
Nemulțumire generală, grevă parțială Războiul din Iugoslavia

Pentru ieri, marile centrale sindicale au anunțat o 
grevă generală de 24 de ore. Erau nominalizate, 
ca părtașe la aceasta, sectoare economice din domeniul 

metalurgic, energetic, al serviciilor publice de alimentare 
cu apă și salubritate, al construcțiilor civile. Detonarea 
focosului de grevă nu s-a produs însă în județul Hunedoara. 
Singura ramură cu greva aflată în derulare a rămas 
metalurgia. Din cele declarate de dl Dorin Redinciuc, din 
cadrul Sindicatului “Siderurgistul” Hunedoara, de vineri, 
21 mai a.c., s-a oprit și activitatea de desfacere, nici un 
produs siderurgic fabricat în combinatul hunedorean 
nemaifiind furnizat beneficiarilor. Analoagă e și situația 
pe platforma metalurgică din Călan. La “Sidermet”, ne-a 
declarat dl Mircea Ardelean , vicelider al Sindicatului Liber 
“Victoria” Călan, în afară de “focul continuu”, cocserie

și furnal, activitatea este sistată. Din tonul celor doi 
interlocutori s-a putut desluși o umbră de descurajare 
privind eficacitatea acțiunii greviste în lipsa unei 
solidarizări a sindicatelor din transporturile pe calea 
ferată și pe șosele. De altfel, dl Mircea Ardelean ne-a 
precizat că este posibil ca începând cu această 
dimineață acțiunea grevistă la “Sidermet” să înceteze 
“până la noi ordine”.

“Nu dăm cu toporul, acolo unde putem obține 
rezultate cu creionul”, ne-a declarat ieri dimineață dl 
Ovidiu Jurca, vicepreședinte al Sindicatului 
“Energeticienilor” din cadrul SD Deva. “Memorandumul

A. SĂLĂGEAN
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Sfârșitul săptămânii trecute 
a fost marcat de noi 
“performanțe” atinse de forțele 
NATO pe frontul din Iugoslavia. 
După ce s-au obținut multele 
miliarde de dolari solicitate de 
armată pentru ducerea 
războiului, iată că se amplifică 
lansările de rachete și 
bombardamentele asupra unei 
țări, devenită teatru de război și 
poligon de testare a efectului 
armamentelor, de verificare a 
rezistenței unor oameni 
nevinovați pentru “prevenirea” 
unei catastrofe umanitare, cum 
îi place lui Clinton să 
denumească intervenția barbară 
în Iugoslavia.

Lumea asistă neputincioasă 
cum politicienii au scăpat de sub 
control evenimentele, iar armata 
își face jocul, mulți trebuind să 
fie avansați pentru genocidul 
provocat, deoarece industriașii

de armament riscau să dea 
faliment dacă nu găseau 
debușeu pentru armele 
supersofisticate - cu “condi
mente și ingrediente" de tot felul 
- și pentru imensul stoc de grafit 
adunat la Pentagon.

Considerându-se deja 
jandarmi ai lumii, fără nici o frică 
nici chiar de Dumnezeu, 
americanii, împreună cu aliații 
din NATO, comit atrocități după 
atrocități, "erori” pentru care- 
și cer scuze și sfidează cele 
mai elementare principii ale 
democrației, invocând apă
rarea drepturilor omului. Care 
drepturi oare? Acelea de a 
putea fi oricând bombardat și 
ucis, de a distruge realizările 
unui popor pașnic, membru cu 
drepturi depline în ONU?

Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)
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Dezastre provocate de furtuni 
____ în județul nostru____

Bilanțul>
inundațiilor»

Precipitațiile căzute în ultimele zile pe teritoriul județului Hunedoara 
au condus, așa după cum se cunoaște, la creșteri semnificative ale 
cursurilor unor râuri și pârâuri, producându-se inundații foarte grave. 
Conform datelor centralizate la Comisia județeană de apărare 
împotriva dezastrelor, în municipiul Deva au fost afectate 27 de 
gospodării, 17 străzi au fost colmatate cu aluviuni și 0,2 km de asfalt 
a fost dislocat. în municipiul Brad au fost inundate 35 ha de terenuri 
agricole și stația de epurare. în comuna Băița au fost inundate 152 de 
locuințe și biserica, 5,4 km din drumul comunal au fost distruși; au 
fost distruse și 22 de podețe și punți pietonale, fiind întreruptă și 
alimentarea cu energie electrică.

Una dintre cele mai grav afectate comune este Bucureșci unde 
au fost inundate 70 de gospodării, 40 ha teren agricol, au fost distruse 
10 podețe, iar drumul județean 741 a fost inundat pe 6,5 km, în unele 
porțiuni fiindu-i distrusă infrastructura.

Drumul comunal 15 Bucureșci-Rovina-Merișoreste acoperit cu 
aluviuni pe 0,5 km, fiind afectată structura acestuia pe 0,2 km. De 
asemenea, a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică și 
legăturile telefonice. A fost inundată școala și centrala telefonică din 
comună.

Comuna Crișcior a fost și ea afectată de inundații, 66 de gospodării 
înfruntând furia apelor. 12 locuințe au fost inundate, precum și 78 ha 
teren agricol. 0,2 km din drumul comunal a fost distrus precum și 2 
podețe. A fost inundată primăria și dispensarul comunal. în comuna 
Cârjiți 53 de gospodării au fost afectate, 27 de locuințe fiind inundate.

Primarul comunei 
Șoimuș lăcrima..»

A. NÎSTOR
(Continuare in pag. 8)

Cineva care a fost la fața 
locului ne spunea că primarul 
comunei Șoimuș, dl Laurențiu 
Nistor, când a văzut sâmbătă 
dimineața pagubele produse de 
apele pârâului Toplița în satul 
Boholt, a lăcrimat. îl credem pe 
interlocutor deoarece Boholtul 
era unul din cele mai prospere 
sate ale comunei, cu case 
frumoase, gospodării temeinice, 
bogate, semn al hărniciei și 
vredniciei oamenilor ce trăiesc 
aici. îi dăm cuvântul dlui Victor 
Oprean care ne-a povestit cum 
s-a desfășurat:

- Vineri pe la ora cinci după-
amiază a căzut o grindină. Am 
văzut tot atunci că mai sus de 
Boholt, adică deasupra satului 
Toplița, s-au adunat nori negri 
ca smoala. Bănuiam că se 
întâmplă ceva acolo. După o 
oră a venit o viitură foarte 
puternică. •

- Provocată de ce?
- De o rupere de nori. Râul 

Toplița s-a umflat și a ieșit din 
matcă, deși de obicei este

liniștit. Apa avea viteză și o 
putere foarte mare. A rupt 
totul în calea ei - poduri, 
garduri, a mutat din loc cotețe, 
acareturi, a dărâmat ziduri de 
beton, a smuls copaci din 
rădăcină, a mușcat puternic 
din drumul ce străbate satul în 
lung.

Dlui Loghin Petros din 
Șoimuș apele dezlănțuite 
sălbatic i-au intrat în pivniță și 
în casă înălțându-se până la 
circa doi metri pe pereții 
locuinței.

- Noroc - ne spunea 
interlocutorul - că viitura a 
avut loc ziua, spre seară. 
Dacă venea noaptea era 
prăpădul și mai mare.

- Victime omenești nu 
sunt...

- Nu, dar s-au pierdut 
multe animale - porci, viței, 
păsări.

O familie avea planificată

Traian BONDOR

(Continuare în pag. 8)

Delegație 
europeană 

la Deva

cadrul 
educație 

ARÎON, 
formarea 
ia rolul

Ieri a început la Deva 
vizita unei delegații a 
Comunității Europene, care 
in perioada 24-28 mai a.c. 
va participa la o serie de 
activități din 
proiectului de 
SOCRATE 
referitor la 
profesională și
parteneriatu/ui social în 
realizarea acesteia.

La deschiderea oficială a 
Programului, alături de 
oaspeții din Europa 
Occidentală au participat 
ministrul Educației Naționale, 
Andrei Marga, reprezentanți ai 
administrației publice locale 
și județene, ai sindicatului din 
învățământ și ai Inspecto
ratului Școlar. (G.B.)
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x la 30 de zile - 
70% /an 

prin capitalizare - 98%/an 
x la 90 de zile - 

75% /an 
prin capitalizare - 99%/an b - - *
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Gaudeamus igitur
Atât de cunoscutul “Să ne 

bucurăm” a răsunat la sfârșitul 
săptămânii trecute și în Școala 
Generală Nr.1 din Deva. 
Acordurile sale au marcat 
închiderea festivă a anului de 
învățământ pentru elevii clasei 
a Vlll-a care, începând cu 1 
iunie, vor susține examenul de 
capacitate.

Emoția a răzbătut din 
cuvintele directorului instituției, 
dl Doru Drămnesc, care a reliefat 
munca, rezultatele elevilor care 
încheiau cursurile, însoțite de 
felicitări și diplome de merit, 
precum și de urări de succes la 
examenul de capacitate.

Emoția a răzbătut și din 
cuvintele absolvenților, dar și 
din ale celor aflați în clasa a VII- 
a care preluau ștafeta viitorilor 

^absolvenți, ce vor continua seria

rezultatelor frumoase ce 
contribuie permanent la 
prestigiul acestei școli devene 
care face să fie atât de căutată 
de părinți și elevi.

în finalul festivității, 
lacrimile au împânzit ochii 
tuturor când omenește și 
firesc s-a cântat "La mulți ani” 
și “Cu noi este Dumnezeu”.

în perioada ce a mai rămas 
până la examenul de capaci
tate, absolvenții de azi se vor 
pregăti în școală sub 
îndrumarea profesorilor de 
specialitate de la disciplinele 
de examen, cadre cu o 
temeinică pregătire și 
experiență care îi vor ajuta ca 
acest prim-examen de 
pregătire și de viață să nu fie 
unul dificil, ci unul normal.

MineîBODEAJX.
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De acum, doar cu gândul la 
meciul România - Ungaria
Fără nici o îndoială, toa

tă suflarea din fotbalul nostru
- jucători, antrenori, conducă
tori de la federație, de cluburi 
și asociații sportive, iubitori ai 
fotbalului, este cu gândul 
doar la meciul din 5 iunie de 
la București dintre România - 
Ungaria contând pentru pre
liminariile CE de fotbal. Deși 
se preconizase ca partida să se 
desfășoare pe stadionul “Lia 
Manoliu” (75.000 de locuri), 
până la urmă a rămas ca jocul 
să aibă loc tot pe stadionul 
din Ghencea, sâmbătă, 5 iu
nie, de la ora 21,00. Arbitrul la 
centru va fi din Norvegia,

-

Rune Pedersen, ajutat de asis
tenții Tore Aarland și Arild 
Sundet.

Meciul de tineret dintre 
echipele similare ale celor 
două țări va avea loc la 4 iu
nie, pe stadionul din Giu- 
lești, cu începere de la ora 
18,00, și va fi condus de o 
brigadă de arbitri din 
Belarus.

Să mai amintim că întâl
nirea România - Azer
baidjan, tot din prelimina
riile CE, se va disputa tot pe 
stadionul din Ghencea și de 
la aceeași oră, în ziua de 9 
iunie.

Etapa a 31-a din Divizia A 
a avut o desfășurare liniară, 
fără surprize, din care reținem 
doar victoria în deplasare a 
echipei Dinamo la Bacău (0-2) 
și egalul consemnat la sfârșitul 
partidei Ceahlăul - Oțelul (1-1). 
S-a înregistrat și un scor mai 
mare în meciul Steaua - Fo- 
resta (6-1). în rest victorii des
tul de lejere la Reșița, 
Constanța și Ploiești, Argeș.

Rapidul își continuă marșul 
triumfal spre titlul de campioni 
obținând o nouă victorie în fața 
unei echipe retrogradate (Olim
pia), care a luptat din răsputeri 
să piardă la un scor cât mai re
dus. Oaspeții, bine organizați în 
apărare, cu un portar în formă, 

^ajutați și de ratările lui Ganea și

Fără nici o 
surpriză 

Șumudică, au ieșit până la urmă 
basma curată, pierzând doar cu 
1-0, autor același Ganea în care 
își pune mari speranțe și Pițurcă 
în meciul de sâmbătă, 5 iunie, al 
tricolorilor cu reprezentativa 
Ungariei. Susținătorii.echipei 
din Grant au fost nemulțumiți 
că echipa lor nu a reușit un 
fotbal - spectacol în fața 
Olimpiei, surclasată în etapa 
anterioară de Foresta, au ple
cat mulțumiți și cu o victorie 
fără strălucire, dar cu trei 
puncte prețioase pentru a ter
mina campionatul pe primul loc, 
ei sperând că în meciurile cu 
miză, echipa se poate mobiliza 
și câștiga la diferență de scor 
și în fața unor formații puter- 
nice, competitive.

T Rezultatele etapei a 31-a: FC Farul - “U" Cluj 3-1; FCM Bacău
Dinamo 0-2; CSM Reșița - FC Național 4-1; Steaua - Foresta 6-1; Rapid -
Olimpia S.M. 1-0; FC Onești - Astra PI. 2-0; FC Argeș - Univ. Craiova 2-0;
Petrolul - Gl. Bistrița 3-1; Ceahlăul P.N. - Oțelul Galați 1-1.

CLASAMENTUL
1. RAPID 31 25 5 1 69-16 80
2. Dinamo 31 24 3 4 90-24 76
3. Steaua 31 17 8 6 57-30 59
4. FC Argeș 31 18 4 9 52-35 58
5. FCM Bacău 31 15 8 8 39-34 53
6. FC Național 31 17 1 13 58-46 52
7. Oțelul 31 16 3 12 44-30 51
8. Petrolul 31 15 5 11 47-40 50
9. Ceahlăul 31 13 4 14 49-49 43
10. Astra 31 12 6 13 37-32 42
11. Farul 31 12 4 15 34-46 40
12. U Craiova 31 10 6 15 39-46 36
13. Gl. Bistrița 31 10 6 15 47-56 36
14. FC Onești 31 11 3 17 48-61 36
15. CSM Reșița 31 6 11 14 30-57 29
16. Foresta 31 6 6 19 30-56 24
17. Olimpia 31 3 4 24 19-66 13
18. "U” Cluj 31 3 4 24 16-81 13

Etapa viitoare: “U" Cluj - FC Argeș; Univ. Craiova - FC Onești; 
Olimpia - CSM Reșița; Astra - Rapid; Oțelul - Farul; Gloria Bistrița - 
Ceahlăul; Dinamo - Petrolul; Foresta - FCM Bacău; FC National -

Rezultatele etapei a 30-a: FC Bihor - Drobeta Tr. S. 4-3; Poli 
Timișoara - Jiul Petroșani 0-0; Corvinul - Apulum A.l. 5-1; Chimica 
Tâmăveni - Gaz Metan 2-1; Minerul Motru - ARO C-lung 3-1; ASA 
Tg. Mureș - Extensiv Craiova 1-2; Dacia Pitești - Inter Sibiu 2-0; 
Unirea Dej - FC Baia Mare 2-1; UT Arad - Vega Deva 6-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (miercuri, 26 mai, ora 15,00): ASA Tg. 
M - Drobeta Tr. S; FC Baia M. - UTA; Gaz M. - Min. Motru; Vega 
Deva - Chimica Târnăveni; ARO - Corvinul; Apulum - Poli Timiș; 
Jiul - FC Bihor; Inter - Un. Dej; Extensiv - Dacia Pitești.

1. EXTENSIV 30 21 5 4 78-26 68
2. UTA 30 17 5 8 62-34 56
3. ARO 30 16 4 10 53-40 52
4. FC Bihor 30 15 5 10 38-32 50
5. Gaz Metan 30 14 4 12 50-45 46
6. ASA Tg. M. 30 14 2 14 39-39 44
7. Poli Timiș. 30 13 4 13 48-35 43
8. Corvinul 30 13 4 13 47-49 43
9. Inter Sibiu 30 13 3 14 43-41 42
10. M. Motru 30 12 4 14 40-48 40
11. Drobeta T.S. 30 11 5 14 39-45 38
12. Chimica 30 11 5 14 34-48 38
13. Dacia Pitești 30 11 4 15 42-48 37
14. Baia Mare 30 10 6 14 38-45 36
15. Jiul 30 11 3 16 30-51 36
16. Vega 30 10 5 15 30-57 35
17. Un. Dej 30 10 4 16 41-53 34
18. Apulum 30 10 4 16 35-51 34

DIVIZIA C3*
Ce! mai bun meci a! returului

MINERUL CERTEJ - 
FORESTIERUL STĂLPENI4-0

în ciuda ploii torențiale 
din ajun care a scos apele 
din matcă, afectând serios 
casele și gospodăriile oa
menilor din zonă, terenul 
stadionului Minerul din 
Certej se prezenta, la ora 
jocului, în condiții neaștep
tat de bune. Astfel că oas
peții, care își jucau în 
această partidă una din ul
timele șanse în lupta pen
tru evitarea retrogradării, n- 
au putut să-și facă un 
“aliat’1 din starea terenului 

^și să își atingă obiectivul.

Mai mult decât atât, deși lip
siți de aportul a trei titulari 
(Bozga - suspendat, Polvrea 
și Hanganu - accidentați), 
elevii antrenorului loan 
Petcu au reușit cea mai 
bună evoluție din returul 
acestui campionat.

Forestierii au început cu
rajos, în minutul 3 Speriatu 
pătrunzând pe aripa dreaptă 
și încercând vigilența lui Do- 
bre cu un șut la colțul scurt. 
Dar în minutul 4, juniorul 
Bolfoș și-a depășit în dri
bling adversarul direct, a

Rezultatele etapei a 22-a din 23 mai: Min. Aninoasa - 
Met. Crișcior 5-0; Min. Bărbăteni - Parângul Lonea 3-4; CIF 
Aliman Brad - Min. Ghelari 1-2; Victoria Călan - FC Dacia 
Orăștie 3-2; Constr. Hd. - Min. Teliuc 4-1; CFR Marmosim - FC 
Paroșeni - Vulcan 2-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare din 30 mal: Met. Crișcior - Min. Bărbăteni; 
Parângul Lonea - CIF Aliman Brad; PVțyn. Ghelari - Victoria Călan; 
Dacia Orăștie - Constructorul Hd.; Min. Teliuc - CFR Marmosim. 
 Min. Aninoasa și FC Paroșeni stau.

1. PARÂNGUL LONEA 18 16 1 1 51-17 49
2. Victoria Călan. 19 14 2 3 50-13 44
* 3. FC Dacia Orăștie 18 14 1 3 52-11 42
4. Min. Aninoasa 20 10 1 9 36-25 31
5. CFR Marmosim 18 9 3 6 36-19 30
6. Min. Bărbăteni 19 7 2 11 26-44 23
7. FC Paroșeni Vulcan 19 6 4 9 23-27 22
8. Min. Ghelari 18 7 1 10 32-37 22
9. Constructorul Hd. 18 5 1 12 19-43 16
10. Met. Crișcior 18 5 1 12 19-47 16
11. Min. Teliuc 19 4 3 12- 23-41 15
12. CIF ALiman Brad 19 4 2 13 15-58 14

"Echipă penalizată cu un punct.

CORVINUL-APULUM A.1.5-1
în acest joc, echipa Corvinului a 

avut cu totul altă față comparativ cu 
întâlnirea de tristă amintire cu Dro
beta Tr. Severin. De la primul fluier al 
arbitrului bucureștean Alex. Tudor, 
hunedorenii s-au remarcat printr-un 
joc organizat, avântat pe atac, "vâr
furile" Mitrică și Șandor, bine spri
jinite de Dinu, Dincă, Procorodie, 
Babarți și Gheară, au pus deseori 
în pericol poarta formației din Alba 
lulia. E drept că hunedorenii au luat 
repede avantaj, în minutul 3 des
chizând scorni prin Mitrică, excelent 
în acest meci: Gheară , după o 
cursă solitară pe dreapta, centrează 
pe linia careului de 16 metri și hu- 
nedoreanul, nemarcat, șutează cu 
sete în colțul lung al porții apărate 
de Teodorescu 1-0. Golul dă aripi 
gazdelor care insistă în continuare 
prin acțiuni ofensive și în min. 13, 
Șandor execută bine o lovitură li
beră în fața porții, Dinu reia cu capul 
balonul în bara porții din dreapta,

mingea revine tot la Dinu și acesta îl 
trimite din apropiere în plasă 2-0. în 
minutele 18 și 19 am notat două 
faze de toată frumusețea la originea 
cărora s-au aflat Mitrică și Șandor, 
pentru ca în min.21, Mitrică, deși 
jenat de un apărător, îi pasează 
bine lui Șandor ce n-a putut fi oprit 
decât prin fault, în careul de 16 
metri, de Oprita și arbitrul acordă 
cuvenita lovitură de la punctul cu 
var, pe care o transformă magistral 
Mitrică: 3-0. La acest scor, hune
dorenii mai reduc din turația mo
toarelor și oaspeții încep să iasă din 
apărare. Ei beneficiază în min. 27 
de o lovitură liberă de la 17 metri de 
poarta lui Clep, Rădoi ratează oca
zia, mingea lovind zidul, a ieșit în 
corner. După o “torpilă" trimisă de 
Babarți de la peste 25 de metri, în 
min. 36, un minut mai târziu, oaspeții 
reduc din handicap: Vlăduleasa 
trimite mingea spre poarta lui Clep, 
acesta respinge, Drăgoi intră în

t> DIVIZIA 82
posesia balonului și înscrie golul 
oaspeților: 3-1. în minutul 39, oas
peții ar fi trebuit să mai înscrie un 
gol. Decu, în duel umăr la umăr cu 
Haidiner, cade în careu și arbitrul 
acordă o lovitură de la 11 m. Numai 
că Rădoi trage mult peste bara 
transversală!

La reluarea jocului, în min. 50. 
hunedorenii beneficiază de o lo
vitură liberă de la 18 m, și Mitrică o 
execută ca un maestru, în vinciul 
din dreapta al porții lui Teodorescu: 
4-1. După numai patru minute, 
Gheară stabilește scorul final al 
partidei. Atunci, balonul a circulat 
pe traseul Șandor, Mitrică, Dinu și 
Gheară plasează o lovitură cu ca
pul din apropiere 5-1.

Până la sfârșitul partidei am 
asistat la un joc alert, oaspeții ajun
gând și ei mai des în fața porții, dar 
fie că situațiile au fost rezolvate de

F

apărătorii gazdă, fie că portarul 
Clep a apărat câteva ocazii peri
culoase la poarta sa. La conferința 
de presă, antrenorul Corvinului, 
Petre Gigiu, și-a manifestat satis
facția pentru jocul bun practicat 
de hunedoreni, dorința lor de vic
torie, în timp ce antrenorul oas
peților, Mărgineanu, era foarte 
abătut, supărat că elevii săi nu au 
putut da o replică corespunză
toare, la Hunedoara, unde se 
poate juca fotbal, regretând că în 
ciuda condițiilor asigurate de con
ducerea clubului, jucătorii nu răs
pund cu aceeași dăruire și ab
negație.

CORVINUL: Clep, Gheară, 
Babarți, Haidiner, Procorodie, 
Ispas (57 Andrei), Dincă, Dinu, 
Șandor, Pavel (46 Păcuraru), 
Mitrică (76 Rus).

Sabin CERBU

centrat perfect și Tăgârță a 
reluat cu capul deschizând 
scorul 1-0. Oaspeții, tineri și 
tehnici, dar neexperimentați, 
au acuzat șocul, astfel că 
minerii au controlat cu au
toritate jocul. Până la pauză, 
minerii și-au mai concretizat 
superioritatea în două rân
duri. în minutul 17, la o fază 
derulată pe traseul Fartușnic 
- Tăgârță - Scurtu, ultimul 
șutează plasat la colțul lung 
și 2-0. în minutul 38, Drag- 
nea execută precis o lovitură 
liberă de pe banda stângă 
și Rădos se înalță peste în
treaga apărare oaspete re
luând cu capul în plasă: 3-0. 
Scorul la pauză ar fi putut fi 
4-0, dar torpila expediată de 
Fartușnic în minutul 45 a lo
vit transversala.

în repriza secundă mine
rii au redus semnificativ tu
rația motoarelor, astfel că fo
restierii au dat o replică mult

mai consistentă. Și totuși cei 
care au înscris au fost tot mi
nerii. în minutul 54, la un 
corner executat de Fartușnic, 
apărarea oaspete a inter
venit defectuos' Rădos a 
profitat trimițând cu boltă și 
stabilind scorul final: 4-0.

Bun arbitrajul brigăzii 
orădene formate din Ștefan 
Erdei la centru și Gheorghe 
Balaj și Octavian Birta - 
asistenți.

MINERUL: Dobre - Far
tușnic, Drăgoi, Filip, Drag- 
nea - Țibichi, Scurtu, Banc 
(75 Kallo) - Rădos, Tăgârță 
(65 Răducănescu), Bolfoș 
(19 Ocolișan).

FORESTIERUL: Vișan - 
L. Hapaina, Chită, Mihăilă, 
Albulescu - Șipoteanu, Ște
fan (57 Toader), Cocioavă, 
Speriatu - Ion (30 C. 
Hapaina), Niță (18 Predică).

Ciprian MARiNUȚ

r Rezultatele etapei a 33-a: GL Reșița - Electroputere 0-1; 
FI. Vâlcea - Petr. Stoina 3-2; Constr. Craiova - Șoimii Sibiu 1-2; 
Min. Berbești - Progr. Caracal 2-0; Min. Lupeni - Aluminiu Slatina 
2-1; Min. Uricani - Aurul Brad 2-0; Petr. Drăgășani - FI. Moreni 3- 
0; Petr. Țicleni - Min. Mătăsari 3-1; Pandurii Tg. Jiu - Record 
Mediaș 5-0; Min. Certej - Forestierul 4-0.

Gazdele si-au adjudecat victoria în ultimele minute de ioc

VICTORIA CALAN - 
FC DACIA ORĂȘTIE 3-2

înaintea începerii acestei par
tide, când am luat pulsul gazdelor 
- conducere și echipă - aveau un 
singur gând: câștigarea celor trei 
puncte puse în joc. Fiindcă de 
victorie depinde luarea salariului 
și prima de joc foarte rară la acest 
club din motive lesne de înțeles. 
De partea cealaltă, oaspeții,'locul 
2 în clasament, au venit și ei deciși 
să joace la câștig, “pândind" orice 
greșeală a liderului. începutul 
partidei a fost destul de prudent 
de ambele părți. Antrenorii Gal (la 
Orăștie) și Lazăr (la gazde) au 
organizat cele două apărări pen
tru a nu fi străpunse de vârfurile 
de atac bine cunoscute pentru 
penetranța lor (lucru dovedit și în 
acest joc), Matei la gazde și 
Eșanu la oaspeți. Poate și din 
aceste motive, până în minutul 37, 
la primul gol al oaspeților înscris 
de Toth - ce a făcut o bună par

tidă alături de Eșanu -, jocul s-a 
desfășurat între cele două ca
reuri de 16 metri. Am retinut în 
minutele 13, 14, 22 și 35 incur
siunile mai periculoase ale gaz
delor, când în prim plan au fost 
Gogan, Căruceriu, Matei, Lazăr și 
respectând adevărul, trebuie să 
subliniem că în min. 26, când 
Eșanu a pătruns în careu cu ba
lonul dar a fost agățat de Mol
dovan, arbitrul Capra nu acordă 
cuvenita lovitură de la 11 m. în 
această perioadă și oaspeții au 
inițiat o seamă de acțiuni ofen
sive, vioara întâia fiind Eșanu, 
Toth, Szidorak (eliminat în min. 65 
pentru injurii), Berindei, Firu și 
Simian. După înscrierea golului, 
oaspeții nu se baricadează în 
apărare, continuă să contraatace 
în viteză ori de câte ori se ivea 
ocazia. în min. 40, Eșanu, la centrul 
terenului, scapă spre poartă, dar

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (miercuri, 26 mai): Min. Mătăsari - M. 
Uricani; Al. Slatina - Petr. Țicleni; Șoimii - Min. Lupeni; Forestierul 
- Constr.; FI. Moreni - Min. Certej; Progr. Caracal - Petr. 
Drăgășani; Petr. Stoina - M. Berbești; Record - FI. Vâlcea; 
Electro - Pandurii; Aurul Brad - Gl. Reșița. j

1. ELECTRO 33 26 6 1 73-18 84
2. FI. Vâlcea 33 23 4 6 86-38 73
3. Șoimii 33 20 10 3 76-29 70
4. Gl. Reșița 33 18 6 9 63-34 60
5. Pandurii 33 18 3 12 64-34 57
6. M. Certej 33 16 6 11 65-46 54
7. Petr. Stoina 33 15 2 16 62-60 47
8. M. Uricani 33 15 0 18 68-70 45
9. Al. Slatina 33 14 3 16 43-47 45
10. Constructorul 33 14 2 17 56-53 44
11. M. Berbești 33 13 5 15 52-68 44
12. P. Țicleni 33 14 2 17 47-69 44
13. Aurul Brad 33 13 4 16 55-52 43
14. FI. Moreni 33 12 7 14 56-54 43
15. M. Mătăsari 33 12 4 17 33-45 40
16. M. Lupeni 33 12 3 18 45-70 39
17. Petr. Drăgăș. 33 12 2 19 38-61 38
18. Forestierul 33 11 1 21 45-74 34
19. Pr. Caracal 33 7 5 21 36-83 26
20. Record 33 5 5 23 39-92 20

este'reținut de Surugiu. Peste 4 
minute, Surugiu execută o lovitură 
liberă de la 20 metri puțin peste 
transversală. în prelungirile primei 
reprize, Eșanu, lansat pe stânga, 
trece de același Surugiu, care îl 
faultează și vede al doilea galben 
și implicit cel "roșu".

Și în repriza a ll-a, oaspeții 
leagă mai bine jocul, pasele curg 
cu destulă precizie, iar Eșanu și 
Toth hărțuie mereu apărarea Vic
toriei. în min. 67, Eșanu ratează o 
mare ocazie, încercând să “lo- 
beze" peste portarul Toth, dar 
acesta a prins. Și totuși, cei care 
înscriu sunt tot oaspeții în min. 62, 
la o fază fierbinte creată de 
Eșanu urmată de o centrare și 
Toth reia cu capul mingea în pla
să: 0-2. în min. 67, Toth este eli
minat pentru al doilea galben. în 
min. 73, Matei, talonatde un apă
rător, insistă la o minge în careu și 
reușește să împingă cu piciorul, 
din cădere, balonul în poartă și 
reduce din scor 1-2. Tribuna în
cepe să prindă viață și în min. 87 
sare în aer de bucuria înscrierii 
celui de-al doilea gol de către 
gazde egalând. Galeria, specta

torii încurajează frenetic favoriții și 
Matei (într-un tur de forță) șu
tează în ultimul minut de joc, de 
lângă careul mare, sus în colțul 
din stânga al portarului Opric, 
stabilind scorul meciului: 3-2. O 
victorie obținută într-un final extra
ordinar al gazdelor. Notă foarte 
bună publicului spectator pentru 
sportivitatea sa: când era con
dusă echipa lor, nu i-au adus nici 
un reproș, când a simțit că pot 
schimba soarta meciului, au în- 
curajat-o!

VICTORIA: Toth, Petrișor 
(15 Niculescu), Rece (86 Pap), 
Kolman, Surugiu, Lazăr, Gogan 
(80 Câșlariu), Căruceriu, So- 
caci, Bordean, Matei.

DACIA: Opric, Marin (80 
Ștefan), Cornea, Costea, Mol
dovan, Firu (74 Baciu), Simian, 
Toth (67 eliminat, 2 galbene), 
Eșanu (75 Hrișcu), Berindei, 
Szidorak.

S. CERBU 
________________________/



25 MAI 1999 Cuvântul liber

scriitor și un om 
de mure delicatețe

Astăzi, poetul Miron-Țic 
este omagiat în comuna 
Brănișca în care a văzut lu
mina zilei în urmă cu 60 de 
ani. Casa natală se află 
situată în satul Boz, unde, 
alături de fratele său, Nicolae 
Țic, un mare prozator român, 
și-au petrecut primii ani de 
viață.

De Miron Țic, atât pe 
mine, cât și pe o bună parte 
dintre colegii de la ziarul 
„Cuvântul liber” ne leagă vii 
amintiri. Prima și cea mai 
„izbitoare" este aceea a unui 
om delicat, de mare bun 
simț, chiar fragil. Anii care au 
trecut au arătat însă că a fost 
un răzbătător, lată-l acum 
împlinind șase decenii 
Poezia sa posedă 
profunzime și sensibilitate, 
care a încântat mulți cititori 
și ascultători cu prilejul 
întâlnirilor avute cu publicul 
din județ și din afara sa.

Un motiv în plus de 
simpatie pe care o manifestă 
ziarul nostru pentru acest 
creator este acela că în 
coloanele sale a debutat cu 
poezie în anul 1965. A mai 
colaborat la revistele 
„România literară”, 
„Contemporanul”, „Vatra”, 
„Flacăra", „Orizont", „Tri
buna”, „Ritmuri hunedo- 
rene”, „Luceafărul”, „Ardea
lul literar și artistic” ș.a.

A debutat editorial cu 
poezie în „Caietul de debut"

al Editurii Eminescu, după 
care a urmat prezența cu 
cicluri de poezie în 
culegerile literare apărute 
în județ. S-au alăturat 
volumele: „Lumini
hunedorene”, Ed. “Facla", 
„Invitație la dragoste”, Ed. 
„Călăuza” ș.a. Referințe 
critice, cronici literare 
despre creația sa au 
semnat scriitorii Vasile 
Băran, Radu Ciobanu, 
Valeriu Bârgău, Constantin 
Deheleanu, Minei Bodea.

Astăzi, scriitorul Miron 
Țic este sărbătorit de 
Biblioteca din Brănișca, 
prilej de a-și prezenta în 
fața consătenilor săi creația, 
adresându-le, deopotrivă, 
îndemnul de a citi, pentru 
îmbogățirea cunoștințelor 
de cultură generală.

La mulți ani, die Miron 
Țic!

Minei BODEA

A apărut numărul 2-3 (7- 
8) pe anul 1999 (anul al III- 
lea) al revistei „Ardealul 
literar și artistic" (director - 
scriitorul Valeriu Bârgău). 
Fără surle și trâmbițe, cu 
profesionalism din partea 
conducerii și colaboratorilor, 
revista s-a impus în cei trei 
ani de la apariție și lucrul cel 
mai important este că 
paginile sale sunt deschise 
tuturor creatorilor, stimu- 

„Ardealul literar și 
artistic”

lându-i, deopotrivă, pe cei 
tineri ca și pe cei afirmați. 
Este faptul cel mai de preț pe 
care îl poate face o publicație 
literară, nicidecum să 
dezbine tagma scriitori
cească a unei zone.

Reținem dintre mate
rialele ultimului număr: 
„Preotul loan Moța și ziarele 
sale în pribegie"; „Omul și 
patrimoniul național”; inter
viul realizat cu criticul și 
istoricul literar Romul 
Munteanu - „Nimeni nu are 
contract cu eternitatea"; 
„Geneza poemului Mara-

Biroul executiv al 
Asociației culturale 
“CASINA NAȚIONALĂ" din 
municipiul Deva anunță 
membrii și simpatizanții săi 
- civili și militari - că 
“odiseea” luptei pentru 
recuperarea sediului 
propriu (localul “Bachus”), 
care a durat din 1993 și 
până azi, a luat sfârșit. 
Această împlinire, ce ne 

tonist de Marin Sorescu; 
studiul „Devenire, infinitate, 
cerc” semnat de Con
stantin Noica; eseul 
„Obiectivitatea și subiec
tivitatea judecății de 
valoare în critica post- 
călinesciană" ș.a.

Revista dedică un 
număr însemnat de pagini 
poeziei, la loc de frunte 
situându-se un poem de 
Mircea Dinescu și unul de

Nichita Stănescu, dar și 
grupaje de poezie semnate 
de Ion Milos, Florea Miu, 
Nicolae Jinga, Nicolae 
Sârbu, loan Tecșa, Dumitru 
Enache, Sandu Popescu. 
Sunt inserate fragmente de 
proză de Dumitru Dem 
lonașcu, Nicolae Calom- 
firescu, articole de critică 
realizată de Victor Isac. 
Sunt prezenți scriitori 
cărășeni, gorjeni ș.a.

Revista este însoțită de 
o grafică pe măsură.

Minei BODEA

Un ideal
bucură pe toți cei ce iubim 
tradițiile culturale ale Devei 
și ale ținuturilor hu
nedorene, a luat sfârșit prin 
Decizia Civilă Nr.1026/ 
1999 a Curții de Apel din 
Alba lulia, prin care a fost 
respins în mod irevocabil

Fără cămin cultural
Localitatea Baia de Criș a rămas, începând cu luna 

iulie ’98, fără cămin cultural. Acesta funcționa într-o 
clădire veche, naționalizată. Odată cu intrarea in 
vigoare a legii caselor naționalizate, vechii proprietari 
de drept (fam. Balțer) au revendicat imobilul, intrând 
ulterior în posesia acestuia. Acum, eventualele 
manifestări culturale care au loc în Baia de Criș se 
desfășoară fie la școala din sat, fie la căminele 
culturale din satele aparținătoare comunei.

Ajutoare sociale
Ca urmare a lipsei banilor cu care se confruntă, 

Primăria comunei Baia de Criș nu a putut onora plata 
I celor 34 de dosare privind ajutoarele sociale. 
Așadar, asistații social de pe raza comunei nu și-au 
primit banii din luna august, anul trecut. Suma 
reprezentând ajutoarele sociale valorează lunar 4,7 
milioane lei. (Cr. C.)* ------------- — ' - --------------- ■

r

Î^'rEMEA
| îndeosebi în regiunile extracarpatice unde, mai | 
. ales după-amiaza, vor cădea averse de ploaie , 
1 însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla 1 
| slab până la moderat. Temperaturile maxime, în | 
| creștere ușoară, se vor încadra între 20-25 grade, | 
. izolat mai ridicate în sud-vest, iar cele minime . 
1 între 10 și 16 grade.

împlinit
recursul vremelnicului 
“stăpân" de la “Bachus", 
care trebuie să părăsească 
localul și să-l predea 
proprietarului de drept - 
CASINEI NAȚIONALE din 
Deva.

Prin realizarea acestui

n
Vremea va fi in 

general frumoasă. 
Cerul va prezenta 
înnorări temporare,

I
I

I

ideal Biroul executiv al 
“Casinei Naționale” are, 
în sfârșit, pe deplin sen
timentul datoriei împlinite, 
bucurie pe care o 
împărtășește tuturor celor 
ce știu să cinstească, să 
apere și să iubească 
valorile cuturale ro
mânești

Birou! executiv ai 
CASINEI NA ȚiONALE t

Singurul Serviciu GSM cu

De la noi, num
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lată, ai acum o ofertă în întregime excepțională. CONNEX nu face lucrurile pe jumătate.
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Toată tărășenia a 
început într-o seară 
când trei prieteni din Uricani s- 

au întâlnit într-o discotecă din 
localitate. Prietenia lor avea 
să-i ducă în fața instanței, ei 
fiind trimiși acum în judecată 
pentru săvârșirea infracțiunilor 
de viol, perversiune sexuală și 
furt calificat.

Așadar era în jurul orei 21 
când Marius Hoca, 20 de ani, 
fără ocupație, îi întâlnește pe 
Tăvi Slabu, 21 de ani, șomer 
și pe Vali Mariciuc, 19 ani, elev 
la Liceul industrial Lupeni. De 
menționat că ultimul era în 
stare de ebrietate. La un mo
ment dat, cei trei o observă pe 
I. Emilia, care se afla în fața 
discotecii. Emilia are 17 ani, 
iar pe Tăvi îl cunoaște întrucât 
a întreținut cu el raporturi se
xuale. Fără a sta prea mult pe 
gânduri, Marius Hoca le-a pro
pus celor doi prieteni să între
țină cu forța raporturi sexuale 
într-o garsonieră din apro
piere, a tatălui său vitreg.

Propunerea a fost accep
tată, așa că Hoca i-a cerut 

^Emiliei să-i însoțească la o

IN BATAIE
• Carmen Popa, 

Hațeg. Rezilierea con
tractului de închiriere

Dispozițiile art. 24 din Le
gea locuinței nr. 114/1996 pre-

• Dan Popa Hunedoa
ra. încredințarea copi
lului unei familii

în conformitate cu preve
derile Ordonanței de Urgență 
nr. 26/1997 privind protecția 
copilului aflat în dificultate con
siliile județene și ale sectoa
relor municipiului București au 
obligația să stabilească măsuri 
de protecție a copilului aflat în 
dificultate și să asigure apli
carea corespunzătoare a 
acestora. în acest scop, în 
vederea exercitării unor astfel 
de atribuții în subordinea lor, 
funcționează comisii și servicii 
publice specializate pentru 
protecția copilului. Pentru res
pectarea interesului superior al 
copilului aflat în dificultate, co
misia poate stabili următoarele 
măsuri: încredințarea copilului 
unei familii, unei persoane sau 
unui organism privat autorizat; 
încredințarea copilului în vede
rea adopției; încredințarea 
provizorie a copilului către 
serviciul public specializat;

------------------- --------—-------------------------- — 

fn mod sigur sunt foarte 
puțini deținătorii de proprie
tăți mobiliare care să aibă cu
noștință despre Decretul - 
lege nr. 115/1938 pentru uni
ficarea dispozițiilor privitoare 
la cărțile funduare (sau fun
ciare) respectiv la publicitatea 
imobiliară.

Și totuși acest act norma
tiv produce efecte juridice ma
jore în privința dreptului de 
proprietate. Și produce pentru 
că alte reglementări legale 
care să susțină tehnic și juri
dic Legea 18/1991 încă nu 
sunt definitivate nici la 8 ani 
de ia intrarea în vigoare a 
acesteia.

Decretul - Lege 115/1938 a 
fost publicat în Monitorul Ofi
cial din 27 aprilie 1938. Are 
deci o vechime de 61 de ani. 
Mai sunt cazuri de legi lon
gevive care produc efecte juri
dice majore șl astăzi. De 
exemplu legea privind aso
cierea datează din 1924.

Ne-am oprit însă ia cea 
dintâi pentru că ea produce 
efecte pentru mai bine de 17 
milioane de cetățeni ai Româ- 

“petrecere”. La refuzul fetei, 
Hoca o amenință cu un bri
ceag, iar pentru a întări cele 
spuse, i-a introdus sub brațul 
drept un obiect ce putea fi

PATRU
NETREBNICI

S-AU
DEDAT LA
MÂRȘAVII

briceag. în asemenea condiții, 
fata a mers la garsonieră. 
Aici Hoca le-a cerut celor doi 
să meargă la bucătărie, iar 
pe Emilia a forțat-o să mear
gă în dormitor, unde a obligat- 
o la perversiuni sexuale. 
După o vreme fata a început 
să plângă, așa că cei doi au 
intrat în dormitor. Și cu aceș
tia, Hoca a obligat-o la per
versiuni sexuale. La un mo
ment dat Hoca își amintește 

plasamentul copilului la o fami
lie sau la o persoană; plasa
mentul copilului la serviciul pu
blic specializat sau la un or
ganism privat autorizat; plasa
mentul copilului în regim de 
urgență; plasamentul copilului 
într-o familie asistată. Persoa
nele fizice sau juridice cărora 
le-a fost încredințat copilul au 
față de acesta numai drepturile 
și obligațiile ce revin părinților 
cu privire la persoana aces
tuia. Pe timpul cât durează 
încredințarea, copilul are do
miciliul la persoanele cărora le- 
a fost încredințat. Pentru copi
lul încredințat sau dat în plasa
ment se acordă o alocație de 
300.000 lei care începând cu 
luna aprilie a.c. și până la 
sfârșitul anului se corectează 
cu 1,1 la sută lunar.

& feț/e de peste &9 de ani 
careproduce încă efecte 

juridice majore
niei, într-un fel sau altul pro
prietari imobiliari. Ea aduce 
clarificări procedurale și regle
mentează orice mișcare în 
cartea funciară de publicitate 
imobiliară, definește drepturi 
ca uzucapiunea, uzul, uzu
fructul, abitația, servitutea, 
ipoteca, dreptul de proprietate 
obținut prin donație sau legal 
(testamentul de pildă), dreptul 
de superfidere (concesio
nare).

Veți spune că este un act 
normativ care folosește mai 
mult magistraților, avocaților, 
notarilor și conducătorilor de 
carte funciară. Este adevărat, 
dar nici dv nu vă strică să aveți 
cunoștință despre existența lui. 
Nu acesta a fost însă motivul 

că la discotecă are un prie
ten, așa că îl trimite pe 
Mariciuc să-l cheme pentru a 
avea cu ostatica raporturi 
sexuale. Constantin Dumitru 
primește invitația și se pre
zintă la garsonieră. în conti
nuare, toți patru și-au bătut 
joc de fată. Hoca o lovește 
de câteva ori cu pumnul în 
cap, apoi îi ia ceasul de la 
mână. Cu puțin înainte de 
miezul nopții, cei patru der
bedei hotărăsc să întrerupă 
agresiunea sexuală asupra 
fetei. O obligă să facă ordine. 
Lui Hoca nu-i place, așa că-i 
mai trage câțiva pumni în cap 
și o amenință că dacă va 
spune ceva din cele întâm
plate o va omorî. După ce au 
lăsat-o să plece, se întorc la 
discotecă și se laudă altor 
prieteni cu marea lor ispravă. 
A doua zi Emilia a povestit ce 
a pățit, iar pe derbedei i-a 
săltat poliția și i-a priponit 
acolo unde le este locul. Vor 
da socoteală în fața legii și 
vor avea timp “la răcoare” să 
gândească la rece la mâr- 
șăvia pe care au făcut-o.

vad ca un contract de închiriere 
poate fi reziliat înainte de ter
menul stabilit în condițiile de 
mai jos: la cererea chiriașului, 
după o notificare prealabilă de 
minimum 60 de zile; la cererea 
proprietarului când - chiriașul 
nu a achitat chiria cel puțin 3 
luni consecutiv, - a pricinuit 
însemnate stricăciuni locuinței, 
clădirii în care este situată a- 
ceasta, instalațiilor, precum și 
oricăror altor bunuri aferente lor 
sau dacă .înstrăinează fără 
drept părți ale acestora, - chi
riașul are un comportament 
care face imposibilă convie
țuirea sau împiedică folosirea 
normală a locuinței, - chiriașul 
nu a respectat clauzele 
contractuale. Rezilierea poate 
avea loc și la cererea asociației 
de proprietari, când chiriașul nu 
și-a respectat obligațiile ce-i 
revin din cheltuielile comune pe 
o perioadă de 3 luni, dacă aces
tea au fost stabilite prin contrac
tul de închiriere în sarcina 
chiriașului.

care ne-a determinat s-o adu
cem în atenție.

Peste legea aceasta au tre
cut 50 de ani de negare comu
nistă a proprietății particulare, 
îndeosebi a celei funciare și 
totuși prevederile ei sunt dare 
ca lumina'zilei, netăsănd loc 
echivocului în nici o problemă 
de proprietate sau publicitate 
imobiliară. Ea face trimitere 
doar la un instrument - cartea 
funciară - existent doar în acei 
segment de Românie cândva 
stăpânit de Imperiul Austro- 
Ungar, dar faptul că cuprinde 
reglementări unificatoare pen
tru întreaga Românie Mare de 
după Unirea din 1918 face din 
ea un instrument necesar și 
astăzi, când ambiguitatea celor

CRIMINAL SI VIOLATOR!
Am mai spus-o și cu 

alte prilejuri: viața oferă 
întâmplări nenorocite pe 
care nici o imaginație, cât 
ar fi ea de bogată, nu le 
poate egala. Sunt întâm
plări care frizează absur
dul, care greu pot fi deslu
șite ori înțelese. Și atunci, 
pe bună dreptate, te în
trebi: cum Dumnezeu de 
s-a putut întâmpla așa 
ceva între oameni? O ase
menea nenorocire s-a pe
trecut recent la Petrila. 
lată despre ce este vorba.

într-o dimineață de 
mai, în jurul orei 6, după 
ce s-a “aghezmuit” serios, 
Alexandru Zamecz, un șo
mer de 34 de ani din loca
litate, merge la locuința 
Zoiței Maria Zamecz. Fe
meia este fosta lui soție, 
are 35 de ani și muncește 
la Preparația Cărbunelui 
din Petrila. Mai trebuie 
spus că cei doi au divorțat 
de vreo trei săptămâni, iar

Pagină realizata de 
Valentin NEAGU, Ion CIOCLEI

mai multe din legile elaborate 
de parlamentele postre
voluționare ale României este 
atât de manifestă. Unde este 
acea claritate, acea rigoare știin
țifică ce au stat la baza Decre- 
tului-lege 115/1938? Nici o 
situație posibilă nu-i scăpată 
din vedere. Simptomatic poate 
(să nu dea Dumnezeu să fie 
așa) ea a fost elaborată în anul 
de vârf al României interbelice 
dar când deasupra Europei se 
strângeau norii negri ai pustiito
rului război mondial care avea 
să se încheie cu aruncarea 
României în tabăra de dincoace 
de cortina de fier.

Legiuitorii vor spune că au 
elaborat de multă vreme o lege 
unificâtoare și anume Legea 

Zoița are doi copii dintr-o 
altă căsătorie. După di
vorț, Alexandru și Zoița nu 
au mai locuit împreună. 
Ajungem din nou la acea 
nenorocită dimineață.

La fosta sa locuință, 
Alexandru Zamecz îi gă
sește pe Gabriela Simona 
Bleahu, de 13 ani și pe 
Claudiu Sergiu Bleahu de 
15 ani. Amândoi sunt 
elevi.

Ei bine, ceea ce s-a 
petrecut în continuare 
ține de domeniul absur
dului sau de spațiul jun
glei. Alexandru leagă pe 
cei doi copii cu o sfoară, 
după care, amenințând-o 
cu un cuțit - o violează de 
două ori pe fosta sa fiică 
vitregă.

Pleacă. în jurul orei 
14,30 violatorul se întoar
ce la locuință. O găsește 
și pe mama copiilor pe 
care o ucide lovind-o cu 
cuțitul prin surprindere în

cadastrului funciar. Evident, 
dar ce aplicabilitate are ? Până 
în prezent nici una. Legea 7/ 
1996prevede că în termen de 
90 de zile de la publicarea ei 
în Monitorul Oficial vor fi 
abrogate toate actele nor
mative cu referire ia problemă, 
inclusiv Decretul-lege 115/ 
1938... cu condiția elaborării 
tuturor documentelor tehnice 
pregătitoare pentru înscrierea 
în Cadastrul funciar. Prevedea 
și posibilitatea anulării și 
numai pentru o unitate admi- 
nistrativ-teritorială care și-ar fi 
încheiat pregătirile pentru a 
trece la înscrierea în cadastrul 
funciar. Poate să fie și să nu 
cunosc eu vreun municipiu, 
oraș, comună în care să ope
reze curent Legea cadastrului 
funciar dar cele mai multe 
dintre unitățile administrativ- 
teritoriale hunedorene și loca
litățile lor componente se con
duc tot după cartea funciară, 
cu toate carențele ei prilejuite 
de cei 50 de ani de negare a 
proprietății private. Asta 
spune ceva despre respectul 
față de lege în România. 

zona gâtului. La strigătele 
de ajutor ale copiilor, câ
țiva vecini se sesizează 
despre ceea ce se petre
ce și anunță poliția. Când 
polițiștii ajung în aparta
ment, pe criminal îl gă
sesc în stare de inconști
ență. A încercat să se 
sinucidă, aplicându-și mai 
multe lovituri de cuțit în 
zona inimii. Criminalul - 
violator a lăsat “moș
tenire” și un răvaș. Prin 
acesta el spune că după 
moarte bunurile să-i fie 
lăsate fetiței. (Care fetiță 
nelegiuitule?!) Pentru 
băiat a lăsat cu limbă de 
moarte să i se cumpere 
mai multe cărți din care să 
înțeleagă iubirea ade
vărată. A mai spus că ne
norocirile rămase în urma 
lui și pe care le-a 
provocat sunt din cauza 
dușmanilor.

Neomul este acum în 
afara oricărui pericol!

I 
I 
I 
I 
I

/------------------------------------
i în dimineața de 19 | 
| mai, Poliția Municipiului | 

Deva a fost sesizată de 
medicul de serviciu de 
la secția chirurgie a 
Spitalului județean Deva 
că în după-amiaza 
anterioară a fost adus
cu salvarea din loca-1 
litatea Mintia un minor, | 
în vârstă de cca 2 ani. 
Acesta prezenta multiple 
leziuni pe față și corp și 
a fost internat în stare 
critică (traumatism 
cranio-cerebral și facial). 
Cea care a adus copilul

I 
I
I
iI

I
I

ȘI-A OMORÂT 
COPILUL

I 
I 
I
I 
I
I 
I

I! 
I 
I

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I

I 
I 
I
I 
I

se numește Gabi Pop, 30 ■ 
de ani, din Lupeni, fără J 
ocupație. Ea a declarat 1 
că minorul este al surorii I 
sale Carmen lonașca, din I 
Lupeni, care i l-a lăsat | 
spre îngrijire, întrucât | 
are soțul arestat și | 
neavând mijloacele de 
existență va pleca să 
muncească în Iugos
lavia.

în urma cercetărilor I 
efectuate s-a stabilit că | 

| în realitate copilul este | 
al ei, că mai are încă 4 
copii minori, din care 2 
sunt internați la Școala 
Ajutătoare din Păclișa.

De asemenea, a mai 
rezultat că în urmă cu o 
săptămână l-a agresat cu | 
pumnii și picioarele pe | 
motiv că era nervoasă, 
iar prima declarație a 
făcut-o pentru a scăpa 
de răspundere. Sabin 
Cătălin Pop a decedat în 
după amiaza zilei de 
19.05.1999, iar Gabi Pop 
va trebui să dea soco
teală pentru uciderea 

^propriului copil.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
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Grupul școlar “Grigore Moisil” Deva
Organizează CONCURS pentru ocuparea unui 

post de TÂMPLAR, în data de 7 iunie 1999, ora 10. 
Relații suplimentare la tel. 621280; 621206.

SC INCOSERV PREST
SRL

- Construcții, reparații, tencuieli, 
zugrăveli;

- Instalații electrice, sanitare, 
termice, contorizări, centrale termice;

Amenajări interioare și 
exterioare;

- Placări cu marmură, gresie și 
faianță;

- Boltari.t
Calitatea și prețul vor răsplăti alegerea 

făcută de dvs!
__________ Tel.: 221113, 235999.______________ 

__________/ OFERTĂ I

7 SPECIALĂ!

Bandă zincată pentru împământare 
Informații suplimentare veți obține la 
tel. 054-221009; 217210, int. 180, sau 

la sediul firmei din Deva, str.
Depozitelor nr. 19.

Mai rețineți ceva! Comat DEVA 
oferă PRODUSE PENTRU TOȚI, 

SERVICII PENTRU FIECARE.

MAȘINI 
INDUSTRIALE 

DE CUSUT

brother®
• vânzări în lei din 

stoc
• vânzări și 

leasing în valută
• vânzări de piese 

de schimb și service

Biroul brother^
Sibiu, str. Dr. Ion 
Rațiu, nr. 9.

Tel./Fax:069-215958
Mobil: 094-894768

CÂȘTIGI ATÂT CÂT VALOREZI?
MUNCfl PRODUCTIVĂ Lfl DOMICILIU!

Companii internaționale în ascensiune au nevoie 
de ajutorul tău!

•Ești șomer și vrei so lucrezi? •Venitul pe core-l oi în prezent te nemulțumește? 

•Munca productiva la domiciliu • Condiții deosebite •Câștig pe măsură!

•Lucrezi de acasă cât vrei și când vrei!

•Cine nu dorește, în timpul liber să câștige bani în plus, sau chiar mai mult, să lucreze de acasă! 

•Toți vrem, puțini reușesc. *Acum,  este posibil prin oferta noastră:

• Realizarea de pungi pentru cadouri; • Colectarea și trimiterea de articole; 

• Realizarea de lumânări decorative; •Confecționorea de semnale anti furt;•Finisarea 

plicurilor poștale (programul poștași casnici); •Croitorie, broderie, goblenuri executate pe 

bază de comandă Io domiciliu etc. •Pentru persoanele care locuiesc la casă: creșterea puilor 

de casă pentru ouă și carne, cultivarea ciupercilor, creșterea prepelițelor, cultivarea bonsailor 

și a plantelor de apartament. Acestea fiind doar câteva exemple.

NU SE CERE EXPERIENȚĂ! NU EXISTĂ LIMITĂ DE 
VÂRSTĂ!

Sigur, oi ajuns la concluzia că și tu vrei să lucrezi de acasă. Trimife-ne până la dala de 

03.06.1999 copie după a doua pagina o buletinului de identitate pe adresa: SC RO-INFO-SYSTEMS 

SRL, OP 1, CP 237, 1900 Timișoara. Veți primi imediat toate informațiile necesare pentru 

o putea începe să lucrați de acasă. Toate acestea le veți primi sub forma unui colet poștal pe core il 

veți plăti la poștă în momentul ridicării cu suma de 36.000 lei ♦ taxele poștale.

GARANȚIE! Daco în timp de 30 de zile de la data primirii coletului nu sunteți pe deplin 

satisfăcuți de oferta noastră din motive obiective; returnali coletul și veți primi banii înapoi, 

fără a vă fi puse întrebări.

Poți câștiga nelimitat, lucrând de acasă, doar tu hotărăști cât vrei si câștigi! Exemplu: 

pentru realizarea lumânărilor decorative poți câștiga, lucrând de acasă 4 ore pe zi, 
700.000 - 1.100/000-lei; 8 ore pe zi, 1.100.000 1.500.000 lei.

GREU DE CREZUT? NICI 0 PROBLEMĂ, CONVINGEȚI VĂ!

Acum aveți ocazia, nu veți pierde nimic, dimpotrivă veți putea câștiga cot nu ați 

visat vreodată!

NOI AVEM CHEIA SUCCESULUI TĂU! 
Scrie-ne astăzi...Mâine vei putea câștiga!

'M ATENȚIA PERSOANELOR DISPONIBILIZATb

Cursuri gratuite! Servicii 
gratuite!

SC Cama Star Company SRL în cadrul Programului de 
redistribuire a forței de muncă organizează în perioada 
24-28 mai 1999 cursul de antreprenoriat.

Doriți să știți cum se va porni o afacere proprie? 
Doriți să știți cum să vă conduceți afacerea?

Vă așteptăm la acest curs. înscrierile se fac la sediul 
firmei din Deva, str. Mihai Eminescu, nr.2, zilnic, între orele 
10-16, până luni, 24 mai 1999, ora 10 sau la telefon 230717.

RDAFO
Respectul pentru partenerii de trafic este pentru

conducătorii auto o datorie de onoare.

încheind la ARDAF, până la 31 Mai 1999, 
ASIGURAREA OBLIGATORIE DE 

RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO 
cu valabilitate pentru întreg anul 1999

TOȚI VOM CĂLĂTORI MAI LINIȘTIȚI.
Vă așteptăm la sediile noastre din:

- 7U&
Deva, Str. Dragoș Vodă nr.18, tel.: 222299

Hunedoara, Str. Corvin nr.2, bl.2, parter, tel.: 712906
Hațeg, Str. T.VIadimirescu nr.l, tel.: 777798

Orăștie, Str. Eroilor bl.Bl, parter, tel.: 247799 
Vulcan, Str. Mihai Viteazu nr.43, parter, tel.: 571725

Brad, Str. Vânătorilor nr.12, tel.: 651060

Expert Center.
Experții recomandă 

această oferta

Conecteazâ-te la CONNEX prin Expert Center Quasar! 
Numai până la 30 iunie, experții noștri îți vor prescrie 
conectare gratuită și două luni de abonament gratuit*  și 
tot in această perioadă, poți cumpăra telefonul Motorola 
D520 CU 69USD**.  Nu e nevoie să te programezi! Vino 
direct la Expert Center, conectează-te și vei primi pe loc 
un tricou MYX și un fier de călcat Philips***!

* Prima șl ■ treisprezecea luni fl numii pentru serviciile vocale. “Fărâ TVA, In limKa stocului dliponlbl 1,numai cu conectare 
la CONNEX. ***Exceptind  telefonul Motorola D52O.

CQlVjȚPAR EițPERT
DEVA, Bd DocebaJ, Bl. R, Parter Zotkj r.owftrj la vfttar

Tel. 054-222.999

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA»
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. Z

Marfa se comercializează la preț de producător
din depozit sau în termen de

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

! AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE
1 OCUPARE Șl FORMARE 

PROFESIONALĂ HUNEDOARA
j DEVA
I CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ I
I HUNEDOARA-DEVA I
' ORGANIZEAZĂ
[Curs de perfecționare în activitatea j

de management.
■ Condiții de participare la curs: |
1 - Studii superioare sau medii.
! - Cunoștințe de operare PC.
^Informații suplimentare la Centrul de Formare J 
I Profesională din Deva str. T. Maiorescu, nr. 28, I
I telefon 231101. Zilnic Intre orele 8-13.
I___________________________________________ I

Un motor 
pentru <onsâ? 
Da!
STIHL a dezvoltat 
o unealtă polivalentă de 
grădinărit: motocoasa.

Un motor rotește un dispozitiv 
tăietor - iată principiul simplu al motocoaselor.

Eficiența lor provine din faptul că puteți atașa 
rapid, aceleiași unelte, diferite dispozitive 
tăietoare.

Cuțitele tăietoare sînt special concepute pentru 
cosit iarba, fînul, dar și pentru retezat arbuștii 
sau pentru lăstăriș - în perfectă siguranță 
la exploatare.
Ofertă specială:
Cumpărați o motocoasa STIHL în perioada
1 mai - 31 iulie și veți primi 
un set de accesorii.

Distribuitor autorizat
S.C. TOUR IMPEXCOMSERV S.R.L.

054/230613; 092/398437
DEVA - B-dul Decebal, Bl.l • HUNEDOARA - B-dul Corvin, bl.9 • 

BRAD - str. Avram lancu, bl.43, parter

Tradiția noastră pentru tine. ST!HE

L
SORTARE PE SEZOANE

1
nibi «mi io: him wrNii

.VĂ
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TOFAN GRUP

MONTANA, VICTORIA. DANUBIANA. TOFANSTEEL SUNT MĂRCI ÎNREGISTRATE TOFAN GRUP

Șos. Olteniței 35-37, Sector 4, București 
tel. 01 /3035030, fax: 01 /3035005 

www.tofan.ro

MONTANA = REZOLVARE FĂRĂ PROBLEME

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

COSTUL UNUI ABONAMENT 
PE LUNA IUNIE 1999 ESTE DE 
10.500 DE LEI, PLUS TAXELE 
POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ 
A ZIARULUI, PRIN ABONAMENT 
VEȚI ECONOMISI 11.000 DE LEI 
PE LUNĂ!

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

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

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

Costul unui abonament pe un an de 
zile este de 126 mii lei, iar pe 6 luni de 63 
mii lei, plus taxele poștale. Creșterile 
ulterioare ale prețului de vânzare a 
ziarului nu vor afecta valoarea 
abonamentului contractat.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al 

DUMNEAVOASTRĂ.
Tis-———.—.............. —  -  

1

Problema nr. 1: “să meargă pe orice tip de drum, încărcată la 
maximum...”
Rezolvare: O mașina obișnuită, echipată cu MONTANA, 
suportă fără probleme 8 persoane a câte 100 Kg fiecare, 
dacă își fac singuri loc...
Problema nr. 2: “să fie cât mai rezistente și să asigure 
manevrabilitate, stabilitate și siguranță, indiferent 
de anotimp”
Rezolvare: Profile moderne și materii 
.prime de foarte bună calitate
Problema nr. 3: “...performanțe 
ridicate”
Rezolvare: Anvelopele MONTANA 
sunt testate la viteze cuprinse 
între 200 - 250 Km/h
Problema nr. 4: “...calitate 
recunoscută la nivel internațional
Rezolvare: 40% din producție 
se vinde pe piața europeană
Problema nr. 5: “...să meargă pe 
mașini străine”
Rezolvare: Dimensiuni diferite, 
disponibile pentru jante de 12, 13, 
14 si 15 țoii
Problema nr. 6: “...să aibă garanție reală 
(fapte, nu vorbe)...”
Rezolvare: Rețea service care funcționează în 
țoate județele țării.
Problema nr. 7: “...să fie ușor de găsit”
Rezolvare: MONTANA este prezentă în aproape toate 
magazinele de piese de schimb din țară.
Problema nr. 8: “...prețul!!!”
Rezolvare: Dacă vorbim de MONTANA, nici o problemă...

Sucursala 
Deva, 

str. Apuseni, nr.1
Tel./fax: 

054/231563

AGENȚIILE DE PUBLICITATE * HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia 

“CUVÂNTUL LIBER" '“’TSo,
Pentru a economisi timp și bani puteți publica 

anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul nostru, 
apelând la agențiile publicitare din:

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

sediul S. C. "MERCUR";
ă ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul 

"Palia";
* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 (în spațiul 

secției foto). Telefoane: 770367,770735.
Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 

rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine a 
tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate.

PUBLIROM GROUP
ANGAJEAZĂ
REPREZENTANȚI ZONALI
Cerințe: - prezență agreabilă;

- abilități comunicaționale;
- vârsta maximă 40 de ani.

Trimiteți un curriculum vitae la fax 057- 
211011, Arad, Hotel Parc, camera 302 A.

PUI LA GHEAȚĂ 
FĂRĂ GHEAȚĂ!

Să n-ai nici o grijă: Frigiderele LG știu să facă 
atât de multe lucruri!

Sistemul MULTI AIR FLOW repartizează aerul 
rece uniform și rapid pe toate rafturile, păstrând 
alimentele proaspete timp îndelungat pentru a 
nu-și pierde gustul și valoarea nutritivă.

Dezghețarea periodică se face 
acum automat prin sistemul 
NO FROST. Intr-o singură 
combină ții provizii pentru o 
întreagă familie. i
Frigiderele LG sunt atât I
de inteligente încât îți |
cunosc toate tabieturile: 
cât de fraged să rămână 
cotletul și cât de rece preferi 
berea.

Ce nu poate încă să facă? Piața....

LG Frigiderele Combi Type

Prin A RQ444NEL @ LG We put people first
Tel.: 01 650 54 28

NO
FROST

http://www.tofan.ro
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ANIVERSARI

• Cu ocazia zilei de 
naștere prietenii de la SMA 
Deva urează colegului lor 
Suba Trandafir sănătate, 
fericire și mult noroc .

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren în str. Ni- 
colae Grigorescu. Relații 
latei. 094/579061. (OP)’

• Vând apartament 2 ca
mere, divers mobilier, stare 
bună. Tel. 623215, după ora 
20. (2224)

• Vând apartament 2 ca
mere. Simeria tel. 262039, 
sau 261119.(2225)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandate, ultra
central. Tel. 227479, după 
ora 20. (2236)

• Vând urgent casă, preț 
140.000.000 lei. Simeria tel. 
262357. (2238)

• Vând țuică de prună, 34 
grade, 20 000 lei/litru. Tel. 
092/403869 (2966)

• Vând cabană lemn, 
Dacia sport, teren Geoagiu 
cu proiect construcție, teren 
pentru casă în Sântuhalm. 
Tel. 221113(2109)

• Vând casă în Nădăștia 
de Jos, 54. Relații la domi
ciliu (2129)

• Vând apartament două 
camere decomandate, etaj 
1, strada Ion Creangă, nr.8 
și teren construcție în Boș, 
1840 mp cu acces din stra
dă. Telefon 718856. (2977)

• Vând casă în Peștișu 
Mic nr.55, preț 48 milioane 
lei, negociabil. (2974)

• Vând Dacia 1310, fa
bricație 1998. Tel. 220346, 
orele 8-20. (2218)

• Vând tractor U 650, preț 
negociabil. Com.Ilia, sat 
Brîznic, nr.21, după ora 16. 
(2219)

• Vând Oltcit, cort, căl-
dărușă aramă, storcător I 
rufe, mobilă combinată. Tel. 
261956.(2530)

• Peugeot 405 Diesel, an 
fabricație 1989, CI, tel. 092/ 
273938(2354)

• Vând autoplatformă 
forestieră, de 14 t, plus 
autocamion Raba, 101, în 
perfectă stare de func
ționare. Informații la 058/ 
746242(2727) 

• Vând motoare tractor 
45, 65 CP, compresor, ma
șină de găurit. Tel. 622476 
(2128)

• Vând tractor 445 CP, 
stare de funcționare, cu 
factură, și alte utilaje. Infor
mații Hațeg, str. Cloșca 
nr.32. Telefon 094/290150. 
(6513)

• Vând mașini înghețată 
ieftin. Tel. 059 341639, 
094171577.(2625)

• Vând televizoare color, 
tel. 624160 și alb negru,tel. 
625223. (2220)

• Cumpăr berbeci maturi, 
plata pe lac. Tel. 094 
552162.(2226)

• Vând vacă cu lapte, doi 
viței. Gurasada, 206, familia 
Ilea Augustin. 2153)

• Vând cruce marmură, 
1.200.000, A.Vlaicu,112, 
zilnic după ora 18. (2529)

• Vând dozator suc Sie
mens, 2 tuburi dioxid. Tel. 
649146. (3786)

• Vând Renault GTD Die
sel, înscris persoană fizică, 
fabricație 1987. Deva tel. 
621376. (2240)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150 000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868 (0137)

• S.C.vinde utilaje frigo
rifice, industriale, noi și 
semiuzate, Italia, garanție, 
plată eșalonat, Sebeș, tel. 
094/558716(2650)

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

• Vând rochie de mi
reasă, model deosebit. 
Tel. 218565 sau 624124, 
între orele 17-22.

• Vând mochetă import 
Franța, la cele mai mici 
prețuri. Tel. 054/241296. 
(3767)

• Materiale pentru 
amenajări interioare, ta
van suspendat, cărămizi 
sticlă, ghips carton, tâm- 
plărie PVC, vată mine
rală, toate din import, la 
Termoprofil Orăștie. Tel. 
092/740048 (3782)

• Vând mașină indus
trială, plus Singer blănărie 
(festonat). Tel. 711416, 
Aurel Vlaicu, 35. (2968)

• Vând mașină de cusut 
industrială, drept și zig-zag, 
1,3 milioane și triplok. Tel. 
094/171686 (2130)
Z
I BANKCOOP ■ BANCA GENERALA 

DE CREDIT Șl PROMOVARE SA 
AGENȚIA HUNEDOARA

Vinde la licitație publică următoarele: 
Casă, curte și grădină situate in Cristur, str. 

Coloniei, nr.139 Abis, preț de pornire: 40.000.000 
lei;

Casă, curte și grădină situate în Călanu Mic, 
nr.12, preț de pornire: 72.000.000 lei;

Casă, anexe și grădină situate în comuna 
Totești, sat Reea, nr.5, preț de pornire: 
48.000.000 lei;

Apartament 2 camere, situat în Hunedoara, 
str. Avram Iancu, nr.9, bl. 140, et.3, apt.35, preț de 
pornire: 50.000.000 lei;

Apartament o cameră, situat în Hunedoara, 
str. Zambilelor, nr.3, bl. 17 A, et.2, apt.30, preț de 
pornire: 25.000.000 lei.

Licitația va avea loc în data de 28.05.1999, ora 
IO, la sediul Judecătoriei municipiului 
Hunedoara, .biroul executorului judecătoresc.
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TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49" 
din 23.05.1999

X

TRAGEREA 
NOROC 

din 23.05.1999
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DIVERSE
• Societate comercială 

vinde la preț avantajos cen
trale termice, calorifere, 
teavă multistrat și fitinguri 
Honco. Hunedoara, str. 
Dorobanților 12. Telefon 
092/701072.(2975)

ÎNCHIRIERI

• Caut de închiriat apar
tament mobilat, ofer 700.000 
lei. Tel. 094 253633.( 2237)

oferte; de: 
servicii

• Angajăm vânzători-ges- 
tionari, vechime minimă 5 
ani, vârsta maximă 35 ani. 
Tel. 092 203040. (2215)

• Angajez agent co
mercial. Tel. 094 702454 
sau 225942. (2133)

• SC Elvila angajează vân
zătoare- gestionară, condiții 
studii medii, experiență în 
domeniu, vârsta maximă 30
ani, fete pentru calificare în . 
meseria de brutar. Tel. 
230491,220549. (2533)

• Firmă de papetărie și 
birotică angajează: agent 
comercial, bărbat, permis 
auto, maximum 35 ani, vân
zătoare, cunoștințe PC, 
obligatoriu CV. Tel. 224549, 
230899.(2122)

• Angajăm personal tânăr 
pentru bar și restaurant și 
bucătar calificat în condiții 
avantajoase. Relații la res
taurantul din intersecția Sân
tuhalm și tel. 221113 (2109)

• Importator direct cana
dian pregătește gratuit 30 de 
persoane în vânzări directe, 
inventar, management. Ex
periența nu este necesară. 
700.000-1.000.000 lei/ 
săptămână. Sunați azi, start 
mâine. Tel. 621446, 094/ 
280444(2125)

• Subinginer electronică 
(28 ani) cu domiciliul în Brad 
(Deva), cunoștiințe PC, en
gleză, posesor auto (B), sta
giul militar satisfăcut solicit*  
angajare. Telefon 054/ 
651429.(1958)

X
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• Primăria Densuș or
ganizează licitație în ziua 
de 14.06.1999 pentru în
chirierea imobilului Stația 
de autobuz din satul Hă- 
țăgel. Relații la Primăria 
Densuș. (6512)

PIERDERI

• Pierdut cod fiscal elibe
rat pe humele Sindicatului 
Liber Brănișca. Se declară 
nul. (2126)

• Pierdut certificat de în
matriculare al S.C. Ardeleana 
S.R.L. Hunedoara, contractul 
de societate, statutul și ștam
pila. Se declară nule. (2976)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Drăgoi Aurica. 
Se declară nul. (2978) 

șa DECESE

• Colectivul Șantierului 
3 Construcții Orăștie a- 
nunță cu durere stingerea 
din viață, într-un grav acci
dent de circulație, a celui 
care a fost șeful de șantier

VASILE POIATĂ
înmormântarea are loc 

astăzi, 25 mai 1999, la 
Cimitirul Maieri din Alba 
lulia, ora 13. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace ! 
(3787)

ANUNȚ PUBLICITAR
t

pentru vânzarea de acțiuni prin NEGOCIERE DIRECTĂ
Fondul Proprietății de Stat cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, Direcția 

Vânzări Directe Agricultură, scoate la vânzare prin NEGOCIERE DIRECTĂ, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/1998, 
modificată și completată prin H.G. nr. 361/1998, 74,01%, din acțiunile

Societății Comerciale “AVICOLA” SA Deva
cu sediul în localitatea Vețel, sat Mintia, str. Principală, nr. 2, județ Hunedoara, cod fiscal R2115830, 
număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/8/1991, având:

Obiectul principal de activitate:
- creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- industrializarea cărnii de pasăre:
- comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor.
Capital social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului): 

50.595.400 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului din anul 1998): 36.570.906 mii lei;
Pierdere în ultimul an încheiat (1998): 8.668.942 mii lei
Structura acționariatului la data de 17/06/1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 1.497.962 74,01
PPM 112.252 5,55
SC CANAROM SA 413.602 20,44
Total 2.023.816 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 28.145 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 42.160.140.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 
Portofoliu Oferte a FPS, din București, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, tel: 01/303.63.35, 303.63.47, 
între orele 8,00-16,00, până în ziua precedentă termenului de depunere a ofertei, inclusiv.

DOSARELE DE PREZENTARE cumpărate anterior rămân valabile.
Pentru persoanele fizice/juridice române, plata se va face cu ordin de plată tip trezorerie, în 

conturi în lei, deschise la trezoreria Statului Sectorului 1, astfel:
• Prețul de vânzare al Dosarului de prezentare de 25.000.000 lei, în contul nr. 50.555.351.169
• Garanția de participare de 1.264.804.200 lei, în contul nr, 50.545.351.169.
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE și a garanției de 

participare se face în contul de devize convertibile deschis la EXIMBANK-București, nr. 251.121.710.001 
în USD., la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la negociere este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Pentru participarea la negociere, ofertantul va depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998, 

art. 27, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE și oferta, inclusiv Planul de 
afaceri, închise în plicuri sigilate, la Direcția Portofoliu, Oferte de la adresa menționată mai sus, 
până la data limită de 10.06.1999, ora 10.00.

Ofertele vor fi descise în aceeași zi (10.06.1999), ora 12.00, în prezența ofertanților.
Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 

convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României la data semnării 
protocolului de finalizare a NEGOCIERII DIRECTE.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă 180 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la DVDA, telefon: 310.16.93, fax: 310.16.94. 
Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

%

IZVORUL 
MINUNILOR

Băuturi răcoritoare carbogazoa.se în butelii de plastic de 0,25; 0,5; 1.5 și 2 litri

SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL
Oradea, str. Teatrului, nr.1-2

[ANGAJEAZĂ]

DIRECTOR REGIONAL
Profitul candidatului:
• studii superioare;
• experiență relevantă în funcții de conducere, 
în vânzări și distribuție;
• foarte bun organizator;
• capacitate foarte bună de comunicare;
• rezistență la un program prelungit care 
presupune deplasări periodice în teritoriul arondat;
• carnet de conducere auto categoria B.

Se o feră:
• salariu motivant + bonus;
• mașină de serviciu;
• posibilitatea unei cariere deosebite într-o 
firmă multinațională în continuă expansiune.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze o cerere, un 
curriculum vitae și copii ale actelor de studii pe adresa 
firmei din Oradea, str. Teatrului, nr.1-2, Departamentul 
Resurse Umane, specificând și un număr de telefon la care 
să poată fi contactate.
Informații suplimentare la telefoanele: 059-479441; 059- 
479442, int. 4356, 4357 sau 4364.

Grupul Școlar Industrial MR 
Simeria

Cumpără mașină Dacia 1307. Ofertarea 
va avea loc în data de 26.05.1999, ora 11, la 
sediul unității din Simeria, str. Șoseaua 
Națională, nr.136. 

X

http://www.sof.ro
carbogazoa.se


25 MAI 1999Cuvântul liber

Primarul comunei 
Șoimuș lăcrima...

(Urmare din pag. 1)

Pagube în comunele 
Bucureșci și Crișcior

o nuntă și a adunat alimente, 
băutură șa. în vederea acestui 
eveniment. Apa a măturat tot. 
Un gospodar avea două 
hambare pline cu cereale. A 
rămas fără nici un bob. Au 
căzut la pământ garduri solide 
de beton sau de zid. Râmi 
Lingurar a rămas fără un 
perete la casă.

* * *

Trebuie să menționăm că 
încă de vineri seara Consiliul 
local a declarat alarmă de cel

mai înalt grad. S-a instituit 
permanența la primărie, 
primarul, viceprimarul, ceilalți 
lucrători ai consiliului local au 
fost mereu prezenți între 
oameni și au luat măsuri de 
înlăturare a urmărilor 
inundațiilor. Au fost chemați și 
au mers la fața locului 
pompierii, militarii unei unități 
din Deva, Regia de 
gospodărire a apelor, SC 
Casial SA etc. S-a acționat 
organizat, cu o puternică 
concentrare de forțe.

Deva - apa ca un 
bivol negru

în jurul orei 21.00 unele străzi 
din zona de jos a orașului - A. 
Vlaicu, A. lancu și străzile 
adiacente acestora - au fost i- 
nundate de șuvoaie negre de apă 

• furioasă ce aduceau cu ele 
pământ, pietre, crengi... în 
parcarea din fața Școlii Generale 
Nr. 2 s-a format un imens lac.

Doi locatari de pe Aleea 
Parcului cu ajutorul lopeților 
încercau să degajeze gura unui 
canal sub ochii spectatorilor 
adunați pe trotuar ori pe la 
ferestrele și balcoanele blocurilor 
de peste drum. Pietonii surprinși 
de apă nu au avut altă soluție 
decât să aștepte retragerea apei 
ori să treacă fiecare cum poate 
prin puhoi. După retragerea apelor

în acea seară, primăria a 
acționat cu 15 oameni și un utilaj 
Ifron, forțe mai mari mobilizând 
a doua zi. Sâmbătă dimineața s- 
a început cu degajarea zonei din 
fața Prefecturii și a Tribunalului 
Județean cu ajutorul a 30 deținuți 
de la Penitenciarul Bîrcea. S-au 
încărcat și transportat 
basculante întregi de mâl, pietre, 
crengi și ce a mai adus apa. S- 
a coborât pe str. A. Vlaicu unde 
cu ajutorul a 50 de oameni ai 
primăriei și disponibilizați au 
făcut aluviunile grămezi urmând 
a fi încărcate ulterior în 
basculante.

Pe str. A. Vlaicu în dreptul 
nr.25 și în alte câteva locuri 
asfaltul a fost dislocat pe mari

Vineri noaptea spre 
sâmbătă, într-o oră, în urma 
ruperilor de nori, pârâiașele din 
zona Curechiu.Șesuri, Rovina 
au făcut ca valea Bucureșci să 
iasă din matcă, distrugând cu o 
furie sălbatică tot ce-a găsit în 
cale, atât pe o latură cât și pe 
cealaltă, în sensul de curgere a 
apei, din satul Curechiu până la 
Crișcior.

în comuna Bucureșci au 
fost inundate zeci de case, iar 
apa din fântâni a devenit 
nepotabilă, zeci de hectare de 
teren cu culturi agricole - 
păioase, porumb, cartofi, sfeclă 
furajeră, zarzavaturi, masă 
furajeră pentru hrana animalelor 
- sunt compromise în proporție 
de 85%. Au fost distruse sute 
de metri de garduri, apa a rupt 
peste 1000 mp din'drumul 
județean Crișcior-Bucureșci, 
paralizând circulația înspre 
centrul de comună.

în comuna Crișcior, așa cum

a subliniat dl loan Bașa, 
primarul localității, 66 de 
gospodării au fost afectate, în 
18 apa a intrat în subsoluri și 
beciuri, 12 case au fost inun
date, au fost distruși 520 ml 
de gard, iar 87 ha teren agricol 
este sub apa care băltește. S- 
au distrus 120 mt drumuri 
comunale, 2 poduri, iar 2 
instituții - Consiliul local și 
Dispensarul uman au fost i- 
nundate.

Aprecieri pozitive se 
cuvine să adresăm angajaților 
de la Secția de Drumuri 
Județene Brad, ai Sectorului 
Romtelecom Brad, Grupei de 
Pompieri Militari Brad, care au 
lucrat cu conștiinciozitate 24 
din 24 ore la evacuarea apei 
din subsolurile și beciurile 
imobilelor inundate, SM Brad, 
Poliția Brad, Centrul de 
distribuire a energiei electrice 
Brad.

Alexandru JURCĂ

Prefectura Județului 
Hunedoara și Comisia județeană 

pentru apărare împotriva 
dezastrelor

Organizează o campanie de strângere de fonduri și bunuri 
pentru înlăturarea efectelor grave ale Inundațiilor care s-au 
produs în județul Hunedoara în data de 21 mal 1999.

Donațiile în bani se pot face în contul nr. 50074374296 
deschis la Trezoreria municipiului Deva, Iar cele în bunuri la 
Filiala Deva a Crucii Roșii, Aleea Viitorului, nr.4, cartier
Gojdu.

Contribuția dumneavoastră înseamnă o mână întinsă 
pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din cele:

27 gospodării din municipiul Deva
152 locuințe din comuna Bălța
70 gospodării din comuna Bucureșci
66 gospodării din comuna Crișcior
53 gospodării din comuna Cârjlțl
10 gospodării din comuna Vețel
169 locuințe din comuna Șoimuș
care au fost afectate de inundații.
La închiderea campaniei lista donatorilor va fl dată 

publicității.
MAI MULTE,DONATII, MAI MULȚI OAMENI DE SUFLET!

Râma» bun*
al/solrenlb».

suprafețe de furia apelor iar 
discutând cu unul dintre salariații 
Primăriei prezenți la fața locului 
am aflat că pentru cele 
întâmplate pe str. A. Vlaicu o 
parte de vină o poartă și 
cetățenii acestei străzi. Valea 
pârâului a fost transformată în 
groapă de gunoi producând 
colmatarea albiei și a canalelor 
de scurgere, iar la porțile multor 
locuitori ai străzii A. Vlaicu au 
fost depozitate grămezi mari de 
balastru pentru construcții, 
balastru ce a fost dus de ape în 
josul străzii ajungând până pe 
str. A. lancu și Horea.

Nici cartierul Viile Noi nu a 
scăpat de furia apelor. Torente 
de apă au spălat piatra și 
balastrul de pe străzile în pantă 
ducându-l la vale. La intersecția 
str. Horia cu str. Rîului, după 
spusele dlui Petru Gros, pe care 
l-am găsit lucrând la degajarea 
străzii, au fost aduse de apă 
aproximativ 6-7 tone de 
balastru.

Pompierii militari au 
intervenit și ei în ajutoarul 
cetățenilor de pe str. Matei 
Corvin scoțând apa din beciuri 
cu ajutorul mașinilor din dotare.

Traian MÂNU

La Băița,
Ploile torențiale de vineri 

seara au creat în satele comunei 
pagube fără precedent. După 
trei ore de șiroaie apele văilor și 
pâraielor au ieșit din matcă 
spulberând aproape tot ce le-a 
stat în cale. Zeci de poduri și 
podețe au fost măturate, câțiva 
kilometri de drum au rămas 
impracticabili, iar gospodăriile 
sătenilor au fost grav afectate. 
Peste 150 de hectare de teren 
agricol sunt pline de mâl și piatră 
și gunoaie. Bătrânii satelor spun 
că asemenea nenorociri nu știu 
să mai fi fost cândva. Numai la 
Greilești peste 80 de familii au 
rămas izolate. Aici, precum și în 
alte localități din comună, 
podurile au fost spulberate de 
torentul de apă care s-a 
revărsat ca un seism. Ce spun 
însă oamenii locului care se văd 
într-o situație dramatică:

Nicolae Popa Prințu, consilier 
local: “Ploile de vineri seară la noi 
au făcut prăpăd. în satul meu, 
Barbura, apa a rapt 526 de metri 
de asfalt, a făcut praf șase 
poduri. A distrus casele, 
grădinile oamenilor, iar la patru 
familii au murit și animalele din

pierderi de
gospodării - păsări și un purcel. 
Așa ceva nu s-a mai văzut. Am 
72 de ani, dar un necaz așa de 
mare nu am putut să cred că va 
da peste noi. Podurile din beton 
au fost scoase din “rădăcină", 
iar sătenii sunt disperați. 
Așteaptă să fie sprijiniți cu 
utilaje, altfel prăpădul care s-a 
abătut nu poate fi înlăturat nici în 
câțiva ani."

Maria Hoeman, Hărțăgani: 
"Ce pot să vă spun! Nu am mai 
rămas cu nimic în grădină. 
Până și în casă a intrat apa. 
Vedeți, nu mai am gard, porti, 
cartofii i-a luat apa, iar cu o 
pensie de 200.000 de lei nu 
pot să mă descurc. 
Dumnezeu știe ce să mai 
fac."

Cornel Sav, viceprimar al 
comunei Băița: “Ploile de vineri 
au afectat nouă sate din 
comuna noastră - grădini, 
fânețe, drumuri și nu în ultimul 
rând o parte dintre case. 
Volumul distrugerilor este fără 
precedent, situație ce va 
îngreuna de acum viața 
comunei. Sute de gospodării 
au rămas fără culturi, iar în

miliarda!
locul acestora, pe porțiuni 
imense, au rămas cantități 
mari de nămol și bolovani. 
Pagubele în urma inundațiilor 
sunt greu de evaluat, întrucât 
distrugerile sunt foarte mari. 
Dacă nu vom fi sprijiniți cu 
bani și utilaje de către 
Prefectura județului și 
Consiliul județean nici în zece 
ani nu putem înlătura aceste 
urmări. Fără utilaje - rabe, o

volă sau alte mașini 
adecvate - este greu de 
înlăturat urmările tragediei 
de vineri seara."

Oamenii comunei speră 
că vor fi sprijiniți de către 
autoritățile județului cu bani 
și cele necesare refacerii 
căilor de acces spre mai 
multe sate, altfel riscă să 
rămână izolați, fără pâine, 
curent sau asistență 
medicală în situații extreme. 
Care va fi reacția autorităților 
județului rămâne să o 
dovedească timpul!

Corne! POENAR

Continuând o tradiție, 
Școala Generală “Andrei 
Șaguna" din Deva a 
marcat, în cursul săptă
mânii trecute, momentul 
despărțirii de actuala 
promoție de absolvenți ai 
școlii. In cadrul unui careu 
festiv, conducerea școlii, 
alături de cadre didactice 
și alte generații de elevi, și- 
au luat rămas bun de la 
cele șase clase a Vlll-a ale 
școlii; de la elevii care an 
de an au dus mai departe 
renumele instituției de- 
vene, obținând rezultate 
remarcabile la fazele 
Județene și naționale ale 
olimpiadelor și la diverse 
concursuri școlare. Așa 
încât acest moment a 
reprezentat și un prilej ca 
școala (cu sprijinul

părinților) să-și premieze 
cei mai buni elevi.

Predând ștafeta vii
toarei promoții de absol
venți, prin înmănarea 
simbolicei chel a școlii, 
absolventul Sebastian 
Armean - distins cu 
premiul și placheta de 
onoare ale școlii pentru 
cel mai valoros elev în cei 
opt ani de școală - a 
mulțumit în numele 
colegilor, tuturor profe
sorilor, conducerii școlii 
și părinților, “pentru felul 
în care ne-au înțeles și ne- 
au ajutat".

Lor și absolvenților 
celorlalte unități școlare 
hunedorene, mult succes 
la importantele examene 
ce-i așteaptă peste puțină 
vreme! (G.B.)

[ Bilanțul inundațiilor
JUrmare din pag. 1)

Au fost inundate 42 ha de teren arabil și a fost afectat drumul 
comunal pe o distanță de 9 km; au fost distruse 3 podețe.

10 gospodării, 80 ha de teren agricol, 8 podețe distruse și 1,5 
km de drum comunal distras este bilanțul inundațiilor din comuna 
Vețel. Și în comuna Șoimuș au fost inundate 169 de locuințe, 3,5 km 

■ de dram asfaltat fiind distrus, 29 de podețe și punți pietonale au 
I fost de asemenea distrase. 320 ha de teren arabil precum și 80 ha 

de pășune au fost inundate.

Poduri ți case distruse de furia apelor pe raza comunei Băița. 
Foto: Traian MÂNU
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(Urmare din pag. 1)

semnat de Guvern cu 
sindicatele reprezintă 
cuvântul dat de cel dintâi 
privitor la rezolvarea 
doleanțelor sindicatelor. 
Așteptăm ca Guvernul să-și 
țină cuvântul dat. Nu suntem 
în grevă, dar suntem 
înarmați, ca sindicat, cu 
muniția necesară să 
contracarăm eventualele 
arierări guvernamentale”, 
precizează dl Jurca. Liniște 
și pace a fost ieri și la 
întreprinderea ce se ocupă 
cu furnizarea apei în 

^municipiul Deva. Liderul de

Nemulțumire generală
sindicat de la "Apaterm" , dl 
Gheorghe Suciu ne-a făcut 
precizarea că, prin 
contractul colectiv de 
muncă, societatea nu poate 
declanșa grevă generală. 
Mai mult chiar, Sindicatul 
liber “Apaterm” nu primise 
nici un ordin în acest sens 
din partea Federației 
“SIGOL"-Servicii publice 
București la care este afiliat.

Ceea ce era de așteptat 
s-a întâmplat. O grevă 
generală se poate articula 

atâta timp cât cei care cer 
au de unde primi iar cei care 
dau au de unde plăti. 
Negocierilor Guvern- 
Sindicate din ultima 
perioadă le-a lipsit chiar 
argumentul care putea 
duce la o finalitate: banii. în 
lipsa lor, totul nu pare decât 
o pantomimă burlescă în 
care cei patru mari lideri 
sindicali, sărind tardiv din 
saună, ridică o minge la 
fileu imaginii Guvernului 
Vasile.

(Urmare din pag. 1)

Evident că este greu de 
evaluat acum consecințele 
deplinei catastrofe umanitare pe 
care au alimentat-o cu bună 
știință, cât și pe cele ecologice, 
care, cum spun specialiștii în 
materie, se vor resimți din plin nu 
peste multă vreme și în țara 
noastră, în special în zona 
rezervației Deltei Dunării (de altfel 
ploile acide căzute la granița cu 
Iugoslavia, în județul Timiș, 
prevestesc apariția unui grav 
dezechilibru ecologic în zonă - 
n.n.). Când omenirea se va trezi 
la realitate, va fi însă prea târziu 
să mai poată repara ceea ce se 
distruge acum (departe de

WTO doboară mereu recorduri
America bineînțeles), pentru a 
apăra, chipurile, civilizația și 
“valorile" europene.

în avântul lor demolator, forțele 
NATO, ca niște monștri ce mai 
supraviețuiesc la sfârșitul acestui 
secol, se năpustesc să distrugă, 
realizând peste 600-700 de 
zboruri și bombardamente zilnic, 
obiective așa-zis strategice, între 
căre au inclus și un penitenciar, 
unde, zic ei, se ascund forțe de 
comandă ale sârbilor, ba chiar să 
atace, din greșeală bineînțeles, și 
obiective ale UCK, din caza unor 
"confuzii regretabile”.

Catastrofele umanitare și 

ecologice provocate zilnic în 
zona Balcanilor nu mai au acum 
nici o importanță pentru marii 
magnați ai industriei militare și 
pentru capetele înfierbântate 
care comandă distrugerile, 
singura lor logică rezumându- 
se la a contabiliza câștigurile 
ce le vor obține la încheierea 
socotelilor. Păcat, mare păcat, 
care poate nu va fi iertat de 
Dumnezeu. Oprirea actelor 
barbare a fost cerută și de 
Suveranul Pontif, dar glasul său, 
după cum se prezintă stadiul 
ostilităților, n-a fost încă auzit 
acolo unde trebuie.
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