală deschizând scorul: 1-0. Replica 
^petroliștilor a fost promptă, dar șuturile foarte 
periculoase ale lui Haiducescu (min. 25) și 
Burlacu (min. 27) au fost excelent parate de 
portarul minerilor, Dobre. Imediat după pauză 
(min. 48), la un nou corner executat de Fartuș
nic, Polvrea a reluat din voie și același Țibichi a 
deviat surprinzându-l pe Măicăneanu și 2-0.

întrucât terenul devenise foarte greu, cres
când astfel riscul accidentărilor, minerii au 
redus turația motoarelor jucând mai mult pentru 
păstrarea rezultatului. în consecință, oaspeții 
au echilibrat jocul, au avut chiar câteva bune 
ocazii de gol, dar până la final nici una din cele 
două echipe n-a mai înscris.

MINERUL: Dobre - Fartușnic, Răducă- 
nescu, Filip (76 Kallo), Drăgoi, Bozga - 
Țibichi, Polvrea, Dragnea - Bolfoș (6 
Ocolișan), Rădos.

PETROLUL: Bălăeț (17 Măicăneanu) - 
Bazdavan, Preda, Constantinescu, Hanganu - 
Burlacu, Zgabaia, Hîrșu (63 Mocanu), 
Haiducescu - Manole, Bacătea.

Ciprian MARINUȚ

Evoluție bună a gazdelor

VICTORIA CĂLAN- 
CONSTRUCTORUL 
HUNEDOARA 6-0

Echipa din Călan, de pregătirea căreia se 
ocupă antrenorul - jucător Teodor Lazăr, își 
continuă șirul succeselor obținând și duminică o 
victorie la scor în fața tinerei formații Constructorul 
Hunedoara. Spre deosebire de meciurile anterioare 
când Lazăr a trebuit să folosească 3-4 juniori, în 
acest joc au fost apți și piesele de bază Căruceriu, 
Matei și Surugiu. Indiferent ce formație a jucat, 
Victoria a obținut rezultate foarte bune fiind de 
apreciat jocul colectiv practicat, abnegația și 
dăruirea cu care componenții echipei abordează 
fiecare partidă, indiferent unde se dispută meciul 
pe teren propriu sau în deplasare.

Deși primeau replica unei echipe din sub
solul clasamentului (din vechea formație a 
Constructorului au rămas doar câțiva jucători 
numărați pe degetele de la o mână, clubul con- 
fruntându-se cu mari greutăți materiale și fi
nanciare), peste 300 de spectatori au ținut să fie 
prezenți la stadion pentru a -și urmări favoriții. Și 
au avut parte să asiste la un joc plăcut, an
trenant prin frumusețea fazelor la poarta oas
peților în față căreia Surugiu, Lazăr, Matei, 
Căruceriu, Gogan, Niculescu și chiar apărătorii 
Bordean, Kolman au creat și finalizat numeroase 
faze din care au și înscris nu mai puțin de 6 ori!

Cu toate acestea, tânăra formație din Hune
doara s-a ținut destul de bine, reușind să păs
treze neschimbată tabela de marcaj până în 
minutul 25. Până atunci apărarea în frunte cu 
portarul Sas s-a opus înscrierii golului, între 
care ar fi de amintit că în minutele 13 și 23 
tânărul Bucșe “scoate" de două ori balonul cu 
capul după un șut excelent al lui Lazăr sub 
bară și apoi, când mingea, trimisă de Bordean în 
stâlpul porții din stânga, a fost reluată în corner, 
în min. 25, după un atac prelungit, Căruceriu, 
printr-un șut de senzație de la 30 de metri, 
deschide scorul. După ce în min. 34 Istina de la 
oaspeți a ratat din apropierea porții egalarea, 
gazdele se mențin în atac dar nu izbutesc un 
nou gol decât în min. 47 prin Gogan, introdus 
pe teren în min. 40. Gazdele păstrează în 
continuare inițiativa, desfășurând un joc alert, 
cu dese schimbări de direcție ce au creat oca
zii clare de a înscrie. Ceea ce s-a și întâmplat 
în minutele 53 (autogol - același apărător re
marcat deseori în această partidă - Bucșe), 67 
(Matei), 80 (Gogan), 87 (Surugiu).

Bun arbitrajul brigăzii din Valea Jiului - Alin 
Ciolca, R. Kecsedy și M. Vreme, într-o partidă 
desfășurată într-un climat în deplin fair - play și 
pe teren și în tribună.

VICTORIA: Toth, Petrișor (Papp), Budeic, 
Bordean, Kolman, Căruceriu (88 Danciu), 
Lazăr, Rece (40 Gogan), Surugiu, Niculescu 
(69 Pescar), Matei.

CONSTRUCTORUL: Sas (74 Marton), 
Manea, Bucșe, Romeghea, Bacali (74 
Zbenghea), Ariene (88 Vințan), Muntean, Ureche, 
Roșu, Istina, Borza. Antrenor Șt. Păunescu.

S. CERBU

DIVI2IA A
Rezultatele etapei a 26: FC Național - 

Univ. Craiova 1-0; Dinamo - FC Argeș 1-0; 
Gloria - FC Onești 3-1; FC Farul - FCM Bacău 2- 
0; Ceahlăul P.N. - CSM Reșița 4-0: Foresta - “U” 
Cluj 1-0; Petrolul - Steaua 2-1; Olimpia S.M. - 
Astra PI. 1-2; Oțelul Galați - Rapid 0-1.

Onești - Dinamo; “U" Cluj - FC Național; FC 
Argeș - Foresta; Univ. Craiova - Olimpia; Astra 
PI. - Farul; Rapid - Gl. Bistrița; Steaua - Ceahlăul; 

kCSM Reșița - Oțelul Galați; FCM Bacău - Petrolul. Â

CLASAMENTUL
1. DINAMO 26 22 2 2 83-21 68
2. Rapid 26 20 5 1 57-15 65
3. Steaua 26 15 6 5 48-25 51
4. FCM Bacău 26 13 8 5 34-25 47
5. FC Național 26 15 1 10 47-33 46
6. FC Argeș 26 14 3 9 42-31 45
7. Oțelul Gl. 26 14 2 10 38-25 44
8. Petrolul 26 12 5 9 41-35 41
9. Ceahlăul 26 12 3 11 41-41 39
10. Astra PI. 26 10 5 11 29-27 35
11. Gl. Bistrița 26 9 4 13 42-46 31
12. Farul 26 9 413 28-39 31
13. FC Onești 26 9 3 14 36-50 30
14. U Craiova 26 7 5 14 27-40 26
15. CSM Reșița 26 5 8 13 21-50 23
16. Foresta 26 5 4 17 25-46 19
17. Olimpia 26 3 4 19 16-50 .13
18. ”U” Cluj 26 2 4 20 12-68 10

Etapa viitoare (sâmbătă, 1I mai): FC

Tt DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a 26-a: Chimica 

Târnăveni - FC Drobeta Tr. S 1-0; UTA - Jiul 
Petroșani 6-0; Unirea Dej - FC Apulum 2-0; Corvinul 
Hd. - Poli Timișoara 1 -0; Mineral Motru - FC Bihor 2- 
0; Extensiv Craiova - Gaz Metan Mediaș 2-1; Dada 
Pitești - ARO C-lung 3-2; ASA Tg. M - FC Baia Mare 
4-0; FC Inter Sibiu - Vega Deva 4-0.

CLASAMENTUL

Apulum A.l. - UTA; Drobeta - M. Motru; Jiul - 
Chimica; FC Bihor - Corvinul; Poli Timiș - ASA 
Tg. M.; ARO - Un. Dej; Vega Deva - Extensiv;

LGaz M. - Dacia; FC Baia M. - Inter Sibiu.

1. EXTENSIV 26 18 4 4 68-22 58
2. ARO C-lung 26 15 3 8 47-32 48
3. U T Arad 26 14 5 7 51-30 47
4. Inter Sibiu 26 13 2 11 41-33 41
5. FC Bihor 26 12 5 9 29-27 41
6. Gaz Metan 26 12 4 10 41-35 40
7. Poli Timiș. 26 12 3 11 45-32 39
8. Corvinul 26 12 3 11 40-43 39
9. ASA Tg. M. 26 12 2 12 33-33 38
10. M. Motru 26 10 4 12 35-39 34
11. Vega Deva 26 9 5 12 27-45 32
12. Dacia 26 9 4 13 36-42 31
13. Drobeta 26 9 4 13 31-41 31
14. Apulum 26 9 4 13 29-41 31
15. Chimica 26 9 4 13 28-43 31
16. Bala Mare 26 8 6 12 32-39 30
17. Jiul 26 9 2 15 26-49 29
18. Un. Dej 26 8 4 14 32-45 28

Etapa viitoare (sâmbătă, 1 m al):

jCr DIVIZIA C3,
Rezultatele'1 
et. a 29-a: 
Ele ctro - Petr. 
Stoina 5-1; FI.

Vâlcea - șoimii Sibiu 1-1; Min. tserbești - Al. Slatina
4- 1; Gl. Reșița - FI. Moreni 1 -0; Petr. Drâgășani - Min. 
Mătăsari 3-0; Constr. Craiova - Min. Lupeni 4-0; 
Min. Certej - Petr. Țicleni 2-0; Pandurii Tg. Jiu - 
Forest Stâlpeni 3-0; Min. Uricani - Record Mediaș
5- 1; Aurul Brad - Progr. Caracal 3-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (sâmbătă 1 mal): M. Lupeni - 
M. Uricani; Petr. Țicleni - Constr. Craiova; M. Mătăsari 
- M. Certej; Al. Slatina - Petr. Drăgășani; Șoimii - M. 
Berbești; Forestierul Stâlpeni - FI. Vâlcea; Flacăra 
Moreni - Pandurii Lignitul; Progr. Caracal - Gl.

1. ELECTRO 29 22 6 1 67-16 72
2. FI. Vâlcea 29 19 4 6 75-34 61
3. Șoimii Sibiu 29 17 9 3 65-25 60
4. Gl. Reșița 29 16 5 8 53-28 53
5. Pandurii Tg.J. 29 16 2 11 49-30 50
6. Min. Certej 29 14 6 9 58-42 48
7. Min. Uricani 29 14 0 15 60-59 42
8. Al. Slatina 29 13 3 13 35-41 42
9. Petr. Stoina 29 13 2 14 54-51 41
10. Constr. Cr. 29 13 1 15 54-49 40
11. Aurul Brad 29 12 4 13 50-45 40
12. FI. Moreni 29 11 6 12 53-46 39
13. Min. Berbești 29 11 5 13 47-61 38
14. Petr. Țicleni 29 11 2 16 38-65 35
15. Petr. Drăgăș. 29 11 1 17 31-50 34
16. Min. Mătăsar I29 10 3 16 28-41 33
17. Forestierul 29 10 1 18 41-65 31
18. Min. Lupeni 29 9 3 17 36-68 30
19. Progr. Caracal 29 7 4 18 34-69 25
20. Record M. 29 5 5 19 35-78 20

Reșița; Petr. Stoina - Aurul; Record - Electroputere.

DIVIZIA
Rezultatele etapei a 18- a din 25 

aprilie 1999
Metalul Crișcior - Min. Ghelari 2-1; 
Min. Aninoasa - Min Teliuc 4-1; 
Min. Bărbăteni - Paroșeni-Vulc. 0-0; 
CIF Aliman Brad- CFR Marmosim 1-1; 
Victoria Călan - Constr. Hd. 6-0.

CLASAMENTUL
1. PARÂNGUL 15 13 1 1 41-13 40
2. Victoria ’90 15 11 2 2 42-7 35
3. Dacia Or. 14 11 1 2 34-6 33
4. M. Aninoasa 16 8 1 7 25-19 25
5. CFR Marmosim15 7 3 5 30-17 24
6. M. Bărbăteni 16 7 2 7 19-30 23
7. M. Ghelari 15 5 1 9 24-29 16
8. Paroșeni-Vulc. 15 4 4 7 16-22 16
9. Metalul 16 5 1 10 19-39 16
10. M. Teliuc 15 3 3 9 21-33 12
11. CIF Aliman 15 3 2 10 11-43 11
12. Constr. Hd. 15 3 1 11- 14-38 10

Etapa viitoare nr. 19 din 2 mai 1999:
Parângul Lonea - Metalul Crișcior; 
Dacia Orăștie - Min. Aninoasa;
Min. Teliuc - Min. Bărbăteni;
FC Paroșeni - Vulcan - CIF Aliman Brad; 
CFR Marmosim - Victoria '90 Călan.
Min. Ghelari și Constructorul Hd. stau.
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Ghelarul - îngenuncheat sub povara tranziției

Apa - eterna problemă
Femeia ce a iruptîn biroul 

primarului comunei Ghelar se 
găsea într-o evidentă stare de 
iritare. Cu o mișcare zvâcnită 
își trântește cu zgomot 
umbrela de podeaua încăperii. 
Potopul de vorbe răstite coinci
de cu zbuciumul furios al mâinii 
aflate în căutare printre fal
durile textile ale unei plase. Un 
top de facturi apar cu repe
ziciune începând un tremur de 
mare amplitudine în mâna să- 
tencei: "Mi-am plătit toate da
toriile, primarule ! De ce n-am 
apă la robinet ?! Binp că sunt 
aici și domnii de la Deva să va
dă cum este gospodărită co
muna și cum nici plătită apa nu
mi curge la robinet!” Bufnitura 
ușii trântite la ieșire cade greu 
peste liniștea încăperii..

Alimentarea cu apă curen
tă a localității Ghelar nu e o 
problemă apărută de curând, 
în lipsa unor puțuri și fântâni, 

care nu sunt viabile pe solul și 
subsolul viermuit de puzderia 
galeriilor de mină, locuitorilor 
comunei le rămâne o singură 
sursă de alimentare, Valea Nă- 
drabului. împingerea șuvoiului 
vital, în sus, spre coama dea
lului, reprezintă performanța de 
a învinge o diferență de nivel 
de 500 de metri. Apa sfidează 
gravitația printr-o rețea de ali
mentare dinamizată de două 
stații de pompare. Ca și curio
zitate istorică, stația de pompe 
de la Rătișoara a fost constru
ită de unguri. Nu cei din UDMR! 
Alții, pe vremea imperiului 
austro-ungar. Nici cealaltă sta
ție de pompe, de la Valea Nă- 
drabului, nu e cu mult mai nouă, 
iar dacă mai amintim că țevă- 
raiele rețelei sunt în exploa
tare de peste 40 de ani, ob
ținem imaginea unui sistem de 

alimentare “copt” gata să se di
sipeze pe apa sâmbetei. Ca a- 
facere, exploatarea acestor in
stalații este un dezastru finan
ciar. Randamentul de 50 la sută 
al pompelor, pierderile generate 
pe rețea de țevile făcute "șvai
țer” de prea îndelungata folosire,

sunt handicapuri tehnice de ne
înlăturat în calea unei exploatări 
judicioase a sistemului. Lucru bi
necunoscut de R.A.I.L. Hune
doara care în vara anului trecut 
s-a "lepădat” de administrarea 
rețelei de apă a Ghelarului. Da
toriile din exploatare ajunseseră 
la 2 miliarde de lei. Sectorul de 
alimentare cu apă a devenit ser
viciu public al Primăriei Ghelar. 
Chiar dacă preluarea de la 
R.A.I.L. Hunedoara s-a făcut cu 
datorii zero, astăzi obligațiile la 
plată a primăriei rezultate din ex
ploatarea sectorului se ridică la 
751 de milioane de lei. Principalul 
creditor este CONEL, care din 
luna februarie nu mai încasase 
nici un leu de la Primăria Ghelar. 
în aceste condiții, chiar în ziua 
documentării noastre acolo, 
CONEL sistase alimentarea pom
pelor cu energie electrică lăsând 
locuitorii Ghelarului fără apă.

“Alimentarea cu apă nu se 
poate face fără pierderi, ne 
spune dl loan Toplician, pri
marul comunei. Deși la Ghelar 
metrul cub de apă este cel mai 
scump din țară, lipsa de ran
dament al instalațiilor face ca 
veniturile să nu depășească 
costurile de exploatare. Unde 
mai punem că nici principalii 
consumatori nu-și achită la timp 
facturile. De exemplu, E.M. 
Ghelar trebuie să achite pentru 
consumul de apă 550 de mili
oane de lei, iar asociația de 
locatari din colonia muncito
rească de blocuri datorează 
150 de milioane de lei. Astăzi 
(19. 04. a.c.) cei de la mină ne- 
au anunțat că s-au primit ceva 
bani și sperăm că o dată cu 
vărsarea lor în contul CONEL 
pompele vor reîncepe să func
ționeze".

Rezolvarea problemei le
gate de alimentarea cu apă a 
Ghelarului se poate face doar 
prin promovarea unei investiții 
de anvergură care să înlocu
iască instalațiile existente. 
Costurile unei asemenea lu
crări se ridică în prețuri 1998 
la 13 miliarde de lei. în anul 
trecut s-au alocat pentru 
aceasta cca. 570 de milioane 
de lei care s-au cheltuit la 
înlocuirea unor porțiuni de 
conducte aflate într-o stare 
de maximă uzură. Din cele 
declarate de primarul loca
lității a reieșit că în austeri
tatea generală o asemenea 
investiție s-ar putea realiza în 
minim zece ani de zile. Dată 
fiind iminenta închidere a 
minei Ghelar e greu de crezut 
localitatea va mai avea pu
tere să se bucure dacă vreo
dată o astfel de investiție se 
va face.

Scriptic, în acest an primăria Ghelar contează 
pe un buget de 1,1 miliarde de lei, mai mic cu aproa
pe trei sute de milioane comparativ cu bugetul anului 
trecut. Problema care se pune, precizează dl loan 
Toplician, este dacă acest buget se va putea 
consolida și în realitate în vistieria primăriei. Ca 
surse de finanțare se poate conta pe trei variante. 
Cea mai importantă ar fi impozitul pe salariu al 
angajaților de la mina Ghelar, cota parte care-i revine 
primăriei, conform Legii Bugetelor Locale, fiind de 
cca. 630 de milioane de lei. O altă sursă ar fi 
reprezentată de fondul acumulat la nivelul Consiliului 
județean, din care Primăriei Ghelar i-ar reveni în
acest an 370 de milioane 
de lei. Restul fondurilor se 
concretizează din sursele 
proprii ale primăriei 
reprezentate de taxele și 
impozitele locale.

Conform celor decla
rate de primar, acești bani 
nu vor fi de ajuns decât 
pentru menținerea la cote 
minimale a activității și ro
lului instituției. Se vor chi
vernisi strict banii ce se 
alocă cheltuielilor cu salariile angajaților și cu mate
rialele necesare unor reparații de maximă ne
cesitate. Nu se va face nici o lucrare de investiții, 
nici o reparație de drum, banii ajungând la limită 
pentru funcționarea școlii și asigurarea unei minime 
activități de gospodărire comunală.

Astfel, sunt alocați pe anul în curs 112 
milioane de lei pentru cheltuielile curente ale 
școlii din cortiună (lemne de foc, consum apă, 
curent, materiale de curățenie) și opt milioane de 
lei ca burse destinate unor elevi nevoiași. 
Asistenței sociale i s-au alocat 34 de milioane de 
lei, numărul celor asistați la Ghelar fiind de 17 
persoane, la capitolul gospodărire comunală 
sunt alocați 75 de milioane de lei pentru iluminatul

Ce se economisește 
Ia gospodărirea 

localității se cheituie 
pe consilieri

public care se va face însă într-o măsură mai 
restrânsă în acest an. Alte câfeva zeci de mili
oane vor intra ca plăți salariale în buzunarul 
bibliotecarului, al referendului cultural și, din 
acest an, al celor trei cadre ce deservesc acti
vitatea sanitar-veterinară în comună.

Singura cheltuială ce dă cu tifla sărăciei ge
nerale o reprezintă indemnizația primită la fiecare 
ședință de către consilierii locali.

“Fiecare consilier primește, conform legii, o 
indemnizație de 600.000 de lei pentru fiecare 
ședință de consiliu. Pe un an de zile, banii cheltuiți 
cu aceste indemnizații depășesc cheltuielile

primăriei în învățământ 
sau în asistență socială. 
De exemplu, pe 1999, su
ma totală ce revine con
silierilor noștri se ridică la 
188 de milioane de lei. Or, 
dacă punem într-un taler 
al balanței ce primești și 
în celălalt ce poți să dai 
de prea multe ori în ultima 
vreme cei care primesc 
au devenit datori vânduți 
comunității care îi plă

tește”, precizează dl primar loan Toplician. Cazul 
nu e singular. Numeroșii trepăduși ce au obținut, 
prin oala comună a listelor de partid, sinecuri în 
AGA, consilii locale, ministere sau Parlament 
formând deja o clică puturoasă.

Revenind la Ghelar, dat fiind faptul că 1999 
pare a fi anul lichidării activității minerești în zonă, 
putem întrezări probleme financiare mari pentru 
instituția primăriei. în caz extrem , în care oricât 
ar părea de bizar, va apărea starea de “fali
ment", primăria își va rezuma întregul rol la a 
administra informațiile referitoare la pulsul 
nașterilor și deceselor în comună. în rest, lipsa 
banilor va duce la o încremenire totală a acti
vității de gestionare a localității.

Deși împărțit, 
oamenii n-au 

ce face cu 
pământul 

în centrul de comună sunt 
împărțite, până în prezent, ju
mătate din titlurile de proprie
tate. în satele aparținătoare 
situația este următoarea: la 
Ruda toate titlurile de proprie
tate sunt înmânate, iar la Plop 
vor începe măsurătorile în 
acest an. Comuna Ghelar are 
o suprafață agricolă de 235 
hectare, pământ de categoria 
a V-a puțin pretabil culturilor. 
Anul trecut a rămas total nelu
crată peste 30 la sută din su
prafața agricolă costul lucră
rilor fiind inaccesibil sătenilor. 
Majoritatea pământului este 
folosit ca fânețe pentru ani
male, puține suprafețe, de pe 
lângă gospodării, fiind cultivate 
cu cartofi, zarzavat, porumb și 
secară. Practic, pământul pri
mit în proprietate nu aduce 
folos celor care îl dețin, pe de- 
o parte din cauza lipsei mijloa
celor de a-l cultiva, în comună 
existând un singur tractor, iar 
pe de altă parte, datorită fap
tului că media de vârstă în co
mună este de 55 de ani.
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Nevoile gospodărești 

ale comunei Ghelar presu
pun abordarea unor inves
tiții în valoare cumulată de 
peste 20 de miliarde de 
lei. Cea mai stringentă ne
voie a Ghelarului este ali
mentarea cu apă. Există 
aprobată o investiție în 
acest sens încă din 1994. 
Costul lucrării la acea dată 
se ridica la 2,1 miliarde de 
lei. Astăzi investiția valorea
ză aproape 1.5 miliarde de

!n 1999,

muncitorească “CUȚ"- 
Ghelar. Investiția se ridică la 
4 miliarde de lei și constă în 
realizarea a două microcen- 
trale termice. Pe lângă gă
sirea surselor de finanțare, 
promovarea investiției mai 
presupune execuția proiec
tului tehnic, a instalației elec
trice și a caietului de sarcini. 
Tot în fază de bune intenții 
este și investiția privitoare la 
introducerea gazului metan 
la Ghelar. Există o hotărâre

suportarea costurilor inves
tiției se face în totalitate de 
către beneficiari. Conform 
celor declarate de dl loan 
Toplician, primarul comu
nei, cele două clauze în ca
zul comunei Ghelar fac im
posibilă introducerea gazu
lui metan: “Termenul limită 
este 1 august a.c. iar costul 
total al investiției se ridică 
la peste 6 miliarde de lei. 
Așa că ambele clauze lo
vesc în plin orice încercare

Nici un leu pentru investit ii

Ghelarul, așezare cu aproape 2500 de locuitori, este 
deservit de două poștărițe. Marioara Cîrligeanu și Flo
rentina Lobonțiu fac zilnic foarte mulți kilometri pentru a 
duce localnicilor corespondența, abonamentele, avize sau 
pentru alte servicii făcute prin poștă. Dna Elena Busuioc, 
diriginta Oficiului Ghelar, preciza că dat fiind numărul de 
km pe care se întinde satul datorită cătunelor sale (Meriz, 
Grâne, Muțea Plăcinții - ca să enumerăm doar o parte din 
acestea), ar trebui mai mult de doi factori poștali.

Pe cele două poștărițe le-am întâlnit la... sediu, căci 
tocmai sosise mașina poștei. După sortarea cores
pondenței și abonamentelor plecau spre casele oame
nilor. Cu toate că eram în pragul celei de-a treia decade a 
lunii aprilie și pomii înfloriseră, ziua era friguroasă, 
ningea și bătea vântul. Dar o asemenea vreme nu-i 
împiedică pe factorii poștali, indiferent unde și-ar desfă
șura activitatea, să-și facă datoria. Așa cum și-o fac și 
doamnele Cârligeanu și Lobonțiu căci “abonamentele la 
“Cuvântul liber” sunt în creștere” - aprecia șefa lor, dna 
Busuioc. în luna aprilie, ziarul nostru este citit de 137 de 
familii ghelărene.

____lei. Ea a fost demarată la 
finele anului 1997, iar anul 
trecut s-au alocat 570 de 
milioane de lei dintr-un to
tal de 5,5 miliarde ceruți, 
bani care s-au folosit la în
locuirea unor scurte tron
soane, porțiuni de maximă 
uzură, din rețeaua de con
ducte de transport al apei.

O altă investiție aflată în 
curs de promovare are ca 
obiect îmbunătățirea con
fortului termic al unui număr 
de 4 blocuri din colonia

V-................................

de guvern emisă în acest 
sens care vizează introduce
rea gazului metan într-un 
ntftnăr de 70-80 de localități 
din țară printre care și 
Ghelar. Din păcate două din 
clauzele HG-ului fac ca 
aceasta să devină aproape 
neaplicabilă. Prima clauză 
stipulează că aprobarea de 
introducere a gazului metan 
este valabilă dacă investiția 
demarează într-un an de zile 
de la data emiterii hotărârii. 
A doua clauză precizează că

de a ne organiza în vede
rea demarării investiției”.

Dacă anul trecut, primă
ria a primit pentru investiții 
cca. 600 de milioane de 
lei, bugetul din acest an nu 
va cuprinde nici un leu alo
cat acestui domeniu. Dacă 
nu va marca falimentul Pri
măriei Ghelar, acest an va 
fi caracterizat de o înghe
țare completă a oricăror lu
crări de investiții pe raza 
comunei cu toate efectele 
negative ce decurg de aici.

I MAJORITATEA CUPOANELOR
I '
I
I

AGRICOLE DISTRIBUITĂ
Deși perioada distribuirii cupoanelor agricole se derulează 

între 5 aprilie și 31 iunie, în data de 19 aprilie, dna Cazacu Rodica, 
| agent agricol la Primăria Ghelar, spunea că foarte mulți oameni 

din comună își ridicaseră deja adeverința necesară obținerii 
acestora.

La Oficiul poștal Ghelar, dna Elena Busuioc, dirigintă, aprecia 
că din totalul de 622 de cupoane, aproximativ 400 se aflau deja 
în posesia deținătorilor de pământ. Vinerea care precedase 
documentarea, fiind sărbătoare pentru ortodocși - Izvorul 
Tămăduirii - a fost o zi de vârf în distribuirea cupoanelor. Fără 
aglomerația din amintita zi, acțiunea continuă.

I 
I
I
I
I 
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Când se va 
împlini anul 

2000?
După destrămarea Im

periului Roman și recunoaș
terea creștinismului, clericii 
și alții s-au gândit că ar fi 
bine să schimbe numero
tarea anilor de la înteme
ierea Romei, așa cum a fost 
înainte, și să înceapă cu cel 
mai mare eveniment din is
torie, cu nașterea Domnului 
lius Hristos. După multe cal
cule, cu mici diferențe între 
ele, au stabilit de când să 
înceapă anul 1.

De-atunci, a trecut an 
după an, fiecare an cu eve
nimentele lui. Dacă peri
oada dinainte de Hristos a 
avut oameni luminați de 
Dumnezeu care au vestit ce 
se va întâmpla până la El, 
prin prooroci și apostoli, am 
aflat ce va fi și mai târziu. în 
Biblie la proorocul Osea 6:2 
zice că: “El ne va da iarăși 
viață în două zile, a treia zi 
ne va scula și vom trăi îna
intea lui”. Dar la sfârșitul 
acestor două zile, adică do
uă mii de ani, în mai multe 
locuri în Biblie și la Daniel, 
cap 12:1 se spune că în vre
mea aceea vor fi eveni
mente deosebit de grave 
cum nu au mai fost de când 
e omul pe pământ: “Dar în 
vremea aceea poporul tău 
va fi mântuit și anume ori
cine va fi găsit, scris în carte” 
(Cartea vieții).

Șl iată că noi, oamenii 
care trăim acum, trăim în 
anii sfârșitului, anul acesta și 
în cel care vine se împlinesc 
două mii de ani și omenirea 
n-a fost nimicită din cauză 
că s-a greșiț numerotarea 
anilor.

Cuvântul că El ne va da 
iar viața în două zile ne arată 
clar că Dumnezeu nu calcu
lează anii de la nașterea 
Domnului lisus, bi numai du
pă ce s-a dat viața, a fost 
îngropat dar a înviat și a șe
zut pe tron la dreapta 
Tatălui. Abia de atunci a în
ceput să dea mântuirea ce
lor ce cred în El și-L ascultă. 
Deci mai sunt vreo treizeci 
de ani până la două mii și 
sfârșitul lumii acesteia. Deci 
să nu ne amăgim că nu vine 
sfârșitul, ci tocmai acum să 
ne întoarcem la Dumnezeu 
căci vedem că cele vestite 
se întâmplă. Atunci se va îm
plini cuvântul din Psalm 
46.6-11: “Opriți-vă și să știți 
că Eu sunt Dumnezeu și de 
acum nu veți mai stăpâni voi 
pământul, ci Eu îl voi stăpâ
ni”... Vedem că acum războ
iul bate la ușă și nori negri 
din apus și răsărit stau gata 
să înceapă furtuna. Bețivii să 
nu se mai lase înșelați că 
beția le va aduce liniște și 
pace, nici curviile, hoțiile, 
violurile și ura între oameni. 
Deci cu toții să ne întoarcem 
la Dumnezeu, de la vlădică 
până la opincă, de la guvern 
până la măturătorul străzii, 
prin unire, muncă, cinste, 
dreptate și iubire de toți oa
menii. Prin rugăciune să I 
apelăm la ajutorul lui 5 
Dumnezeu, căci dacă nu 
vom face acest lucru acum, 
după ce va începe furtuna va 
fi prea târziu...

Deci acum. Așa să ne 
ajute Dumnezeu. Amin.
loan CERN AT, pensionar

întocmirea cadastrului 
general - o lucrare de 

anvergura în timp și spațiu (II)
- Prin lucrarea de cadastru 

general se urmărește - spunea 
interlocutorul - realizarea hărții 
digitale care face obiectul ac
tualei lucrări.

De reținut că OJCGC nu se 
identifică și nu are activitate 
paralelă cu OCAOTA (Oficiul 
de cadastru agricol și orga
nizarea teritoriului agricol, care 
este instituția subordonată Mi
nisterului Agriculturii și Ali
mentației), precizându-ne că 
prima instituție amintită asigură 
cadrul general al operațiunii în 
desfășurarea ei.

Cadastrul general are - 
după cum am reținut - trei com
ponente principale și anume:

‘cadastrul tehnic, care 
cuprinde date privind mă
surarea și definirea par
celei;

‘cadastrul economic 
sau calitativ, care oferă da
te referitoare la bonitarea 
solului, pe baza cărora se 
stabilește valoarea de piață 
a terenului în vederea cir
culației acestuia;

/Z
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Se curăță 
pășunea

Consiliul local al comunei 
Densuș - ne spunea dl Sorin 
Ștefoni, viceprimarul localității - 
a stabilit recent taxa de pă- 
șunat pentru toate categoriile 
de animale. Proprietarii de bo
vine și ovine nu sunt obligați 
să achite în bani taxele res
pective ci prin muncă. Mai pre
cis, fiecărui cetățean ce deține 
animale i s-a repartizat, în 
funcție de numărul acestora, o 
suprafață de pășune pe care 
trebuie să o curețe de lăstăriș, 
spini ș.a. Primăria urmărește 
îndeaproape operația respec
tivă având grijă de calitatea 
acesteia.

Comuna Densuș are pă
șune pe care ar putea-o închi
ria oricui. Cei ce vor să urce cu 
animalele la munte pe timpul 
verii se pot adresa pentru 
acest lucru consiliului comunal.

- -=-=

* cadastrul juridic, care 
constituie însăși publici
tatea imobiliară legată de 
proprietar și de trans
miterea proprietății.

Discuție cu 
dl ing. Constantin Ene, 

directorul Oficiului 
județean Hunedoara de 

cadastru, geodezie și 
cartografie

în scopul îndeplinirii obiec
tivelor stabilite, Oficiul Național de 
Cadastru a elaborat în ultima vre
me o serie de regulamente proprii, 
între acestea pot fi amintite eele 
referitoare la: avizarea lucrărilor 
de cadastru, geodezie și carto
grafie, la recepția lucrărilor; la 
autorizarea persoanelor fizice și 
juridice care au dreptul să exe
cute astfel de lucrări. De aseme
nea, subliniem că au fost elaborate 
normele tehnice pentru introdu
cerea cadastrului general, precum 
și un ordin în baza căruia se sta

Cele două
Dudui

Soții Neamțu au renunțat la 
locuința dumnealor din muni
cipiul Hunedoara și s-au mutat în 
comuna Toplița. Menționăm că 
dna Rodica Neamțu este contabil 
șef la consiliul local, iar soțul 
dânsei este pensionar.

- Am făcut gestul respectiv 
în urmă cu cinci ani din două 
motive. Primul: Toplița este un 
sat foarte frumos cu oameni de 
treabă ce ne-au primit cu multă 
bucurie, îi" respectăm și ne 
respectă.

- Unde locuiți?
- Pe ulița ce duce spre bi

serică. Ne-a primit în casa dum
neaei o femeie, Elisabeta Erzi 
Duduia, pe care am luat-o în în
treținere.

- Ce fel de om este Duduia?
- Minunat. Are 98 de ani, dar 

se mișcă precum o zvârlugă. 
Citește, face absolut orice lucru. 

bilesc persoanele împuternicite să 
constate contravențiile și infrac
țiunile la Legea 7/1996.

Dl Ene ne-a mai relatat că 
dintre lucrările de specialitate 
aflate în desfășurare, unele pri
vesc cadastrul edilitar - imobiliar, 
acestea vizând municipiile Deva 
și Petroșani, cu finanțare de la 
MLPAT și de la bugetele locale, 
în context am notat că OJCGC 
colaborează cu firme serioase 
în realizarea lucrărilor specifice, 
cum sunt Prosfinx din Cluj - 
Napoca, ISPH București, filiala 
din Deva a ACOMIN și altele.

De asemenea, interlocutorul 
a ținut să aducă mulțumiri au
torităților județene și locale pen
tru sprijinul ce-l acordă OJCGC, 
inclusiv pentru spațiul de func
ționare asigurat. în prezent insti
tuția are zece angajați, inclu
zând și specialiștii, urmând ca, 
dată fiind durata și complexi
tatea lucrărilor de executat, nu
mărul angajaților să se tripleze.

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB

................. ■ —

- în sat mai este o femeie 
cu numele de Duduia.

- Da, Otilia, verișoară cu 
Duduia noastră. Ea aduce în 
fiecare zi flori proaspete la 
Primărie. Are acum 84 de ani, 
dar se ține foarte bine. 
Citește în fiecare zi “Cuvântul 
liber", pune răsaduri, coase și 
știe o mulțime de rețete de 
prăjituri pe care le oferă cu 
mare plăcere.

Bruneții la 
piață

în piața “Obor" din Hune
doara au apărut, de o bucată 
de vreme, mai mulți țigani. Nu 
pe post de cumpărători, ci de 
vânzători. Un lucrător din piață 
ne spunea că aceștia cumpă
ră dimineața devreme marfă, 
pe care o revând cu preț mai 
mare...

Traian BONDOR

Răspuns !a o scrisoare

PENTRU CUPOANELE 
AGRICOLE NU SE PERCEP 

TAXE!
Printr-o scrisoare primită 

de la dl O. Andrei din satul 
Vărmaga, comuna Certeju de 
Sus, petentul, abonat și cititor 
al ziarului “Cuvântul liber", își 
exprimă nedumerirea pentru 
faptul că, deși s-a spus și s-a 
scris că la înmânarea cupoa
nelor agricole nu se percep 
nici un fel de taxe, în realitate 
acest lucru nu este respectat. 
Pentru a elucida problema 
adusă în discuție, am rugat-o 
pe dna ec. Cărpinișan Livica, 
inspectorul șef al Inspecto
ratului județean Hunedoara 
pentru controlul activității poș
tale, să clarifice în ce constau 
și dacă se percep astfel de 
taxe.

Din discuție s-a desprins 
limpede faptul că asemenea 
taxe nu sunt percepute în nici o 
localitate și pentru nici un în
dreptățit să primească astfel 
de cupoane, eliberarea lor fă- 
cându-se în mod gratuit, așa 

în conformitate cu prevederile art.6, pct. 
6.5., al.b din statutul asociației se convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI 
Metalotex PAS, ce va avea loc în data de 
10.05.1999, ora 13, în incinta Lacto Bar, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Consiliului de Administrație
2. Modificarea Statutului Asociației
3. Diverse.

RIMPENCOMSERV
054/230613; 092/398437

Distribuitor autorizat BOSCH O STIHE
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Hidrofoare, compresoare, aparate de sudură, 
utilaje pentru prelucrarea lemnului ELEKTRA-BEKUM

■ Motopompe HONDA
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Acțiunea “PROCONȘȚRUCT" pentru scule electrice bosch @
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DEVA - B-dul Decebal, Bl.l • HUNEDOARA - B-dul Corvin, bl.9 • 
BRAD - str. Avram lancu, bl.43, parter» PETROȘANI - Aleea Poporului, BI.2

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA 
i

Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara
Comercializează, prin depozitul din Deva, 

Str. Depozitelor, nr. 1, 
toată gama de conductori și cabluri electrice.

^IMPORTANT
Marfa se comercializează la preț de producător 

din depozit sau în termen de 
maximum 5 zile.

Informații la telefon 
054/232946.

cum s-a spus și s-a scris în 
presă.

Este posibil însă ca unii be
neficiari, în cazul în care nu au 
clarificat potrivit legii această 
calitate, să fie nevoiți să plă
tească (acea sumă de 5000 lei 
- despre care se spune în 
scrisoare) în scopul obținerii 
copiei xerox de pe actele ori
ginale cu care să se justifice 
dreptul de a intra în posesia 
cupoanelor agricole. Obținerea 
copiei este obligatorie deoa
rece oficiile poștale nu au drep
tul să rețină acte în original ale 
celor îndreptățiți să primească 
cupoane agricole. De aici poate 
proveni confuzia ce 6 face dl 
O.A. în legătură cu așa-zisa 
taxă de xerox pentru cupoa
nele agricole.

Că așa stau lucrurile ne-o 
dovedește și fșptul că astfel 
de semnale n-am primit și din 
alte localități ale județului nos
tru. (N.T.)
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33 de ani trăiți în mizerie fizică si 
sufletească, într-o totală dezorientare

Cu siguranță, Cristian 
Jitariu și-a trăit cei 33 de ani de 
viață într-o totală dezorientare, 
în mizerie fizică și sufletească. 
Doar câteva date biografice ne 
determină să afirmăm acest 
lucru.

Așadar, s-a născut în 1966 
la Oradea. La 10 clase s-a oprit 
cu școala, iar un serviciu stabil 
nu și-a găsit. Mai mulți ani a 
locuit la Deva. A avut mai multe 
condamnări care, adunate la un 
loc, depășesc 7 ani, pentru 
ultraj, tâlhărie și furt. De ultima 
condamnare s-a liberat la 
sfârșitul lui octombrie trecut. Ei 
bine, povestea noastră de aici 
începe.

Cristian Jitariu vine deci din 
nou la Deva. Una dintre 
cunoștințele lui de aici este și 
Adriana Daciana Poloșan. De 
fapt, pe aceasta o cunoștea de 
vreo șase ani, iar înainte de a 
fi închis, au conviețuit unele 
perioade. întrucât o bătea și se 
purta necorespunzător cu ea, 
Adriana a încercat de mai multe 
ori să-l evite. Degeaba însă. 
Era urmărită și amenințată, mai 
ales după ce Jitariu consuma 
băuturi alcoqlice.

. După ultima condamnare,

RĂSPUNDEM 
\ CITITORILOR

2# Ce înseamnă locuință 
, convenabilă. 

CRIMĂ
SUB LUPĂ

deși Adriana se măritase și 
avea un copil de un an, cei doi 
și-au reluat conviețuirea. Nu au 
trecut decât câteva zile și a 
început s-o bată. îi imputa 
frecvent că a vrut să-l 
părăsească și că a întreținut 
relații sexuale cu alți bărbați cât 
a fost în 
pușcărie. Cu 
toate aceste 
momente, con
viețuirea lor a 
continuat.
Această legătură avea să se 
sfârșească tragic, întrucât...

într-o seară, cei doi se 
întâlnesc pe stradă cu Viorel 
Matei, o mai veche cunoștință. 
Acesta avea cheile unui 
apartament al cărui proprietar 
era plecat din țară. întrucât știa 
că cei doi nu au unde să 
locuiască (Adriana își vânduse 
garsoniera), Matei s-a 
înduplecat, le-a dat cheia 
pentru a dormi acolo, după care 
a plecat la un restaurant. Era 
în jurul orei 18.

Deși în acea zi Jitariu mai 
consumase băuturi alcoolice, în 
drum spre apartament, acesta 
mai cumpără o sticlă de votcă, 
din care au băut amândoi în

apelor uzate și a reziduurilor . 
menajere; anumite suprafețe și I 
dotări minimale.

Vechime în muncă I
Simion Oprita. Brad
Timpul cât o persoană a 

întrerupt serviciul pentru | 
creșterea și îngrijirea copilului în i 
vârstă de până la 7 ani, deci cât ' 
nu s-a prestat muncă salariată. | 
nu se adaugă ca durată la . 
vechimea în muncă și nu se ia I 
în calcul la acordarea sporului I 
pentru vechime în muncă

2a indemnizația pentru i 
incapacitatea temporară de 
muncă

Traian Moneciu - Deva I
Cuantumul indemnizației 

pentru incapacitate temporară 
de muncă determinată de boală 
obișnuită, la o vechime în 
muncă de la 2-5 ani, este de 65 | 
la sută din salariul de bază și ( 
sporurile prevăzute de lege I 
(sporul de vechime pentru i 
condiții grele de muncă etc.) 

timpul nopții.
A sosit și punctul culminant 

al aoestbi tragice și triste 
povești.

La un moment dat, din 
cauza alcoolului și geloziei, pe 
Cristian Jitariu îl apucă 
năbădăile. Se enervează, vrem 

să spunem. A 
început s-o 
lovească pe 
Adriana cu 
pumnii. Nu s-a 
oprit decât 

atunci când și-a dat seama că 
nu mai opune rezistență.

Dându-și seama că a 
exagerat cu loviturile și că 
Adriana este inconștientă, o ia 
de pe canapea și o duce în 
bucătărie. Aici o întinde pe 
pardoseală, îi așază o pernă 
sub cap și o stropește cu apă 
pentru a-și reveni. în zadar 
însă, încercările lui rămân fără 
rezultat. își dă seama că 
Adriana a murit.

După ce a constatat ce s-a 
întâmplat, Jitariu s-a deplasat 
la Restaurantul “Rapid", unde 
știa că se află Viorel Matei și i- 
a spus acestuia că Adriana a 
murit din cauza loviturilor 
aplicate de el.

AN"* 1 spuWS

Gheorahe Tudorache
I Hunedoara. Legea locuinței nr. 114- 
! 1996 (republicată în Monitorul Of
I nr. 393 din 31 decembrie 1997) 
I definește drept locuință conve- 
1 nabilă pe aceea care, prin gradul 
| de satisfacere a raportului dintre 
I cerința utilizatorului și caracte

risticile locuinței, la un moment dat, 
| acoperă necesitățile esențiale de 
• odihnă, preparare a hranei, 
I educație și igienă. Locuința trebuie 
I să îndeplinească, deci, anumite 
J cerințe minimale privind: accesul
I liber individual la spațiul locuibil, 
| fără tulburarea posesiei și folosinței 
■ exclusive a spațiului deținut de 
| către o altă persoană sau familie: 
I spațiu pentru odihnă; spațiu pentru 
i prepararea hranei, grup sanitar, 
| acces la energia electrică și apă 
^potabilă: evacuarea controlată a

Deși nu l-a crezut, Matei 
l-a însoțit la apartament. Aici 
s-a convins că așa este. L-a 
determinat apoi pe Jitariu să 
meargă la poliție și să spună 
ceea ce s-a petrecut.

La autopsie s-a constatat 
că decesul femeii s-a datorat 
hemoragiei meningo- 
cerebrale consecutive unui 
traumatism cranio-cerebral, 
care s-a putut produce prin 
lovire și cu un corp dur.

Ulterior criminalul a 
recunoscut ceea ce a făcut 
și a declarat că i-a aplicat 
Adrianei vreo 10 lovituri cu 
pumnii în cap. A mai 
precizat după o vreme că în 
urma violențelor lui, în urma 
altei bătăi date pe stradă, 
Adriana a căzut și s-a lovit 
cu capul de ciment, dar nu 
a acuzat simptome specifice 
unui traumatism cranian 
grav.

Să mai spunem că 
cercetarea la fața locului a 
evidențiat existența unei 
pete de sânge pe peretele 
din apropierea patului pe 
care s-a produs agresiunea, 
la o înălțime de 30 cm față 
de așternut.

Cel mai „bătrân” are 20 de 
ani și se numește Sorin Mihai 
Bumbora. Este șomer. Ceilalți 
doi au 18 ani fiecare. Ovidiu 
Iacoboni este încă elev, iar 
Gabriel Iliescu a reușit să adune 
8 clase. Toți trei sunt din Rîu de 
Mori și au fost trimiși în judecată 
pentru comiterea infracțiunii de 
tâlhărie. Treaba s-a petrecut 
cam așa.

într-o seară, în timp ce se 
deplasa spre casă, cu un 

TREI TÂLHARI DIN 

RÎU DE MORI
autovehicul care transporta 
muncitori, Bumbora a observat 
că un călător, Ștefoni Beni, are 
câteva sute de mii de lei. De 
fapt, omul luase salariul.

După ce a ajuns la Rîu de 
Mori. Ștefoni a mers la un bar 
din localitate unde a început să 
bea.

Cum cei trei prieteni nu 
aveau bani, s-au înțeles ca 
atunci când va părăsi localul să 
îl atace și să-i ia banii.

Pe la miezul nopții Ștefoni, 

P/js președinte și documentele false
Președinta Asociației de locatari nr. 10 B Petroșani, Violeta Margareta Popa, 

este cercetată de poliție pentru că în perioada aprilie 1997 - martie 1999 și-a 
însușit, din banii oamenilor, nu mai puțin de 14.567.651 de lei. Pentru a acoperi 
faptele, dna Violeta a falsificat mai multe documente.

Avortonul din groapa de gunoi
Polițiștii din Lupeni efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în 

care, la groapa de gunoi a orașului, a fost aruncat un avorton de sex masculin, 
în vârstă de circa 6 luni.

20, OOO, 000 de lei prejudiciu
Recent s-a constituit o echipă operativă care acționează în vederea 

identificării autorilor care, în perioada 17- 19 aprilie a.c., au tăiat și sustras 
circa 400 ml de cablu din cupru, pozat într-un tunel ce face legătura între E.M. 
Ghelar și Uzina de Preparare a Minereunlor Teliuc. Prin acest cablu se 
alimentau cu energie electrică locomotivele de muncă din zona "Peștera" 
Prejudiciul este de aproximativ 20 milioane lei.

Nicoiae din Abrud
Lucrători ai Biroului de Poliție Criminală Deva cercetează în stare de 

reținere pe Nicoiae Polhac, 32 de ani, din Abrud, județul Alba. Nicoiae a fost 
prins în flagrant în timp ce încerca să pătrundă prin efracție în locuința din 
Deva a pensionarului Ștefan Abrudean

Agenții de pasă erau hoți!
Au fost rețin orin Remus Tereaga, 33 de ani, și Dumitru Bijnoseanu, 

30 de ani. angajați ca agenți de pază în Piața orașului Vulcan. Polițiștii au 
stabilit că, într-o noapte,'cei doi au spart peretele unui chioșc aparținând SC 
Livia Impex SRL Vulcan, de unde au furat articole de îmbrăcăminte, 
încălțăminte și produse cosmetice în valoare de circa 18.000.000 de lei.

Accident mortal
în timp ce se deplasa pe DN 7, pe raza localității Turdaș, loan Peter, 39 

de ani, din comună, a fost surprins și accidentat mortal de un autotractor 
condus de Csaba Bruggerdin Miercurea Ciuc. De remarcat că Peter se deplasa 

. pe partea dreaptă a carosabilului, iar autovehiculul in aceeași direcție de mers. .

însoțit de Vasile Costin, a 
pornit spre casă. Mai exact 
spre Valea Dîljii.

O vreme, cei trei i-au 
urmărit, apoi s-au hotărât să 
atace. Pentru a-l îndepărta pe 
Costin, Bumbora l-a rugat să 
meargă în satul Undue pentru 
a anunța un prieten că are o 
urgență. Având bicicletă, 
acesta a plecat.

La puțin timp cei trei au 
tăbărât pe Ștefoni, lovindu-l cu 

pumnii și picioarele, l-au luat 
omului 300.000 de lei, apoi s- 
au întors la Rîu de Mori și au 
împărțit banii.

Cu greu, victima a reușit 
să ajungă la Undue, unde a 
reclamat fapta. Omul avea 
multiple echimoze la față și 
cap.

A doua zi băieții au cheltuit 
o parte din bani, dar tot a doua 
zi au fost prinși și au trebuit să 
dea banii înapoi. Tot tâlhari au 
rămas.

c Pagină realizată de Valentin NEAGU }

Despre Legea 
circulației juridice a 
terenurilor s-a mai scris. între 

timp, textul ei a fost definitivat 
și promulgat, fiind publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
în esență, terenurile agricole 
revin după mai bine de 50 de 
ani în circuitul civil, interdicția 
înstrăinării lor fiind 
suprimată. Aceasta pentru a 
se încuraja formarea pieței 
funciare și - prin aceasta - a 
exploatațiilor agricole 
rentabile. Nu ne propunem 
să insistăm acum și aici 
asupra neclarităților, 
omisiunilor acestui act 
normativ și nici asupra 
soluțiilor discutabile la care a 
ajuns în cele din urmă 
leguitorul, ci, pur și simplu, să 
prezentăm conținutul legii 
așa cum este.

Potrivit articolului 1, 
terenurile proprietate privată, 
indiferent de titularul lor, pot 
fi înstrăinate și dobândite în 
anumite condiții.

Astfel, terenurile situate 
în intravilan și extravilan pot 
fi înstrăinate și dobândite prin 
acte juridice între vii,

POT FI ÎNSTRĂINATE 
TERENURILE AGRICOLE?

încheiate- atenție! - numai în 
formă autentică.

Legea precizează că 
proprietatea funciară a 
dobânditorului nu poate 
depăși 200 ha teren agricol 
în echivalent arabil, de 
familie. Prin familie 
înțelegăndu-se soții și copiii 
necăsătoriți, dacă gos
podăresc împreună cu 
părinții lor. încălcarea acestei 
condiții se sancționează cu 
reducțiunea actului juridic 
până la limita suprafeței le
gale.

Conform prevederilor 
constituționale, cetățenii 
străini și apatrizii nu pot 
dobândi dreptul de 
proprietate asupra
terenurilor. Interdicția nu 
operează, firește, în cazul 
persoanelor fizice care au 
cetățenie și domiciliul în 
stră.nătate. De asemenea, 
nu pot cumpăra terenuri 

persoanele juridice străine, 
cu excepția celor înregistrate 
ca persoane juridice române.

Articolul 4 menționează 
că „înstrăinarea terenurilor 
agricole situate în intravilan 
este „liberă”. De un deosebit 
interes sunt prevederile art.

( Legislația pe înțelesul fiecăruia j

5: „înstrăinarea, prin 
vânzare, a terenurilor 
agricole situate în extravilan 
se face cu respectarea 
dreptului de preemptiune al 
coproprietar:.or, ai vecinilor 
(vecin poate fi ș stătu1, dar 
acesta nu s.e bucură de nici 
un fe1 de pr eg - n n.) ori 
al arendaș or. Oferta de 
vârzare a terenurilor agricole 
din extravilan se cere a fi 
înregistrată .a consi.<ul local 
în raza căruia se află terenul. 
Oferta se afișează în aceeași

zi la sediul primăriei și trebuie 
să cuprindă în mod 
obligatoriu următoarele 
elemente: numele și
prenumele vânzătorului, 
suprafața și categoria de 
folosință, * precum și 
localizarea terenului. Titularii 

dreptului de preemptiune 
trebuie să se pronunțe în 
scris în termen de 45 de zile 
de la data afișării ofertei, 
indicând, totodată prețul 
oferit. Primăria este datoare 
să înregistreze și ofertele 
cumpărătorilor,' vânzătorul 
având i.bertate'a alegerii.

Dacă prețul oferit de 
titularii dreptului de 
preempțiune nu este 
convenabil, vânzătorul poate 
vinde terenul oricărei alte 
persoane.

Evident, vânzarea 
terenului este liberă în situația 
în care titularii dreptului de 
preempțiune nu-și manifestă 
în nici un fel intenția de a 
cumpăra terenul respectiv 
Oricum, în fața notarului pu
blic, dovada publicității cerute 
de lege se face cu actul 
eliberat vânzătorului de către 
secretarul consiliului local, 
după expirarea termenului de 
45 de zile.

Legiuitorul permite 
schimburile de terenuri între 
persoane fizice sau între 
persoane juridice private, 
actul de schimb încheindu-se 
in formă autentică sub 
sancțiunea nulității absolute. 
Punerea în posesie a noilor 
deținători se face de către 
delegatul Oficiului de 
cadastru agricol și
organizarea teritoriului agricol 
județean sau al municipiului 
București, în prezența părților 

contractante sau a 
reprezentanților acestora, 
părți în contractul de 
schimb, astfel încât 
modificările survenite să fie 
operate în documentele 
cadastrale și în Registrul 
agricol.

Legea în discuție 
interzice, sub sancțiunea 
nulității, înstrăinarea sub 
orice formă a terenurilor 
agricole ale căror titluri fac 
obiect de litigiu în fața 
instanțelor judecătorești. 
Nulitatea se constată în 
instanța judecătorească, la 
cererea oricărei persoane 
interesate și a procurorului.

De reținut că 
înstrâinările realizate sub 
orice formă nu validează 
tlurile de proprietate ale 

vânzătorilor, dacă anterior 
înstrăinării, acestea erau 
lovite de nulități absolute, 
izvorâte din încălcarea unor 
norme imperative ale Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 
cu modificările ulterioare și 
care au fost constatate prin 
hotărâri judecătorești defini
tive.
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Pe fundul băltii...
* Marți, 27 aprilie

Sistemul financiar- 
bancar constituie sistemul 
circulator, arterial-venos al 
ei. Dacă ,, sistemul circu
lator” este în stare bună, iar 
,,sângele" este de bună 
calitate și în cantitate 
suficientă, economia 
funcționează bine, iar țara 
prosperă.

Din păcate, în țara 
noastră, nici una din aceste 
condiții nu este îndeplinită. 
Astfel, sistemul bancar 
românesc este așa cum îl 
știm cu toții: lent, scump și 
ineficient. Și asta, pentru că 
cele mai puternice bănci 
din România - desigur, cu 
capital majoritar de stat, au 
servit drept surse de 
finanțare unor formațiuni 
politice și unor clienți 
înfometați care și-au clădit 
imperiile financiare pe 
niște credite - nicicând 
rambursate. Băncile 
respective au ajuns în acest 
mod falimentare și în loc ca 
băncile să poată finanța 
bugetul, s-a ajuns ca 
bugetul să trebuiască să 
finanțeze băncile!

Cu sistemul circulator 
ne-am lămurit. Din păcate, 
nici moneda națională nu 
se simte prea bine. Nu 
numai că a ajuns 
scheletică, în raport cu 
valuta forte, dar a intrat în 
ceea ce - în limba 
finanțistă, se numește

BANC POST SA
Sucursala județeană Hunedoara 

Deva, b-dul Decebal, bloc P.
SC BANC POST SA DEVA

Anunță vânzarea prin licitație publică a următoarelor imobile: 
apartament cu două camere, situat in Hunedoara, str. Cerbului, nr. 

5A, bl. B2, ap.18; preț de pornire - 25.V00.000 lei;
•e- apartament cu două camere situat în Hunedoara, b-dul Dacia, nr.24, 

bl.38, ap.70; preț pornire - 30.000.000 lei;
w fermă agrozootehnică compusă din 6 grajduri și teren aferent în 

suprafață de 4 ha, situat în loc. Batiz, jud. Hunedoara; preț pornire -1,5 
miliarde lei.

Licitația va avea loc în data de 30.04.99, la Judecătoria Hunedoara, Birou 
executor judecătoresc.

Informații suplimentare se pot obține la telefoane 233548 și 219591.

«aprilie

TVRI
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța 
din prerie (r) 14.10 Santa 
Barbara (r) 15.30 
Ecclesiast ’99 16.00
Emisiune în limba 
maghiară 17.00 în flagrant
17.30 Familia Simpson 
(d.a) 18.10 Sunset Beach 
(ep. 444) 19.00 Jumătatea 
ta 20.00 Jurnal 21.00 
Telecinemateca 22.55 
Jurnalul de noapte

8.00 Desene animate (r) 
9.00 Ultimul tren (r) 10.00 
Patrimoniu (r) 10.30 Scena 
politică (r) 11.00 Primul val 
(r) 11.45 Ecranul (r) 12.15 
Documente culturale (r) 
13.15 Rebelul (ep. 36) 
14.00 Conviețuiri 15.10 
Limbi străine: franceză 

,,blocaj financiar". în limba 
română se poate traduce 
ca ,,incompetență, neprice
pere" a tuturor guvernelor 
post-revoțuționare, în 
gestionarea economiei. 
Cert este doar că deja 
faimosul blocaj financiar a 
atins proporții gigantice - 
fiind în prezent de circa 
100.000 miliarde lei! Acum, 
în ,,sistemul circulator” al

BANUL ESTE

țării, în loc de bani, circulă 
doar compensări, arierate, 
promisiuni de plată - adică 
vorbe. Deși se vorbește de 
9 ani de eradicarea lui și 
există și soluții tehnice 
pentru aceasta, nimeni, cel 
puțin până acum, nu a avut 
voința șJ curajul s-o și facă. 
Dacă te afli în fața unei bălți 
imense, apa acoperă totul, 
iar orice privitor vede 
numai un luciu de apă. 
Dacă însă cineva seacă 
apa, imediat apar toate 
gunoaiele acumulate pe 
fundul bălții: caroserii 
ruginite, anvelope,
bolovani, ba chiar și 
cadavre. Așa și cu blocajul 
financiar: dacă s-ar
încumeta cineva să ,,sece" 
balta murdară și rău-

15.35 Desene animate 
16.00 Grecia (ep. 19) 16.50 
Santa Barbara (ep. 839)
17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Care pe 
care 19.10 Dosarele istoriei 
20.10 Căsuța din prerie (ep. 
13) 21.00 Sensul tranziției

ANTENA!
6.45 Dimineața devreme 

cu Teo și Mircea 10.00 Știri 
10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (ep. 118, 119) 12.00 
Glasul inimii (ep. 1) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 
Esmeralda (ep. 28) 14.00 
Foișorul de foc 15.00 Ape 
liniștite (ep. 31) 16.10 Luz 
Maria (ep. 2) 17.00 Știri 
17.25 Camila (ep. 41, 42) 
19.00 Observator 20.00 
Stăpânul ținutului
Ballantrae (dramă, SUA, 
1984) 22.30 Observator
22.45 Tucă Show 

mirositoare a blocajului 
financiar, ar ieși la 
suprafață caroseriile 
ruginite ale unor inginerii 
financiare, anvelopele 
afacerilor dubioase, 
bolovanii unor firme 
căpușe, ba chiar și 
cadavrele putrezite ale 
unor tranzacții ucigătoare 
pentru economia țării. Se 
pare că mulți au pus 
umărul (și...buzunarul) la 
nașterea și creșterea 
blocajului financiar și 
puțini sunt cei aflați în 
viața noastră politică 
originală, care au un 
interes real de a apăra 
interesul țării și de a 
rezolva odată pentru 
totdeauna acest blestem 
al economiei noastre. 
Asanarea acestei bălți 
fetide a blocajului 
financiar va fi nu doar un 
act salvator pentru 
economie, ci și un act 
moral, pentru curățirea și 
..dezinfecția" mediului 
economic din România.

Chiar cu riscul de a-și 
face dușmani, trebuie ca 
cineva, acolo sus, să își 
asume răspunderea și să 
purceadă la deblocarea 
financiară. în caz contrar, 
însăși economia
României va deveni un 
cadavru în plus pe fundul 
bălții blocajului financiar.

Gheorghe GRUN

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 11.00 Casa fără 
liniște (r) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.05 Hercule (ep. 40)
13.45 Xena, prințesa 
războinică (ep. 40) 14.30 
Spirit de echipă (ep. 50) 
15.00 Galactica (ep. 30) 
16.00 Tânăr și neliniștit (ep. 
732) 16.45 Ștrengărița 
(ep.2) 17.30 Știrile PRO TV 
18.00 Dreptul la iubire (ep. 
119) 18.45 Știrile PRO TV
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Aventura (ep. 11) 21.30 
NYPD Blue (ep.59) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Susan 
(ep.11) 23.30 Profesiunea 
mea, cultura

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 Maria 
(ep. 7) 15.00 Surorile (r) 
16.00 Guadalupe (ep. 181) 
17.00 Viața noastră (ep. 44)

IRÂWUNDIEM €ITIT€ICIIILCIL

în ce condiții pot fi asimilați șomerilor 
absolvenții instituțiilor de învățământ 

in vârstă de 16-18 ani
Ioana Vasilescu - Orăștie. în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 1/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
sunt asimilați șomerilor și beneficiază de ajutor de integrare 
profesională “absolvenții instituțiilor de învățământ în vârstă de 
minimum 18 ani, care nu au surse de venit propriu la nivelul a cel 
puțin jumătate din salariul de bază minim brut pe țară și care, într- 
o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reușit să se încadreze 
în muncă potrivit pregătirii profesionale”. în ce privește tinerii în 
vârstă de cel puțin 16 ani, absolvenți ai instituțiilor de învățământ, 
aceștia pot fi asimilați șomerilor, ca să poată beneficia de ajutor de 
integrare profesională, doar în cazuri justificate de lipsa 
susținătorilor legali sau de imposibilitatea dovedită a acestora de a 
presta obligația legală de întreținere datorată minorilor. (V.N.)

Penitenciarul Deva
( Achiziționează

3 fân la preț de 300 lei/kg
O ceapă, usturoi, orez, brizură de orez, 

brânză telemea de vacă, paste făinoase 
simple, zahăr tos, ulei comestibil, slănină 
afumată, pe bază de analiză de ofertă de 
preț.

Informații la telefoane nr. 218920, 
232047.

Banca Populară Română
a emis ,

Certificatul de Economii Popular 
pe termen de 3 luni cu o 

DOBÂNDĂ DE 100% PE AN.
Depozitele sunt asigurate de risc financiar în 

proporție de 100%.
Informații suplimentare, Alba Iulia, 

Calea Moților, nr. 7, tel. 058/818726.
X------------- ■ ... ' z

Direcția Generala a Finanțelor Publice si 
/ / •

Controlului Financiar de Stat Hunedoara-Deva
Agenții economici care au depus documentația 

pentru eliberarea autorizației conform Ordonanței 
nr. 50 /1998, sunt rugați să se prezinte la Direcția 
Generală a Finanțelor Publice și Controlului Finan
ciar de Stat Hunedoara Deva, pentru obținerea 
acesteia până la data de 15 mai a.c.

După această dată, toate activitățile de 
comercializare supuse autorizării sunt consi
derate ilegale și se sancționează cu amendă de 
10.000.000 lei și confiscarea tuturor cantităților 
de astfel de produse.

17.50 Dragoste și putere
(ep. 367) 18.40 Asta-i casa 
ta! 18.45 înger sălbatic (ep. 
35) 19.30 Căsuța
poveștilor (d.a) 20.15 
Celeste se întoarce (ep. 70) 
21.00 Minciuna (ep. 30)
21.45 Surorile (ep. 92)
22.45 Pizzaiolo și Mozzarel 
(comedie, Franța 1985)

PRIMA TV %
9.00 Prima oră 13.00 Talk

show social 14.00 Emisiune 
pentru femei 16.00 Celebri 
și bogați (ep. 108) 17.0.0 
Maria Mercedes (ep. 26) 
18.00 Știri 18.50 Real TV
19.30 Viper (ep. 2) 20.20 
Nevasta măcelarului 
(comedie, SUA, 1991)
21.50 Talk-show economic 
22.10 Real TV 23.00 Ultima 
ediție

HBG>
10.00 Crimă la nr. 1600 

(acțiune, SUA, 1997) 11.45 
Nu privi în urmă (thriller,

SUA, 1996) 13.15 Buddy> 
(comedie, SUA, 1997)
14.45 Lexx 15.45 
Afacerea Pandora 
(acțiune, SUA, 1997) 
17.15 Pasiune incendiară 
(comedie, SUA, 1991) 
19.00 Asalt strategic 
(acțiune, SUA, 1998)
20.30 Doamna Winter
bourne (comedie, SUA, 
1996) 22.15 Sfântul
(acțiune, SUA, 1997)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00 -10.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu stațiile 
locale) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV Deva 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
PRO TV Deva 23.30-00.30 Talk 
show - “Ghici cine bate la 
ușă?” 00.30-00.45 “Vorbiți 
aicil” (reluare)

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare inter
venite în programele 
posturilor TV.

O BERBEC
Luna plină va face 

femeile din Berbec să fie 
sentimentale. Dacă 
întâlniți un bărbat, vă veți 
îndrăgosti. Feriți-vă de cei 
din zodia Leu!

O TAUR
Trebuie să acordați mai 

multă atenție relației de 
cuplu decât profesiei, căci 
v-ați neglijat partenerul. 
Faceți o excursie în doi; 
nimic nu-i mai important 
ca propria fericire.

O GEMENI
Sentimentul care vă 

domină este dragostea. 
Momentul este potrivit 
pentru călătorii și pentru 
a face noi cunoștințe.

Z RAC
Aveți de luat o decizie 

grea, dar nu sunteți încă 
în stare să vă hotărâți. 
Frământările vă pot afecta 
sănătatea; nu faceți .efort 
fizic mare.

O LEU
în plan profesional vă 

puteți aștepta la mici 
neînțelegeri și discuții. Vi 
se recomandă prudență 
în privința afacerilor 
financiare.

Z FECIOARĂ
Decepțiile vă pot orienta 

spre științe oculte, cum ar 
fi magia; mâine încep să 
vi se împlinească visele. 
Ajungeți în cercul unor 
prieteni interesanți și 
valoroși. S-ar putea să vă 
căsătoriți.

Z BALANȚĂ
Vă simțiți în largul dv. 

Cei din jur sunt geloși pe 
succesele dv amoroase. 
Veți auzi bârfe, veți 
întârzia la o întâlnire. Vă 
ies în cale persoane pe 
care doreați să le ocoliți.

Z SCORPION
Puterea dv de seducție 

crește și nimeni nu poate 
rezista în fața dv. Nu vă fie 
teamă de schimbări, ați 
vrăjit colegii care sunt la 
ordinele dumneavoastră 
și fac ce le cereți.

O SĂGETĂTOR
Descoperiți noi

domenii ale cunoașterii 
umane; deciziile sunt 
luate instinctual. Zilele 
următoare vă vor aduce 
oarecare schimbări; 
trebuie să fiți încrezător.

Z CAPRICORN
Avântul dv scade puțin 

dar nu 
renunțați 
Deciziile 
financiară 
amânate, 
început mai devreme 
trebuie terminat.

Z VĂRSĂTOR
Aveți calitatea de a 

împleti fantezia cu rutina. 
Gândiți-vă de pe acum la 
week-end, nu fiți zgârciți 
dar nici risipitori.

O PEȘTI
Fiindcă sunteți o ființă 

sociabilă, ziua aceasta 
veți avea un program 
comun cu prietenii. Veți 
avea musafiri, dar familia 
nu se va bucura prea mult 
căci ocupat fiind ați uitat 
să-, apunțați.

să 
planuri, 
natură 

trebuie 
Ceea ce ați

trebuie 
la 
de

iierescer
V *
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UCITW

£ VANZARI
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, cu cinci ca
mere, cu spațiu comercial, 
instalație de apă, baie, anexe, 
grădină și curte mare, preț 
convenabil. Baia de Criș, cen
tru, str. Plopilor, nr.2, tel. 295. 
(3531)

• Vând spațiu comercial 
51,47 mp, amenajat, centru 
Petroșani. Tel. 214777. (4206)

• Vând casă mare, garaj, 
grădină,Simeria,Teilor, 63, cu 
ieșire și în str. A.VIaicu. Tel. 066 
112992, după ora 15. (4230)

• Vând apartament 3 ca
mere, Hațeg. Tel. 770576, 
212429. (3602)

• Casă de vânzare și teren 
arabil 0,50 ha.Șoimuș, nr.86. 
Tel. 058/871729. (3606)

• Vând apartament 2 ca
mere, multiple dotări, zona 
Liliacului, etaj 1, preț 110 mili
oane. Tel. 094 693110. (3608)

• Vând casă, grădină mare, 
corn. Brănișca, sat Gealacuta. 
Tel. 668241 Șoimuș. (3604)

• Cumpăr apartament în 
orașul Brad, preferabil parter 
sau etaj unu. Tel. 651795. 
(3616)

• Vând casă, dependințe, 
teren arabil, Săcel (Călan). Tel. 
730039, 092 896907. (3615)

• Vând casă și grădină, trac
tor cu anexe. Săulești, 123, 
262401. (2687)

• Vând -închiriez cinci ca
mere, dependințe, 120 mp, 
Orăștie, Piața Victoriei, 26, 
posibilități birouri sau spațiu 
comercial. Tel. 01/7463351, 
după ora 16. (2616)

• Vând garsonieră, Geoagiu 
Băi. Informații tel. 247987 (2620)

• Vând casă în Deva, str. 
Crișan, 31, toate facilitățile, preț 
negociabil, sau schimb cu apar
tament 4 camere, anumite zone. 
Tel. 092 518042. (4236)

• Vând VW LT 28 Diesel.de 
1,8 t, fabricație 1981, stare 
excepțională, preț 7000 DM, 
negociabil. Tel. 233049. (4240)

• Vând Ford Escort, stare 
excepțională, înmatriculat, preț 
negociabil. Mintia-sat, Pode 
leanu, nr. 56, tel. 620352. (4266)

• Vând betonieră, 4.600.000 lei, 
negociabil. Tel. 233858. (3611)

• Vând Dacia papuc, 2 locuri, 
nouă, neînmatriculată, tracțiune 
dublă, 46 milioane lei. Tel. 
716112, 092/356286 (2771)

• Vând ARO 230, fără motor. 
Informații Hațeg, str. Carpați, nr. 
20. (9586)

• Vând tractor U 650, plug, 
remorcă. Informații Hațeg, str. 
Nălați, nr. 17, tel. 770938 (9585)

• Vând tractoare, la coman
dă, de 445 DT și simple, și de 
320, fabricate Brașov, reparație 
capitală cu factură și orice utilaje 
agricole, cu plata în rate. Infor
mații tel. 094/290150 sau 094/ 
872567 (9587)

• Societate comercială vinde 
tractoare și combine agricole, 
import Ungaria. Tel. 092/ 
652493, 092/479169 (6891)

• Cumpăr celulare GSM 
defecte, repar,decodez rapid 
și ieftin. Tel. 094 859958, 092 
743712. (3541)

• Vând oțel beton diame
trul 6, 8,10,12, tablă zincată, 
țeavă zincată și neagră, pro
file mici cornier și lat. Săliș- 
tioara, nr.42, tel. 092 676081. 
(3503) ________________

• Vând mașini înghețată 
ieftin. Tel. 059 341639, 094/ 
171577. (2625)

• Vând piese auto și diferite 
motoare Dieâel. Tel. 057 
466192, 466552. (3612)

• Vând baionetă secol XVIII 
și vană din fontă 1,50 m. Tel. 
217694.

• Vând familii albine. Ilia, str. 
Libertății, nr.92, tel. 426. (3613)

• Viagra, 100 mg, 180 000. 
01/6376273, 092/342628, 092/ 
342629. (OP)

• Vând și montez parbrize. 
Deva, Dragoș Vodă, 14. Tel. 
225075 (4083)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150.000 le1), 
video, satelit. 092/368868 
(2174)

• Vând ieftin chioșc în piața 
Hunedoara. Tel. 624390, 092, 
405005 (4255)

• Vând ieftin combină recoltat 
cereale. Tel. 624390, 092/ 
405005 (4255)

■ Vând malaxor plus două 
cuve inox, 200 kg. Informații 
Orăștie, tel. 094/597784 (2619)

• Vând bolțari și presă bolțari, 
str. Carpați, 146, Hunedoara, 
tel. 094/220559 (2770)

• 800-1200 dolari, zugravi, 
faianțari, electricieni, 
constructori, Canada, ter
men lung. Tel. 01/8985819 
(2100 lei/sec). OP.

• Fermă zootehnică Germa
nia angajează lucrători agricoli 
necalificati, 900 DM. Tel. 01/ 
8985819 (2100 lei/sec). (OP)

• Companie construcții 
Canada angajează zidari, 
tâmplari, cazare, masă, 15 
dolari/oră. Tel. 01/8985819 
(2100 lei/sec) (OP).________

• Execut instalații de încălzire 
centrală, reparații Vaillant, 
flacără de veghe. Tel. 092/ 
380609 (9047)

• S.C. Corvintrans SA Hune
doara angajează pentru școala de 
șoferi instructori autorizați, practică 
în conducere auto. Informații la tel. 
713330, 712801 (2732)

• Societate internațională de 
import oferă imediat locuri de 
muncă cu câștiguri între 700.000- 
1.000.000 lei pe săptămână și 
posibilitatea de promovare ra
pidă, într-un sistem nou de lucru 
care nu necesită experiență. Tel. 
627527, 094/280444 (4269)

• Meditez engleză școlari. 
Tel. 215317, zilnic. (3620)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere apar
tament 2 camere, mobilat. Tel. 
217451 (4233)

DIVERSE

10

o DECESE

• Familia Ghiță aduce mul
țumiri tuturor rudelor, prietenilor, 
colegilor și vecinilor care le-au 
fost alături cu prezența și cu 
gândul în clipele grele ale des
părțirii de cel care a fost un bun 
soț, părinte și bunic

ec. ION GHITĂ/
(3605)

• Familia îndurerată 
anunță încetarea din viață a 
celui care a fost

GABRIEL CERTEJAN
în vârstă de 29 ani. Mama 
Ileana, sora Liliana, cumnatul 
Swetislav și nepotul Marko nu 
te vom uita niciodată suflet 
blând și drag.înmormântarea 
va avea loc azi, 27 aprilie 
1999, ora 14, la Cimitirul 
Bejan. (3619)

• Familia Bozan, mătușa 
Maria, verișorii Mihaela, Dorel, 
Adriana și Andrei cu durere în 
suflet regretă dispariția pre
matură a celui care a fost

GABRIEL CERTEJAN
(3619)

• Colectivul Atelierului Pre
lucrări Mecanice de la Casial 
Deva este alături de colegul lor 
Munteanu Romulus la greaua 
pierdere pricinuită de decesul 
mamei sale. (2687)

• In 28 aprilie 1999, ora 
se vinde la licitație publică, la 
Judecătoria Deva, executor 
judecătoresc, imobilul din Deva, 
str. Vânătorilor, nr.22. (9076)

• Familia Pitic Viorel și 
Florica anunță decesul 
doamnei

B0SCENC0 ELISABETA

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj 
numele Oprea Simion. Se de
clară nul.

pe

Corpul neînsuflețit este 
depus la Capela Reformată 
din str. Eminescu. înmormân
tarea are loc azi, 27.04.1999, 
ora 13. îi vom păstra veșnică 
amintire.

Familiile îndoliate Segesvari și Heredea 
mulțumesc pe această cale tuturor celor care, 
într-un fel sau altul, într-o generoasă participare, 

ne-au fost alături la greaua încercare pricinuită de pierderea
fulgerătoare a dragului nostru

SEGESVARINICOLAIE PAVEL-MIKI

SC “Chimica” 
SA Orăștie 

str. Codrului, nr. 24 

Angajează prin concurs un șef 
secție-producție.

CONDIȚII:
- Studii superioare In domeniul tehnic;
- Vechime in producție de cel puțin 3 ani;
- Vârsta maximă 45 ani;
- Cunoscător al limbii franceze.
Concursul se va ține la sediul societății din 

strada Codrului, nr. 24, in data de 3 mai 1999, ora IO. 
înscrierile pentru concurs se vor face până in 

data de 29 aprilie 1999.
Relații suplimentare la telefoane: 054/241250, 

241671, interior 140, serviciul personal.

zîcUcnirnicz $ □ 
w praștie

SOCIETATEA COMERCIALA 
COMLEMN'SA

vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ următoarele 
active:

> spațiu comercial situat în Vulcan în suprafață 
de 60 mp;

> spațiu depozitare Hunedoara în suprafață de 
306 mp;

> spațiu comercial Uricani în suprafață de 
1200 mp;

> teren intravilan Deva în suprafață de 3000 mp;
> teren intravilan Ilia în suprafață de 1912 mp;
> teren intravilan Hațeg în suprafață de 2614 

mp.
Licitația va avea loc in data de 19 mai, ora 10,00, 

la sediul SC “Condemn”, B-dul Decebal, bloc.“C” - 
parter.

Relații suplimentare la telefoanele 226062 și 
226180.'

Hidroizolații PLUVITEC* Italia 
prin

SC AMBIENT CONSTRUCT SRL
Str. Depozitelor, nr. 1 (în incinta 

Cooperativei Cauciucul).
Relații la telefon 092/231946.

[ SOCIETATE COMERCIALĂ DEVA 1

• Oferă în cadrul Complexului comercial, spre închiriere, I 
| spații de diferite suprafețe, pentru depozitare. Se asigură rampă | 
i pentru încărcări-descărcări, iluminat, pază, grupuri sociale. i 
1 • Vinde la LICITAȚIE microbuz 10+1 locuri, în perfectă .
I stare de funcționare. Licitația se ține în fiecare zi de luni, ora > 
| 10, la sediul societății din str. Apuseni, nr.1. |
j Relații la telefoane: 223320, 232618, 232619, int.106, i

Mulțumim în mod deosebit:Guvernului României, 
Prefecturii Județului Hunedoara, Primăriei Municipiului 
Deva, Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Curții 
de Conturi a României, tuturor celorlalte partide, organizații, 
asociații, instituții de stat, centrale și locale, ziarelor, 
posturilor de radio și TV, care, prin prezență și mesaje, au 
împărtășit durerea noastră în acest moment dificil. Pe toți v- 
am simțit aproape, în aceleași sincere regrete, caldă 
prietenie și compasiune, rude, prieteni, colegi, cunoscuți și 
necunoscuți.

în lumea veșniciei, dragul nostru

OFERTE HI
SERMICifl^yCĂUTAM BĂRBAȚI!

Ești singur 
săptămîna 
aceasta? Dom
nișoare fără 
prejudecăți că
utăm bărbați 
dispuși la a- 
venturi erotice. 
Rafinamente
pe viu la domici
liu. Experimentați 
cu noi orice capricii 1 
sexuale. Nu urmărim 
interese financiare. 
Discreție 100%.

Tel: 01/898.53.23

Ai chef de sex total, plăceri 
interzise, senzații dure sau 
orice alte capricii sexuale 

care îți trec prin cap? Dacă 
da, atunci sună repede la 

01/898.53.23

• Oferim lucru la domiciliu. 
Tel. 092 785768.(3549)

• SC Lambda SRL Deva 
angajează confecționere. Tel. 
212100, dl. Oaida. (4232)

• Montez interfoane în rate.
Tel. 225351. (3614)

SEGESVARI NICOLAIE PAVEL-MIKI
să fie păzit în pace!

BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVO1.TAIU

vă stăm la dispoziție cu dobânzi avantajoase la depozite:
Dacă vreți să obțineți un venit sigur

zile: 7 14 21 30 60 90 180 270 365 730 1095
Cu plata 

iobânzii lunar 55 56 57 58 59 60 • •
■ Cu plata
Iobânzii la expirare 45 46 47 55 57 59 60 61 65 75 90

Dacă doriți să cumpărați sau să construiți.
Creditele noastre pot rezolva rapid dorința dumneavoastră:
- pentru nevoi personale;
- pentru bunuri de folosință îndelungată;
- pentru autoturisme de la societățile comerciale sau de la persoane fizice;
- pentru cumpărare, construcție, modernizare, extindere, terminare de locuințe, case de vacanță 

și cumpărare terenuri intravilane;
_ - pentru nevoi gospodărești. •

Căutațl-ne și nu «II regreta!

erjAL MELAMINATJ> 
(diverse culori) 

lată oferta noastră specială!
Informații suplimentare la tel. 054/ 

223350,233137, int. 148 sau la sediul firmei 
din Deva, str. Depozitelor nr. 5.

Și nu uitați! COMAT DEVA SA oferă 
PRODUSE PENTRU TOȚI, SERVICII 
PENTRU FIECARE

l ... ......— ...... J
r SC ROMAVICOM SRL DEVA

Fermă particulară de păsări situată în Min
tia, zona Mureș, platforma Casa Agronomului, 
vinde pui vii zilnic, între orele 7-15.

Informații suplimentare la telefon 233484.

[ SC STILMES SRL DEVA 1 

| B-dul Decebal, nr.6, tel/fax: 054/211128; 219045 |
Confecționează |

• PRELATE CAMIOANE (10,5 DM/mp); ț
• ACOPERIRI TERASE - COPERTINE;

• BANNERE - PANOURI PUBLICITARE.
I__________________________________________________ ■

Diesel.de
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„Găsim ce ne dorește sufletul...”
(Urmare din pag. 1)

în comerțul din localitate, în privința servirii însă este loc și de mai bine” 
(Valentina Pașca).

„Aveam o cofetărie cu laborator propriu, dar s-a desființat, spațiul 
urmând probabil să fie închiriat. Se simte lipsa unei asemenea unități, 
unde copiii serveau o prăjitură proaspătă, alte produse de patiserie și unde 
funcționa și un mini ABC" (Viorica Dobra).

Aflasem și despre înființarea de curând a unei librării în centrul 
localității, care, așa cum afirma una dintre interlocutoarele noastre, ,,nu are 
concurență”. într-adevăr, cum am văzut, spațiul este frumos și elegant, 
articolele expuse atractiv. Unitatea, cum preciza vânzătoarea Maria Chirilă, 
este a SC Fertum Impex, în colaborare cu Bibliofor Deva și s-a deschis în 
7 aprilie a.c. Era prematur să facă o estimare a volumului vânzărilor, dar 
M.C. aprecia că „lumea a primit bine acest magazin", unde găsesc atât 
articole vestimentare și cosmetice cât și jucării și papetărie.

Aprozarul (aparținând SC Cernafruct Hunedoara) întrunea, cum am 
observat încă de la intrare, condiții pentru practicarea unui comerț civilizat, 
lucrătorul gestionar Nicolae Bejenaru manifestând amabilitate față de 
potențialii cumpărători, Numai că aceștia lipseau aproape cu desăvârșire. 
„Avem marfă destulă - spunea, inclusiv roșii și castraveți. Cumpărători sunt 
mai puțini că n-au luat încă banii. Poate azi..." Prețurile (de altfel afișate 
corect și vizibil) erau însă atât de mari (15000 lei kilogramul de mere, 19000 

. roșiile și la fel castraveții) încât îți paralizau pofta de a ți le procura.
Lipsa banilor a revenit ca un laitmotiv în discuțiile cu mulți alți 

locuitori din Teliuc. Și aici, ca și în alte localități, comerțul îți ia ochii prin 
etalarea unor articole sofisticate, atractive (nu toate de bună calitate), dar 
la prețuri inaccesibile pentru cele mai multe buzunare. Cine nu și-ar dori 
fructe, spre exemplu, măcar din când în când? Majoritatea nu-și permit, 
considerând că au devenit și acestea „un lux” și amână plăcerea de a le 
gusta, precum și alte cumpărături „până la salar”. Dacă cumva acesta 
nu întârzie iar, obligându-i să mai amâne procurarea unor produse sau pur 
și simplu să și le cumpere pe datorie.

- - — -■ — —

Aspiranții !a posturile de director de scoală 

Nepregătiți la...reformă
Moi le prevederi ale Legii învățământului și ale 

Statutului personalului didactic se reflectă 
implicit printr-o serie de cerințe impuse la nivelul 

conducerilor unităților școlare, în scopul asigurării 
unui cât mai eficient management al acestora. Prin 
urmare, pe parcursul ultimelor luni, Inspectoratul 
Școlar al județului Hunedoara a organizat concursul 
pentru ocuparea posturilor de director ia 290 de școli 
generale și licee din județ.

Despre rezultatele acestui concurs nu s-ar putea 
spune că au fost mulțumitoare; dimpotrivă, 
surprinzător de multe posturi (aproximativ 200) au 
rămas neocupate, majoritatea din cauza slabei 
pregătiri a candidațiior, care n-au putut obține punctajul 
necesar; în plus, în mediul rural au existat și școli ia 
care funcția de director a rămas fără soiicitanți.

“Mulți concurenți n-au tratat la modul serios acest 
examen, axat în cea mai mare parte pe problemele 
reformei, afirmă inspectorul generai ai învățământului 
hunedorean, Ionel Moș; mai mult decât atât, unii au 
dovedit că nu și-au însușit așa cum ar trebui nici 
măcar legislația actuală de bază. Cu alte cuvinte, au 
obținut postul de director doar cei care s-au prezentat 
ia un nivel care să merite învestirea lor pentru 
perioada următorilor patru ani de ziie, în care vor 
activa conform contractului de management pe care îi 
vom încheia cu fiecare director", mai preciza 
inspectorul general.

în cazul unităților școlare unde funcția cu pricina n- 
a fost obținută prin concurs, Inspectoratul Școlar va 
numi, după o analiză efectuată de consiliul de 
administrație, directori cu delegație, urmând ca în 
toamna acestui an ei să poată participa la o altă etapă 
a concursului. (G.B.)

----------------- , .......... ...................... . .

Cea mai potrivită decizie

în siderurgia 
hunedoreană...

(Urmare din pag. 1)

discutat despre așa ceva.
Dl Gheorghe Pogea a explicat “pentru a fi clar pentru toată 

lumea și fiindcă sunt mulți lătrăi, iar eu nu mai vreau să văd, să 
citesc, să aud că la Hunedoara se închide fluxul primar și se fac 
disponibilizări de 6000 de persoane sau mai mult: Fluxul primar se 
reduce azi la un cuptor Siemens Martin, care produce lunar 31- 
33.000 de tone de oțel, producție care are în spate circa 2800 de 
oameni, cheltuieli de peste 20 de milioane de lei pentru cărbune, 
minereu, materiale refractare, păcură, gaz metan, energie electrică 
etc. și mai mult de 400 de hectare încărcate cu infrastructuri - 
utilaje și instalații, conducte de tot felul, benzi transportoare, linii 
ferate, depozite de cărbune și minereu ș.a.m.d., care deserveau 
altădată un flux de producere a 3 milioane de tone de oțel, dar 
care azi generează pierderi de ordinul zecilor de miliarde de lei. 
Or, noi putem produce aceeași cantitate de oțel într-o oțelărie 
electrică de 150/150 metri, cu cheltuieli infinit mai mici, în principal 
pentru fier vechi și energie electrică".

Sigur, tot acest proces de restructurare a Siderurgicii 
Hunedoara nu este nici simplu și nici ușor. El se va înfăptui în timp 
și va necesita înțelegere și sprijin deopotrivă din partea colectivului 
său, care nu va fi redus numeric, cât și a factorilor de decizie de 
la nivel local, județean și central. La Siderurgica Hunedoara se 
scrie o nouă istorie. Cât privește soarta mineritului din Poiana 
Ruscă, este o altă istorie. Vom reda și noi mai multe în pagina 

^Reformă - Restructurare a ziarului de mâine.

in conflictul din Iugoslavia

PNȚCD sprijină poziția oficiala 
a României

■■ BBJȘEEâ

Conferința de presă 
desfășurată vineri, 23 
aprilie a.c., la sediul 

organizației hunedorene a 
Partidului Democrației 
Sociale din România, s-a 
axat pe prezentarea poziției 
acestei formațiuni politice 
referitoare la situația 
războiului din 
Iugoslavia, 
iar în plan 
județean pe 
detalierea 
câtorva 
aspecte legate de 
restructurarea de la Side
rurgica Hunedoara. Au fost 
prezenți la întâlnirea cu 
reprezentanții presei atât dl. 
senator Doru Gaița cât și dl 
deputat Ion Giurescu.

Sigur, cel mai discutat 
aspect a fost cel referitor la 
poziția adoptată de către 
PDSR la votarea cererii 
NATO de a avea acces liber 
deasupra cerului României. 
Dl Giurescu a menționat că, 
deși cu o seară înaintea 
votului se stabilise că PDSR 
va vota împotrivă, a doua zi 
s-a ajuns la concluzia că nu 
este potrivită adoptarea unei 
poziții complet ostile față de 
cererea Alianței. “ Ei oricum 
aveau acces deasupra 
României, iar votul din 
Parlament era doar 
legalizarea acestor acțiuni. 
Mai dur va fi atunci când vor 

veni - și vor veni cu 
siguranță - să ne ceară 
accesul trupelor pentru a 
ataca terestru Iugoslavia", 
a spus dl. deputat. 
Problema cea mai delicată 
în toată povestea este 
aceea că România nu 
primește nici un fel de 

garanții 
suplimentare 
de securitate 
și, de ase
menea, nu îi 
sunt apre

ciate la adevărata valoare 
pierderile de ordin eco
nomic pe care le suferă cu 
fiecare zi de război, nemai- 
ținând cont de faptul că la 
nivelul populației dezapro
barea acțiunilor NATO este 
aproape generală. Oricum 
ar fi, Alianța Nord-Atlantică 
este percepută drept agre- 
soarea unui popor care a 
fost prietenul tradițional al 
țării noastre. Liderii PDSR 
și-au dat seama că 
abținerea va însemna un 
recul în ceea ce privește 
simpatia populației pentru 
partidul lor, însă aceasta 
era cea mai bună decizie 
care se putea lua în acel 
moment. “ Oricum am fi 
votat, tot rău ieșea”, a 
concluzionat dl Giurescu.

A. NiSTOR

Conferința de presă 
organizată vineri la Deva de 
către liderii PNȚCD 
Hunedoara-Deva a adus în 
prim plan situația deosebită 
ivită în urma declanșării 
conflictului din Iugoslavia.

Potrivit opiniei conducerii 
organizației județene, 
“PNȚCD sprijină poziția 
oficială” a României 
cuprinsă în declarațiile 
președintelui Emil Con- 
stantinescu și Ministerului de 
Externe.

Obiectivul integrării euro- 
atlantice rămâne un interes 
național și singura cale certă 
prin care putem întări 
securitatea națională.

(Urmare din pag. 1)

de un milion de lei pentru 
confecționarea însemnelor 
necesare organizării unei 
campanii similare în anul 
2000. Restul banilor va fi 
folosit pentru ajutorarea 
copiilor orfani.

în acest sens sloganul 
campaniei este “Să ajutăm 
2000 de copii orfanii”, în 
urma ei beneficiind copii 
care nu sunt cuprinși în 
instituții de ocrotire. 
Vânzarea cruciulițelor va 
avea loc în perioada 1-8 
mai'în instituții și locuri 
publice, societăți comer
ciale, bănci ș.a. iar acțiunile 
de ajutorare a copiilor se 
vor desfășura la 1 iunie. în 
afara acestei campanii, în 
Luna Crucii Roșii vor fi 
organizate și alte activități 
specifice. De pildă, la 
Simeria, dna Luța Dan ne 

9 OMimiSJ?! 
W BE Piesă

Reprezentanții hunedoreni 
ai PNȚCD propun 
relansarea dialogului în 
conflictul din Iugoslavia 
întrucât 
acesta 
reprezintă 
singura cale 
pentru solu- 
ț i o n a r e a
conflictului din Kosovo. 
Stingerea conflictului trebuie 
să însemne stabilitatea 
regională și respectarea 
drepturilor omului, iar 
Kosovo trebuie să redevină 
locul unde se pot întoarce, în 
condițiile garantării și 
respectării drepturilor 
minorităților, sutele de mii de 

CAMPANIA MILENIUM 
“Puterea umanității”

spunea că subfiliala are 
planificate desene pe asfalt 
pentru preșcolari, faza 
orășenească a “Sanitarilor 
pricepuți”, concursul final al 
grupelor de intervenție din 
mai multe județe și firește 
vânzarea de cruciulițe.

Pentru a marca anul 
2000, Mișcarea de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie 
lansează Campania Mile- 
nium sub sloganul “Puterea 
umanității”, având 4 repere: 
8 mai 1999 - Ziua Mondială 
a Crucii Roșii; 12 august 
1999 - a 50-a aniversare a 
Convențiilor de la Geneva 
(din 12.VIII.1949); noiembrie 
1999 - a 27-a Conferință 

refugiați, s-a mai afirmat în 
cadrul întâlnirii cu presa 
referitor la situația din 
Iugoslavia.

Un alt as
pect important 
privind ulti
mele eve- 
n i m e n t e 
petrecute în

PNȚCD discutat în conferința 
de presă de vineri l-a 
reprezentat înființarea ANCD 
prin sciziunea promovată de 
către aripa Ciorbea-Boilă. 
înființarea unui alt partid, sunt 
de părere reprezentanții 
PNȚCD, nu reprezintă 
altceva decât cultivarea unei 
confuzii în rândul

Internațională a Crucii Roșii 
și 8 mai 2000 - Ziua 
Mondială a Crucii Roșii. 
Obiectivele Campaniei 
Milenium, cu durata de un 
an, sunt: promovarea 
valorilor și acțiunilor 
mișcării, cu caracteristicile 
sale - poziționarea într-o 
lume în schimbare și 
redefinirea rolurilor și 
responsabilităților; sublinie
rea principiilor fundamen
tale ale Crucii Roșii și 
Semilunii Roșii și Dreptului 
Internațional Umanitar.

în Campania Milenium 
pe lângă membrii și 
voluntarii de Cruce Roșie 
vor fi implicați reprezentanți

electoratului și al 
membrilor PNȚCD.
Demersul de înființare a 
unei noi formațiuni politice 
este privit de către 
conducerea PNȚCD 
Hunedoara ca “un atac la 
substanța PNȚCD,
acuzându-se totodată 
partidul de abandonarea 
principiilor doctrinare ale 
liniei tradiționale”. Prin 
acest demers nu se 
încearcă altceva “decât 
confiscarea de către ANCD 
a mesajului politic al 
PNȚCD", s-a mai spus în 
conferința de presă de 
vineri.

Corne! POENAR

mass-media, ai cercurilor 
academice, studenți, 
personalități ale culturii și 
artei românești. Cele mai 
importante acțiuni ale sale 
sunt pe lângă Campania 
"Să ajutăm 2000 de copii 
orfani!" și cele care 
marchează datele - repere, 
o masă rotundă pe tema 
“Chiar și războaiele au 
limite” în august, un 
seminar regional la 
București în septembrie iar 
anul viitor o expoziție de 
desene “C.R. - Puterea 
umanității” și plantarea a 
2000 de arbori de către 
participanti la concursul 
"Sanitarii pricepuți”.

Z--------------
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Legii funcționarului public, 
pe care sindicatele ie 
invocă de multă vreme.

Numai că liderii 
sindicatelor nu mai cred în 
propuneri și angajamente, 
drept care nu au semnat 
memorandumul. Mai mult, 
ei vor continua acțiunile de 
protest, sub diferite forme, 
așa cum s-a întâmplat în 
zilele din urmă, menținând 

cota de atenționare a 
Guvernului pentru 
revendicările ior.

Prin suspendarea 
temporară a gre vei 
generate, ei au dat un răgaz 
Exectivuiui pentru a 
urgenta materializarea 
unor măsuri, propuneri, 
soluții, pentru satisfacerea

GREVA GENERALĂ NU MAI ARE LOC
unor revendicări aie 
sindicatelor, chiar dacă nu 
toate Sindicale. De pildă, 
solicitarea ior belicoasă de 
demitere a ministrului 
justiției, Vaieriu Stoica, nu 
are nimic în comun cu 
atribuțiile sindicatelor. Mai 
mult încă, liderii celor patru 
mari confederațiuni 

sindicale au dat un 
avertisment sever 
Guvernului și anume că, 
dacă revendicările ior nu 
vor fi soluționate așa cum 
ii s-a promis, ei vor 
declanșa greva generală în 
24 mai a.c., cu un singur 
scop - demiterea 
Cabinetului Radu Vasiie.

Dacă se va întâmpla 
sau nu așa vom vedea, im
portant este, și absolut 
necesar, că sindicatele au 
pus puterea pe jar, care 
tergiversează în mod cu 
totul nejustificat
adoptarea și înfăptuirea 
măsurilor menite să 
scoată țara din starea 

economică și socială 
gravă in care se află și 
s-o in scrie pe drumul 
mult așteptat ai 
redresării și dez
voltării.

Sindicatele sunt o 
forță care trebuie luată 
în seamă.
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