
Dacă luni de dimineață, 
cu câteva minute 
înaintea orei 8, vedeai grupuri de 

elevi îndreptându-se spre școli, 
la câteva minute după aceeași 
oră îi întâlneai făcând cale- 
ntoarsă. La Deva și în întreg 
județul elevii au fost trimiși acasă. 
Excepție, dar numai pentru prima 
zi de școală, au făcut preșcolarii 
și școlarii din clasele mici, ei fiind 
de obicei însoțiți, dascălii s-au 
gândit la securitatea lor.

La Școala Generală Nr. 1 
Deva dna Lucica Purțuc, lideră 
sindicală, preciza că plecarea 
copiilor sosiți doar parțial la 
școală în urma anunțurilor de la 
televizor, a fost decisă de cadrele 
didactice. Au rămas sub

Greva generală din învățământ

DEȘI NELIMITATA SE SPERA IN 
NEÎN GHEȚAR EA ANULUI ȘCOLAR

supraveghere clasele l-lll, dar 
nici lor nu li se preda. De marți 
până la încheierea conflictului de 
muncă elevii rămân acasă, ei 
urmând să afle prin mass-me- 
dia sau telefonic de reluarea 
cursurilor.

Revendicările dascălilor de 
aici, care au aderat în totalitate 
la grevă, sunt aceleași ca ale 
întregului învățământ. Ne
mulțumirea generală este 

datorată nerespectării pro
tocolului încheiat în noiembrie 
anul trecut. Ca urmare cadrele 
didactice hunedorene nu au 
primit diferențele salariale 
rezultate prin aplicarea Legii 154, 
pentru octombrie-noiembrie, al 
13-lea salariu. De asemenea, se 
solicită rectificarea bugetului 
întrucât banii învățământului 
ajung doar până în august și 
circulă zvonul că pentru vacanța 

mare dascălii vor fi plătiți doar 
cu 60 la sută din retribuție. La 
toate acestea se adaugă 
întârzierile mari și repefate la 
plata salariilor.

Directorul școlii, dl Doru 
Drămnesc, după ce a mărturisit 
că a procedat democratic, 
lăsându-și colegii să decidă 
asupra intrării în grevă, sublinia 
că deși motivată acțiunea nu s- 
a bucurat de o organizare 

corespunzătoare. Ar fi fost 
necesar un comunicat pe țară 
care să fie afișat în fiecare 
unitate școlară, astfel 
înlăturându-se orice nelămurire.

Elevi ieșind pe poartă puteau 
fi văzuți luni dimineața și la Școala 
Normală „Sabin Drăgoi” Deva. Dl 
Liviu Popescu, directorul liceului, 
apreciază acțiunea grevistă ca 
fiind motivată de nerespectarea 
protocolului. Dar afirma că ea este 

în detrimentul elevilor. Guvernul 
ar trebui să înțeleagă că 
învățământul este cea mai 
serioasă investiție, ori el e 
dispus să aloce bani doar sub 
presiune. O altă problemă care 
ar trebui, în opinia dumnealui, 
rezolvată este cea a situației 
financiare a unităților școlare, 
aflate, cu excepția salariilor în 
subordinea comunității, ceea ce 
duce la întârzieri și penalizări la 
cheltuielile curente.

Dacă elevii, exceptându-i 
pe cei mici, fuseseră trimiși 
acasă, studenții acestei unități 
școlare susțin, pe perioada

Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 8)
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Vremea va fi caldă 
și în generai fru
moasă. Cerul, variabil, 
va prezenta înnorări 
mai accentuate în 
zona de munte, unde 
izolat va ploua în 
averse însoțite de 
descărcări electrice. 
Temperaturile maxime 
se vor situa între 24 și 
32 de grade, iar cele 
minime vor fi 
cuprinse între 12 și 20 
grade.

✓-----------------------------------\

g| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE! 
x la 30 de zile - 

70% /an 
prin capitalizare - 98%/an 

x la 90 de zile - 
75% /an 

prin capitalizare - 99%/an

Problemele obștii aduse 
în prim-plan

Războiul din iugoslavia

Când nici generalii nu se
Sâmbătă, într-un cadru 

natural deosebit, la 
Căzănești a avut loc o 
întâlnire a PUNR-iștilor din 
comuna Vața de Jos cu dl 
deputat Petru Șteolea și alți 
reprezentanți ai acestei 
formațiuni politice. Dialogul 
a fost deschis, direct la obiect 
și fructuos. Dnii Octavian 
Braica, viceprimarul 
comunei Vata de Jos, Aurel 
Vuzdugan, Dragomir Meltiș, 
Loliș Alun, loan Costea, loan 
Ghergar, Mândrean Matdș, 
Gheorghe Ciur, Petrișor 
Loliș, loan Mihuț și alții au 
adus în atenție, pe- lângă 
rezultatele dobândite în 
actuala legislatură, o serie 
de neîmpliniri în planul 
activității economico-sociale 
locale, cerând în același timp 
sprijin în soluționarea 
problemelor ce depășesc 
posibilitățile obștii.

în context s-a arătat că 
orice ajutor este bine venit și 
primit - cu materiale sau bani 
■ pentru construcția noii 

bisericuțe în satul Tîrnava de 
Criș (care se găsește în 
execuție), la construcția, 
repararea sau dotarea cu 
cele necesare a căminelor 
culturale din aceeași

Moment important 
pentru activitatea 
organizației PUNK 

din comuna 
Vața de Jos

localitate, din Prihodiște și 
Prăvăleni, sau pentru 
acoperirea bisericii din 
Ciungani. Un loc important 
în dezbateri a fost rezervat 
alimentării cu apă (există și 
un proiect se spune, dar nu 
sunt și resursele de susținere 
a lui), canalizării, asigurării 
unui telefon la Prihodiște, 
refacerii drumurilor și 
podețelor distruse de ape. 
La repararea drumurilor - s- 
a spus - să nu mai fie folosite 
materiale radioactive 

rezultate de la mina din 
zonă, ci să se aducă 
balastru. Faptul că la 
Ocișor nu s-a dat nici un titlu 
de proprietate, că nu s-au 
clarificat aspectele legate 
de situația terenurilor ce s- 
au împădurit, trecând în 
proprietatea silvicilor, deși 
ele sunt în cartea funciară 
a proprietarilor inițial^ că la 
Ciungani (depărtarea de 
Vața este de 15 km) nu mai 
circulă autobuz pentru ca 
oamenii să-și mai poată 
valorifica unele produsă la 
piață (lapte, ouă, păsări), că 
la Prăvăleni sau la Ociu 
agricultorii sunt nevoiți să 
treacă prin apă ca să-și 
lucreze terenurile, că an de 
an le este afectată 
producția de fructe în spe
cial, că șomajul în zonă 
este la cote tot mai ridicate, 
denotă că există multe 
semne de întrebare privind

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

A venit, în sfârșit, rândul 
generalilor să decidă soarta 
războiului din Iugoslavia. 
Cum nici aceștia nu se pot 
înțelege, bombarda
mentele se intensifică, în loc 
să fie diminuate, cum se 
spera în ultima vreme. în 

timp ce conducătorii forțelor 
NATO consideră că sunt 
simple și renegociabile 
condițiile pe care le pun, 
generalii sârbi cer, acesta 
fiind un drept al lor, ca timpul 
de retragere a armatei din 
regiunea Kosovo să fie mai 
larg având în vedere starea 
drumurilor distruse de 
bombardamente și lipsa de 
carburanți cauzată de 
incendierea rafinăriilor. în 

plus, se pare că nici asupra 
garanțiilor oferite de 
prezența internațională în 
regiunea de conflict nu s-a 
convenit un acord deplin,

mai înțeleg
forțele sârbe având intenția 
să mai aibă o prezență cât 
de cât în zonă. Pe de altă 
parte nici forțele UCK nu vor 
să cedeze, în sensul că și- 
au exprimat punctul de 
vedere că nu vor accepta 
dezarmarea completă.

Ca urmare a di
vergențelor ivite de această 
dată între generali, iată că 
șansa de pace se 
îndepărtează din nou. După 
cum s-a anunțat, ieri după- 
amiază a fost programată și 
o întâlnire a reprezentanților 
Grupului celor 8, care are pe 
agendă tot discutarea 
situației din Iugoslavia. La ce 
concluzii se va ajunge 
rămâne să vedem.

Necazurile pentru neînțe
legerile dintre conducătorii 
forțelor armate aflate în con
flict le suportă însă 
populația, deoarece NATO a

■ ■■
decis să intensifice bom
bardamentele, consi
derând, probabil, că stocul 
de rachete și de bombe le 
mai ajunge o perioadă 
bună de timp, iar testele de 
"performanță" n-au fost to
tal încheiate, pentru a avea 
certitudinea că în operații 
similare nu vor mai da greș. 
Se conturează astfel cu 
certitudine că în mileniul 
următor va exista o singură 
forță mondială care va 
gestiona după placul său 
toate crizele și catastrofele 
umanitare. în situația când 
acestea nu se vor mai pro
duce, firește că există și 
posibilitatea ca ele să fie 
provocate cu bună știință de 
către cei mari și puternici, 
care își arogă dreptul să 
dicteze asupra destinelor 
omenirii.

Nicolae TÎRCOB
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Tricolorii, cu Hagi în deosebită vervă de joc, au 
spart gheața, obținând o victorie concludentă 

ROMÂNIA - UNGARIA 2-0

f— '
O DIVIZIA 82 t> DIVIZIA C3

Așadar, după peste 60 de ani, tricolorii au obținut prima 
victorie în fața reprezentativei Ungariei, într-o partidă deosebit 
de importantă, ce face parte din Grupa a 7-a, din preliminariile 
EURO 2000. Această partidă, al cărei rezultat favorabil 
tricolorilor a umplut de bucurie inimile românilor, întărind 
convingerea lor că reprezentativa noastră de fotbal se va 
califica și la Europenele de anul viitor, a fost totodată o nouă 
confirmare a măiestriei și clasei de mare jucător a lui Hagi, 
alintat printre altele și cu “Maradona din Carpați”, realizând 
un joc ce a încântat spectatorii, milioanele de telespectatori 
prin sclipirile sale de geniu, tricolorii reușind o repriză de 
excepție, sub bagheta “magului” ce a ridicat cu 2 clase 
evoluția echipei, driblând cu dibăcie, pasând coechipierilor 
cu precizie milimetrică, Hagi și-a lăsat adversarii, în câteva 
faze, uluiți de sclipirile sale de tehnică și stăpânire a balonului.

Impulsionați și bine conduși în teren de căpitanul lor, 
frenetic susținuți de cei peste 23000 de spectatori, tricolorii 
au abordat partida cu o dăruire exemplară, descumpănind 
din start pe adversari. Și în minutul 2 al întâlnirii tricolorii au 
beneficiat de o lovitură liberă din apropierea careului de 16 
metri. Execută magistral Adrian llie și Kiraly scoate balonul 
din plasăl Golul dă aripi tricolorilor și frisoane adversarilor 
preocupați, dar neputincioși să stăvilească atacurile 
debordante ale românilor. Nu trecuseră decât 15 minute de 
la înscrierea primului gol și mult lăudatul portar al echipei 
Hertha Berlin e nevoit să se recunoască din nou învins. La o 
acțiune în viteză pe partea dreaptă, Adrian llie centrează în 
careu și Dorinei Munteanu modifică din nou tabela de marcaj 
2-0I Surpriza a fost totală în tabăra maghiarilor. Pentru câteva 
secunde comentatorii de la televiziunea ungară au rămas 
blocați. Nici nu terminaseră bine prezentarea palmaresului 
celor 2 echipe, subliniind că românii n-au câștigat niciodată 
în fața Ungariei, tricolorii au marcat primul gol. Apoi, în timp 
ce erau prezentate greșelile care le comiteau fotbaliștii 
maghiari și comentatorii adresau chemări, apeluri 
mobilizatoare, românii au înscris al doilea gol, stabilind 
adevărata diferență de valoare între cele 2 echipe, 
combătându-l astfel pe antrenorul Bicskei, ce tot sublinia că 
Slovacia, România și Ungaria sunt de forțe sensibil egale, 
date fiind cele două egaluri ale tricolorilor cu reprezentativele 
acestor țări. Nici vorbă. Are reprezentativa Ungariei super - 
staruri de clasa lui Hagi, Adrian llie, Gică Popescu, Dan 
Petrescu ș.a.? Noroc pentru adversari că Hagi a fost accidentat 
și scos din joc în min. 45 al primei reprize, că în repriza a ll-a 
s-au mai ratat 2-3 ocazii de gol de către tricolori, că altfel arăta 
scorul final.

Marea bucurie a pătruns din nou, ca după meciurile de 
succes susținute de tricolori la CM și CE, în întreaga țară. 
Fiesta a cuprins un mare număr de români, în toate orașele 
mai mari din țară (și la Deva) sărbătorind victoria strălucitoare 
a tricolorilor. (S. Cerbu)

Declarații
9

după meci
Gică Hagi: “Știam cu toții 

că suntem mai buni ca ei și 
că aveam 99 la sută șanse să- 
i batem. Ne-am făcut datoria, 
am obținut o victorie mare, 
învingând în premieră Ungaria 
și făcând istorie. Am simțit 
încă o dată că lumea mă 
iubește, că e alături de echipa 
națională."

Gică Popescu: “Cu un 
astfel de public în tribună este 
imposibil să pierzi un meci 
indiferent că joci cu Ungaria 
sau cu Brazilia. Noi jucătorii 
ne-am dori la fiecare meci o 
astfel de atmosferă ca la 
această partidă."

Bertalan Bicskei. 
antrenorul Ungariei: “Nu am 
reușit să facem nici o 
surpriză. Hagi a fost mai bun 
decât ne așteptam, echipa 
României fiind dirijată fantas
tic de acest genial jucător."

Victor Pițurcă. antrenor 
România: “Am avut o primă 
repriză extraordinară, 
probabil una dintre cele mai 
bune reprize pe care le-a 
disputat echipa națională. 
Presingul din prima repriză și 
evoluția excelentă a lui Hagi 
care s-a accidentat au fost 
cheia succesului. Având 2-0 
la pauză și pierzăndu-l pe 
Hagi la pauză, în repriza 
secundă am jucat mai mult 
pentru conservarea 
rezultatului. Mă așteptam la 
mai mult din partea echipei 
ungare, dar presiunea 
publicului care a fost într- 
adevăr al 12-lea jucător i-a 
făcut să se piardă. "(C.M.)

ROMÂNIA: Lobont, 
D. Petrescu, Gică 
Popescu, FUipescu, 
Na nu, FI. Petre, 
Gâlcă, Hagi (46 
Lupescu), D. Mun
teanu, Adrian llie (87 
Craioveanu), Mol
dovan (61 Ga nea).

Rezultatele din ziua de 5 Iunie: România • Ungaria 2-0; 
Portugalia - Slovacia 1-0; Azerbaidjan - Liechtenstein 4-0.

CLASAMENTUL

Portugalia - Liechtenstein; Ungaria - Slovacia.

1. PORTUGALIA 6 5 0 1 19-2 15
2. România 6 4 2 0 12-1 14
3. Ungaria 6 2 2 2 11-6 8
4. Slovacia 6 2 2 2 7-4 8
5. Azerbaidjan 6 1 0 5 5-17 3
6. Liechtenstein 6 1 0 5 2-26 3
Mâine, miercuri, 9 iun le: România - Azerbaidjan

VEGA DEVA - 
CORVINUL 

HUNEDOARA 4-2
De câteva etape, Corvinul Hunedoara, când 

joacă în deplasare, introduce în formație tineri 
jucători pentru radare și verificarea lor. Sâmbătă, 
la Deva, antrenorul Petra Gigiu a fost nevoit să 
alinieze pe stadionul Cetate din Deva o formație 
fără câțiva titulari de bază, din cauza 
indisponibilităților, a unor cartonașe galbene 
acumulate de câțiva dintre elevii săi. Și lipsa unor 
jucători experimentați cum sunt Mitrică, Dinu, 
Șandor, Sterean, s-a văzut în întâlnirea Vega - 
Corvinul. Gazdele, cu “cuțitul la os”, au jucat cartea 
atacului. Popovici, Tănasă, Popa, Costăchescu, 
Răican, bine sprijiniți și de fundașii laterali Bordean 
și Gigi Ștefan, s-au lansat deseori în atac, creând 
câteva faze periculoase în careul oaspeților. în 
minutul 10, după o frumoasă conlucrare între 
Tănasă - Popa, acesta din urmă centrează în 

' fața careului mic și Chiliman a fost aproape de a 
înscrie. La numai două minute, Chiliman centrează 
de pe extrema dreaptă și Costăchescu s-a aflat 
într-o situație de gol. După ce în min. 14, Popa își 
încearcă norocul cu un șut de la 25 de metri, dar 
balonul trece peste transversala porții, în minutul 
17 gazdele izbutesc să deschidă scorul. Chiliman 
la un șut - centrare în careu, Clep scapă balonul 
și Popovici aflat pe fază reia cu capul mingea în 
colțul de jos, în stânga porții 1-0. Oaspeții 
ripostează cu câteva contraatacuri rămase fără 
rezultat. în schimb cei care marchează din nou 
sunt tot devenii. Chiliman, în min. 36, se lansează 
pe dreapta, centrează din alergare și Popovici 
trimite mingea în colțul lung 2-0.

în min. 38, juniorul Mâcnea șutează din afara 
careului sub bară și Cibotariu scoate miraculos. 
Devenii nu reduc turația motoarelor, își continuă 
acțiunile ofensive și în min. 51 scorul devine 3-0 
pentru gazde: Gigi Ștefan ia o acțiune pe cont 
propriu, trece de central terenului, depășește trei 
apărători, Clep îi iese în întâmpinare, dar Gigi 
șutează și înscrie al treilea gol ăl gazdelor.

Imediat după reluarea meciului, în min. 56, 
Babarți, după o cursă pe dreapta, centrează în 
careu și Păcurar, cu o apreciată lovitură de cap, 
reduce scorul la 3-1. Fazele se succed când la o 
poartă când la alta și în min. 66, Babarți țintește 
colțul de sus al porții însă, din nou, Cibotariu 
scoate mingea în corner. După alte 2 șarje 
ofensive (73 Babarți), (min. 79, Gigi Ștefan), în 
min. 79 Popovici, după o combinație cu 
Bosânceanu, marchează al patrulea gol 4-1. ■ 
Scon4final l-a stabilit, pe un contraatac rapid, în 
min. 80, Popovici 4-2.

Spectatorii deveni ascultau cu mare atenție 
desfășurarea celorlalte partide, întrucât sperau < 
ca "jocul rezultatelor" să fie favorabil favoriților 
lor. Pentru a scăpa de retrogradare, fotbaliștii 
deveni ar trebui să vină cu un rezultat favorabil 
de la Poli Timișoara.

VEGA: Cibotariu, Bordean (76 Căldăraru), 
Dobrescu, Grosu, Gigi Ștefan, Popa, 
Costăchescu, Chiliman, Tănasă (56 
Bosânceanu), Popovici, Răican (46 Băncilă).

CORVINUL: Clep, Andrei, Haidiner, Gheară, 
Ispas, Alin Rus, Babarți (87 M. Dubinciuc), 
Păcurar, Mâcnea, R. Andone.

______________________ Sabin CERBUj

SCORUL CAMPIONATULUI 
MINERUL CERTEJ 
- RECORD MEDIAȘ 

12-1
Evoluțiile în limita sportivității din sezonul trecut 

au făcut ca FRF să acorde minerilor trofeul Fair - 
play. în acest campionat, ultima evoluție pe teren 
propriu le-a adus elevilor antrenorului loan Petcu 
performanța stabilirii unui record (neoficial), minerii 
realizând scorul campionatului. Virtual retrogradată 
și astfel părăsită de toți jucătorii valoroși ori 
experimentați, Record Mediaș s-a prezentat la 
această partidă cu o echipă formată în majoritate 
din juniori, care s-a dovedit o pradă foarte ușoară 
pentru experimentata trapă din Certej. Prin urmare 
jocul a fost la discreția minerilor, care fără să 
forțeze au făcut tot ce au vrut pe teren, 
ridiculizându-și în nenumărate rânduri adversarii.

După două goluri marcate de Rădos, dar 
anulate corect pentru off-side, în minutul 13 același 
Rădos reia cu capul în plasă o centrare a lui 
Fartușnic și 1-0. Primul contraatac al ospeților prin 
Miclăuș (min. 23) a fost sancționat în min. 24 de 
golul lui Tăgârță: 2-0. Oaspeții mai comit o 
''imprudență'’și în minutul 36 Bucăzar reia din voie 
pasa lui Barta reducând din handicap: 2-1. Acest 
gol i-a iritat pe mineri care până la pauză au mai 
înscris de patru ori, fiecare acțiune de atac 
transformând-o în gol. în min. 38, cursă pe stânga 
Dragnea, pas ideal pentru Rădos care pune latul și 
3-1. Două minute mai târziu, centrare de pe aripa 
stângă Dragnea, reluare cu capul Tăgârță și 4-1. în 
min. 44 Rădos fură mingea la o bâlbâială a apărării 
oaspete, pasează pentru Tăgârță care trage sec 
și 5-1. în min. 45 Dragnea are o incursiune 
impetuoasă pe banda stângă, nu poarte fi blocat și 
înscrie golul de 6-1.

Seria golurilor din repriza secundă a fost 
deschisă de noul intrat Ocolișan care cu un voie 
sec l-a învins pe Mara și 7-1. A urmat apoi o mică 
“competiție” între liderii echipei din Certej, Hanganu 
și Rădos a cărei victimă a fost portarul oaspeților 
Mara. întâi, în min. 56, Hanganu îl surpinde pe Mara 
cu un șut de la 25 de metri și: 8-1. Apoi, în min. 75, 
Rădos recuperează o minge la centra, simte că 
Mara a ieșit din poartă și înscrie de la 40 metri cu un 
lob excelent plasat un gol de generic TV: 9-1. După 
doar cinci minute, HangarID replică și trimite un trasor 
de la 35 metri lateral dreapta care se oprește în vidu 
de la colțul opus și 10-1. Ultimele goluri au fost reușite 
de Fartușnic (min. 84, 11-1) și Răducănescu (min. 
89,12-1). în min. 88, oaspeții au avut șansa realizării 
unui scor simetric cu cel din prima repriză, dar bolta 
de la 35 m a lui Oltean a lovit bara. ,

MINERUL: Dobre - Fartușnic, Țibichi, Filip, 
Bozga - Scurtu (46 Ocolișan), Drăgoi, Hanganu, 
Dragnea - Rădos, Bolfoși (7 Tăgârță - 59 
Răducănescu).

RECORD: Mara - Blujdescu, Petos, Barta, A. 
Langa - Florea, Miclăuș (85 Banea), C. Langa, 
Oltean - Bucăzar, Rău.

< Ciprian MARiNUȚj

DIVIZIA 82 O DIVIZIA C3
Rezultatele etapei a 33-a: Apulum - Drobeta Tr.S 2-1; 

ASA Tg. Mureș - Jiul Petroșani 2-1; Extensiv - UTA 2-3; FC 
Baia Mare - Minerul Motru 4-1; Inter Sibiu - Chimica 
Târnăveni 2-3; Vega Deva - Corvinul 4-2; Gaz Metan - Poli 
Timișoara 2-3; ARO C-lung - FC Bihor 2-0; Dacia Pitești - 
Unirea Dej 2-1.

CLASAMENTUL
1. EXTENSIV 33 22 5 6 83-31 71
2. U T Arad 33 20 5 8 71-39 65
3. ARO C-lung 33 18 4 11 60-43 58
4. Gaz Metan 33 16 4 13 56-49 52
5. FC Bihor 33 15 5 13 41-43 50
6. Poli Timișoara 33 15 4 14 55-41 49
7. ASA Tg. Mureș 33 15 2 16 44-46 47
8. Inter Sibiu 33 14 3 16 50-47 45
9. Chimica 33 13 5 15 38-51 44
10. Dacia 33 13 4 16 48-54 43
11. Corvinul 33 13 4 16 49-57 43
12. Min. Motru 33 13 4 16 44-55 43
13. Apulum 33 13 4 16 42-54 43
14. Drobeta 33 12 6 15 42-48 42
15. Vega Deva 33 12 5 16 35-61 41
16. Jiul 33 12 4 17 37-55 40
17. Baia Mare 33 11 6 16 43-50 39
18. Un. Dej 33 11 4 18 44-58 37

Ultima etapă: Jiul - Apulum: FC Bihor - Gaz Metan; 
Drobeta - ARO; Unirea Dej - ASA Tg.M.; Chimica - 
Extensiv; UTA - Dacia; Min. Motru - Inter; Corvinul - FC 
Baia M.; Poli - Vega Deva. '

Rezultatele etapei: Al. Slatina - Șoimii Sibiu 1-3; Min. 
Mătăsarf - Forest. Stâlpenl 0-1; Petr. Țicleni - FI. Moreni 1-0; 
Min. Lupeni - Progr. Caracal 3-1; Constr. Craiova - Petr. Stolna 
1-1; Min. Certej - Record Mediaș 12-1; Petr. Drăgășani - Bere 
Craiova 3-2; Min. Berbești - Aurul Brad 4-1; FI. Vâlcea - Gloria 
Reșița 4-1; Min. Uricani - Pandurii Tg. Jiu 4-2.

CLASAMENTUL

Forest. - Al. Slatina; FI. Moreni - Min. Mătăsari; Progr. Caracal - 
Petr. Țicleni; Petr. Stoina - Min. Lupeni; Record Mediaș - Constr. 
Craiova; Bere Craiovâ - Min. Certej; Aurul Brad - Petr. Drăgășani; 
Gl. Reșița - Min. Berbești; Pandurii Tg. Jiu - FI. Rm. Vâlcea.

1. BERE CRAIOVA 37 28 6 3 87-27 90
2. FI. Rm. Vâlcea 37 27 4 6 100-39 85
3. Șoimii Sibiu 37 24 10 3 92-32 82
4. Pandurii Tg. Jiu 37 20 3 14 70-40 63
5. Gloria Reșița 37 19 6 12 69-41 63
6. Min. Certej 37 18 6 13 83-54 60
7. Petr. Stoina 37 16 3 18 69-69 51
8. Min. Uricani 37 17 0 20 77-80 51
9. Al. Slatina 37 16 3 18 52-56 51
10. Petr. Drăgășani 37 16 2 19 50-68 50
11. Min. Berbești 37 15 5 17 62-82 50
12. FI. Moreni 37 14 7 16 63-57 49
13. Constr. Craiova 37 15 4 18 60-58 49
14. Petr. Țicleni 37 15 2 20 52-81 47
15. Aurul Brad 37 14 4 19 57-58 46
16. Min. Mătăsari 37 14 4 19 39-53 46
17. Forest. Stâlp. 37 15 1 21 53-74 46
18. Min. Lupeni 37 14 3 20 51-83 45
19. Progr. Caracal 37 7 6 24 41-94 27
20. Record Mediaș 37 5 5 27 42-118 20

Etapa viitoare (sâmbătă. 12 iunie): Șoimii Sibiu - Min. Uricani;

DIVIZIA
Rezultatele etapei nr. 24 din 6 iunie 1999: 
CIF Aliman Brad - Met. Crișcior 1-2;
Vict. Călan - Parângul Lonea 5-1; 
Constr. Hd. - Min. Ghelari 3-2;
CFR Marmosim - Dacia Orăștie 1-0;
FC Paroșeni Vulcan - Min. Teliuc 3-0 (nep.); 
Min. Aninoasa - Min. Bărbăteni 4-0.

CLASAMENTUL
1. PARÂNGUL LONEA 20 17 1 2 55-22 52
2. Victoria Călan 21 16 2 3 60-18 50
*3. Dacia Orăștie 20 15 1 4 54-12 45
4. CFR Marmosim 20 11 3 6 40-20 36
5. Min. Aninoasa 21 11 1 9 40-25 34
6. FC Paroșeni Vulcan 20 7 4 9 26-27 25
7. Min. Bărbăteni 22 7 2 13 27-52 23
8. Min. Ghelari 20 7 1 12 38-45 22
9. Met. Crișcior 20 7 1 12 25-49 22
10. Constr. Hd. 20 6 1 13 22-47 19
11. Min. Teliuc 21 4 3 14 24-47 15
12. CIF Aliman Brad 21 4 2 15 16-63 14
*Echipă penalizată cu un punct.

Etapa viitoare nr. 25 din 13 iunie 1999: 
Met. Crișcior - Vict. Călan;
Parângul Lonea - Constr. Hd.;
Min. Ghelari - CFR Marmosim; 
Dacia Orăștie - FC Paroșeni Vulcan.
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In biroul unui primar
Pe pereții biroului și pe 

masa la care lucrează Aurica 
Ghișe, primarul comunei 
Bretea Română, se aftă o 
mulțime de icoane cu chipul iui 
Isus Hristos și al Fecioarei 
Maria

- Sunteți evlavioasă, dnă 
Aurica?

- Sunt și încă una 
profundă. Evident ortodoxă. în 
această credință am copilărit, 
mi-am petrecut adolescența și 
am trăit până acum. 
Ortodoxismul promovează 
dragostea față de aproapele 
tău. Adică să-ți organizezi 
viața în așa fel încât să nu 
lezezi interesele altora, iar 
atunci când aproapele ajunge 
într-un necaz să-i sari în 
ajutor. Prin toate mijloacele și 
formele. Ortodoxia propagă 
dragostea de Dumnezeu, 
credinciosul, în tot ce 
întreprinde, trebuie să se 
sup'ună poruncilor Celui de 
Sus, să slăvească pe 
Dumnezeu prin tot ceea ce 
face. Și să-l iubească așa cum 
Dumnezeu îi iubește pe 
oameni.

- Adevărul este că, astăzi, 
oamenii nu numai că nu se 
ajută, dimpotrivă, se aruncă

Vara fără ilu
minat public

înțelepciunea populară 
susține că omul gospodar își 
face vara sanie și iarna 
căruță. Finanțiștii traziției nu 
țin cont de anotimp și din 
cauza creșterii continue a 
prețurilor impun populației să 
strângă cureaua. Noul preț 
al energiei electrice 

mii pe alții în necazuri.
- Așa este.
- A fost Papa de la 

Roma in România; cum 
considerați acest eve
niment?

J Ca un moment crucial în 
încercarea de reconciliere a 
ortodoxismului cu
catolicismul, absolut de dorit 
și extrem de necesar.

- Cele două religii s-ar 
putea uni?

• - Sigur că da, căci au 
doctrine asemănătoare.

- Ce rol are biserica 
ortodoxă în comuna Bretea 
Română?

- Unul'foarte mare. 
Primăria și consiliul local o 
ajută în măsura în care pot. 
Personal mă sfătuiesc des 
cu preoții, cu păstorii 
credincioșilor majoritari.

- Sunt secte în loca
litate?

- Sunt și foarte active. 
Mai vreau să sublinez o 
idee: România se află într-o 
situație extrem de grea sub 
toate aspectele. Părerea 
mea este că numai prin 
credință și muncă o putem 
salva.

Traian BONDOR

coroborat cu sărăcia 
bugetelor locale le-a impus 
multor localități rurale să 
renunțe la iluminatul public. 
La propunerea primarului 
Marcu Popescu, Consiliul lo
cal al comunei Baru Mare a 
fost de acord cu sistarea 
iluminatului public pe 
perioada de vară. Dacă 
sistarea iluminatului public e 
sania din această vară,

Aniambtul monumental ridicat in memoria lui 
Avram lancu in centrul comunei Raia de (riș.

Foto: Traian MÂNU

căruța de la iarnă va fi 
renunțarea la încălzire!

Reparații
După ce anul trecut s-au 

efectuat reparații capitale și 
modernizări la Școala generală 
din Petros, în acest an s-au 
executat reparații la școala și 
căminul cultural din Valea 
Lupului. Școala a fost 
zugrăvită, iar Căminul cultural 

s-a ales cu un acoperiș nou și 
cu lambriuri.

Canalizarea 
Streiului

în contul unor datorii către 
SC Refractara, datoare la 
rându-i la bugetul local al 
comunei Baru Mare, SC 
Consmin Petroșani a 
executat canalizarea râului 
Strei în zona satului Livadia.

NCTt INFORMATIi-OPINI! f
DIN COMUNA KÎU DE MORI
Prietenii noștri 

din Clopotiva 
in satul Clopotiva, oficiantă 

poștală este dna Zina Drăghin, 
o femeie rotundă la față, 
zâmbitoare foarte și tot așa de 
vorbăreață. Am stat de vorbă 
cu dumneaei imediat ce mașina 
poștei a plecat de la poarta 
casei unde locuiește.

- în sacul ce l-ați primit - am 

întrebat-o - câte exemplare din 
"Cuvântul liber” sunt?

- 46 ar trebui să fie astăzi 
(1 iunie»n.n).

- în luna mai câte au venit 
zilnic?

- 40. în iunie, deci, numărul 
abonaților la cotidianul județean 
a crescut cu șase. Asta deși 
este vară, oamenii au de lucru 
mult în câmp - este vremea 
sapei la cartofi și porumb, a 
coasei la fân și altele.

- Ziarul când ajunge în sat?
- La zece și ceva. într-un 

ceas îl și duc la abonații care I 
așteaptă.

Beneficiind și de 100.000 
de euro din fondurile 
speciale PHARE, Primăria 
Baru Mare a organizat și o 
licitație - câștigată de 
șantierele Râu Mare - 
Retezat - pentru 
canalizarea Streiului și în 
zona satului Petros.

Ciprian MARiNUȚ t

- Deci, în Clopotiva 
"Cuvântul liber" are prieten1 
multi.

- Are. Tenzica Andriș, 
loan Sobol, Anton Pogan. 
Zaharia Ștefănescu și mulț, 
alții sunt abonați de ani de 
zile.

Pâine bună
Șeful brutăriei din satul 

Brazi este dl Constantin Lupu, 
un băiat tânăr, ce a preluat 
meseria de la tatăl său Petru, 
ce se pregătește să iasă la 
pensie. Unitatea produce 
circa o tonă de pâine pe zi, 
care se duce în toate satele 
comunei Rîu de Mori. Brutăria 
din Brazi coace o pâine 
foarte bună ce se bucură de 
căutare în cele șase 
magazine care o desfac, în 
ciuda concurenței cu 
produsele SC Dacia Deva ce 
și-a amplasat chioșcuri în 
aproape toate satele 
comunei.

Pe cupoane
Consumcoop Râu de Mori 

a adus în localitate cantități 
importante de sămânță de 
cartofi, legume, ca și 
îngrășăminte complexe, 
azotat ș.a., în valoare de 
circa 100 milioane de lei. 
Pentru marfa respectivă nu 
s-au încasat bani, ci s-au 
preluat cupoane agricole.

Traian BONDOR
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^Comandantul Poliției 
^^municipiului Deva, 

dl It. colonel Mircea Brădean, 
a prezentat la ultima ședință 
a Consiliului local o 
informare privind activitatea 
desfășurată de polițiștii 
deveni în primele 4 luni ale 
anului 1999.

Așa după cum se 
menționează încă de la 
începutul raportului, întreaga 
activitate a avut la bază 
ordinele transmise de 
eșaloanele superioare, 
asigurându-se o creștere 
continuă a calității și 
eficienței acțiunilor 
întreprinse. Menținerea la 
cote relativ ridicate a 
infracționalității reiese și din 
prezentarea datelor 
statistice. Astfel, în cele patru 
luni au fost constatate 661 de 
fapte și infracțiuni, 208 dintre 
ele fiind de natură 
economică. Faptele au fost 
comise de 312 participant!.

Raportul prezentat în fața 
consilierilor deveni de către 
dl comandant Brădean 
analizează activitatea 
fiecărui birou din cadrul 
Poliției. Astfel, în ceea ce 
privește activitatea Biroului 
Poliției Criminale sunt de 
menționat câteva reușite 
notabile. Este vorba despre 
acțiunile care au condus la 

țară. De 
au fost 

numeroase

prinderea unor hoți de 
autoturisme care și-au făcut 
de cap, în Deva și în alte 
orașe • din 
asemenea, 
întreprinse
acțiuni pe linia prevenirii și 
descoperirii fenomenelor de 
infracționalitate juvenilă. 
Lucrătorii Biroului Criminalis
tic au avut și ei o activitate 
foarte bogată, concretizată 

prin finalizarea cercetărilor în 
câteva cazuri. Ofițerii Biroului 
de Combaterea Criminalității 
Economico-Financiare au 
constatat în cele 4 luni de la 
începutul anului un număr de 
178 de infracțiuni, 
majoritatea comise în dauna 
avutului privat.

Un volum impresionant 
de muncă au avut și lucrătorii 
Biroului Poliției Rutiere, 
valoarea sancțiunilor aplicate 
fiind de 56,6 milioane de lei. 
Au fost aplicate 3510 
sancțiuni contravenționale 
dintre care 1301 pentru 
viteză, 47 pentru alcool, 22 

pentru neacordarea 
priorității, 448 pentru 
defecțiuni tehnice, 380 
pietonilor, precum și 120 la 
hotărârile consiliului local. în 
cele peste 3500 de sancțiuni 
se includ și cele 1192 pentru 
diverse abateri. în această 
perioadă au fost soluționate 
30 de dosare penale, 
constatându-se 24 de 
infracțiuni. Până în luna 

Reușite notabile 
in activitatea 

polițiștilor deveni
martie s-au comis pe raza 
municipiului Deva 16 
accidente rutiere grave 
soldate cu 6 morii și 16 răniți 
ușor.

Lucrătorii Biroului 
Cercetări Penale au 
manifestat o preocupare 
sporită pentru soluționarea 
într-un climat de exigență și 
legalitate a cauzelor penale, 
având prioritate cele care au 
adus prejudicii grave avutului 
public, vieții și integrității 
corporale, acte comise în 
special prin violență sau de 
către grupuri mari de 
infractori. Au fost soluționate 

416 dosare penale, 276 
dintre ele provenind de ia 
Deva iar celelalte de la 
posturile arondate și de la 
posturile TF Deva, 
Simeria și Simeria-Triaj. 
în raport, se menționează 

că în această perioadă nu 
s-au înregistrat cazuri de 
rețineri ilegale, propuneri 
de arestări preventive 
netemeinice sau cercetări 
abuzive. 81,2% dintre 

.actele de cercetare 
penală au fost definitivate 
în primele 30 de zile după 
comiterea infracțiunii. 
Este de menționat și 
activitatea lucrătorilor din 
cadrul Biroului Evidența 
Populației, activitate 
concretizată prin 
eliberarea a 550 buletine 
de identitate și 479 
adeverințe de identitate.

Raportul prezentat de 
către dl It. colonel Mircea 
Brădean se finalizează cu 
o scurtă trecere în revistă 
a stării și practicii 
disciplinare în rândul 
cadrelor de Poliție, 
susținându-se că ea a 
fost foarte bună. S-a 
manifestat respon
sabilitate în muncă și 
corectitudine în com
portament.

Din înșelăciuni - 1OO. OOO. OOO 
de iei în tr-o tună

lată un nou caz care arată clar până unde poate ajunge 
credulitatea unor omeni și cum ajung unii să se 
pricopsească peste noapte cu mari sume de bani.

Lucrători ai Serviciului de Combatere a Crimei 
Organizate și Corupției de la reședința Inspectoratului de 
Poliție cercetează în stare de arest pe Ovidiu Stan, din 
Deva. La 38 de ani nu avea nici o ocupație stabilă, dar 
recidivist este. Ovidiu este cercetat pentru comiterea 
infracțiunilor de înșelăciune și trafic de influență. în luna 
decembrie 1998, el a înșelat trei persoane din Deva și 
Simeria cu nu mai puțin de 100.000.000 de lei. Credulilor 
le-a promis că le facilitează obținerea unor documente de 
la Registrul Auto Român, pentru a înscrie în circulație mai 
multe autoturisme aduse din străinătate. S-a lăudat, de 
asemenea, că datorită relațiilor sale de la Vama Deva, va 
obține și scutirea de taxe vamale.

De ce a murit Remus?
Intr-o seară, pe la ora 21, pe DN 68B, în municipiul 

Deva, se deplasa cu bicicleta și Remus Bărbuș, de 19 ani, 
din Hunedoara. La un moment dat s-a dezechilibrat. A fost 
surprins și accidentat de autoturismul condus de Orban 
lozsef, cetățean român cu domiciliul în Ungaria. în urma 
impactului, Remus a fost transportat la Spitalul munici
pal Hunedoara, iar după consultul medical, s-a apreciat 
că traumatismele sunt superficiale și nu îi pun viața în 
pericol. Nenorocirea a venit cam după o săptămână. Din 
cauza unor complicații, Remus a murit. întrebarea este 
de ce a murit Remus? Din vina cui?

Pagina realizată de
Valentin NEAGU, Andrei NiSTOR
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Răspundem 
cititorilor

loan Miron, Orăștie
Unde se înregistrează contractul de 

arendare
Arendarea înseamnă un contract scris încheiat între 

proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal de bunuri 
agricole și arendaș, cu privire la exploatarea bunurilor 
agricole pe o durată determinată și la un preț stabilite de 
părți. Contractul de arendare, așa cum prevede Legea 
arendării nr. 16/1994, cu modificările și completările 
ulterioare, trebuie să cuprindă: părțile contractante și 
domiciliul sau sediul acestora; obiectul contractului, 
complet și precis determinat (descrierea amănunțită a 
tuturor bunurilor agricole arendate), inventarul acestora 
și planul de situație al terenurilor; obligațiile fiecăreia 
dintre părți, expres și complet menționate; durata 
arendării; arenda, modalitățile și termenele de plată a 
acesteia; răspunderile fiecărei părți (orice suprafață de 
teren sau orice alt bun agricol ce se vor reține de către 
proprietar, uzufructuar sau deținător legal se vor specifica 
separat în contract); alte clauze convenite de părți și 
permise de lege. în contractul de arendare, prețul este 
un element foarte important. Acesta, ca și drepturile și 
obligațiile părților se stabilesc prin negociere. Din mo
ment ce contractul de arendare a fost încheiat, drepturile 
arendatorilor sunt cele prevăzute în acesta. Așadar, dacă 
s-a stabilit un anumit preț, obligația arendașului este 
aceea de a plăti prețul respectiv. Dacă arendașul nu-și 
respectă obligația de plată a prețului arendei sunt 
aplicabile dispozițiile Legii arendării privind neexecutarea 
obligațiilor contractuale, de care se poate prevala 
arendatorul pentru obligarea la plată a arendașului. Există, 
de asemenea, și alte prevederi, de pildă, privind rezilierea 
contractului sau obligarea arendașului la plată prin 
acțiunea în justiție.

Contractul de arendare se întocmește în scris, câte 
un exemplar pentru fiecare parte și un exemplar care se 
depune, în termen de 15 zile, la consiliul local în a cărui 
rază teritorială se află bunurile arendate, fiind înregistrat 
într-un registru special. Atunci când bunurile arendate se 
află în raza teritorială a mai multor consilii locale, 
înregistrarea și depunerea contractului se fac la fiecare 
consiliu local în a cărui rază teritorială este situat bunul 
arendat.

Prin 
spărtura 
gardului
O patrulă de ordine a 

Poliției orașului Călan a 
prins in flagrant pe 
Augustin Munteanu, în 
timp ce sustrăgea, 
„printr-o spărtură a 
gardului, o însemnată 
cantitate de fier vechi. 
Valoarea acestuia era de 
circa 800.000 de lei.

x_______ __________z

Maria Moldovan, Brad
Concediul pentru îngrijirea copilului
Legea nr. 120/1997 privind concediul plătit pentru 

îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani prevede că 
femeile asigurate în cadrul sistemului asigurărilor sociale 
de stat, sistemului de asigurări sociale pentru agricultori 
și femeile cadre militare în activitate beneficiază, în 
condițiile stipulate de această lege, la un concediu plătit 
pentru îngrijirea copilului, în afara concediului plătit 
pentru sarcină și lăuzie de 112 zile, prevăzut de 
reglementările în vigoare. Acest concediu plătit se 
acordă deci femeilor care fac parte din cele trei categorii 
enunțate mai sus, în continuarea concediului pentru 
sarcină și lăuzie sau oricând până la împlinirea de către 
copil a vârstei de 2 ani.

Nu cu multă vreme în 
urmă Parlamentul a 
adoptat o Lege privind 
înlocuirea închisorii 
contravenționale cu 
sancțiunea obligării 
contravenientului la 
prestarea unei activități în 
folosul comunității.

Legea prevede că 
activitatea in folosul 
comunității se prestează în 
domeniul serviciilor 
publice pentru întreținerea 
parcurilor și drumurilor, 
păstrarea curățeniei și 
igienizarea localităților, 
desfășurarea de activități 
în folosul căminelor pentru 
copii și bătrâni, al 
orfelinatelor, spitalelor, 
școlilor și grădinițelor.

în cazul în care 
contravenientul nu 
consimte ca sancțiunea să 
fie înlocuită cu prestarea 
unei activități în folosul 
comunității, închisoarea se 
execută în arestul poliției 
sau în locuri anume 
destinate din penitenciare.

De remarcat faptul că 
sancțiunea se execută 
după orele de program ale 
contravenientului, pe o 
durată între 60 șl 300 de 
ore, de maximum 3 ore pe 
zi, iar în zilele nelucrătoare,

Condamnați la... muncă!> 
exclusiv duminica, 8„ore 
pe zi. Dacă cel condamnat 
are posibilitatea să exe
cute sancțiunea pe durata 
fiecărei zile din cursul 
săptămânii, iar primarul 
localității, prin persoanele 
împuternicite, poate 
asigura supravegherea 
activității, durata maximă 
de lucru este de 8 ore pe 
zi.

( NOI LEGI ȘI DECRETlC}

Trebuie spus apoi că 
sancțiunea se pune în 
executare de instanța care 
a pronunțat hotărârea, iar 
primarul, căruia îi revine 
obligația să aducă la 
îndeplinire mandatul de 
executare emis de 
instanță, stabilește 
conținutul activității ce 
urmează să fie prestată, 
condițiile în care 
făptuitorul execută 
sancțiunea, precum și 
programul de lucru. 
Instanța va fi în 
cunoștințată de măsurile 
luate și unitatea unde se 
prestează activitatea. 
Desigur, primarul va avea 
în vedere pregătirea 

profesională și starea 
sănătății contrave
nientului.

Legea prevede și o 
seamă de restricții. Este 
interzisă bunăoară 
repartizarea contravenien
tului pentru prestarea de 
activități în subteran, în 
mine, metrou, ori în alte 
asemenea locuri cu un 
grad ridicat de risc în 

prestarea activității. Este 
interzisă, de asemenea, 
repartizarea în locuri 
periculoase ori care, prin 
asprimea lor, pricinuiesc 
suferințe fizice sau produc 
daune sănătății persoanei.- 

Este necesar apoi de 
știut că sancțiunea nu 
poate fi aplicată în cazul 
persoanelor cu handicap, 
femeii gravide, sau a 
femeii care are în îngrijire 
un copil de până la 2 ani, 
precum și militarilor in 
termen.

Poate fi însă aplicată 
minorilor, dacă făptuitorul, 
la data săvârșirii faptei, 
împlinise vârsta de 16 ani. 
Activitatea se prestează

rortarea
9

lacătelor
Lucrători ai Poliției 

orașului Lupeni cercetează 
în stare de arest pe Nicolae 
Vasile, 20 de ani, cunoscut 
cu antecedente penale din 
localitate.

Prin forțarea lacătelor, 
el a pătruns în incinta SC 
„Universal Yemliov Corn” 
SRL Lupeni, de unde a furat 
bunuri în valoare de 4 
milioane de lei.

în aceeași cauză este 
cercetat și complicele său

■ in vârstă de 16 ani. J

pe o durată cuprinsă între 
25 de ore și 150 de ore.

Cine supraveghează 
executarea sancțiunii? 
Persoanele împuternicite 
de primarul localității, iar 
întreaga activitate se 
bazează pe norme 
orientative stabilite de 
primari, care să facă 
posibilă exercitarea 
controlului.

Dacă contravenientul 
a executat cel puțin 
jumătate din durata 
sancțiunii, a avut o 
conduită bună și a fost 
stăruitor in muncă, 
instanța poate dispune 
încetarea executării 
sancțiunii, la cererea 
primăriei, a unității la care 
a prestat activitatea sau 
chiar a contravenientului.

Articolul 10 al legii 
prevede și faptul că, în 
cazul în care, cu rea 
voință, cel sancționat nu 
se prezintă la locul stabilit 
de instanță, ori 
săvârșește o nouă 
infracțiune pentru care 
legea prevede sancțiunea 
închisorii, instanța poate 
înlocui sancțiunea de 
prestare a unei activități 
cu închisoarea con
travențională.
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TELIUCU INFERIOR - O COMUNA 
CE SE CONFRUNTĂ CU SĂRĂCIA TRANZIȚIEI

Democrația în acțiune %

La Primăria comunei Te- 
liucu Inferior l-am găsit pe dl. 
loan Vaida, viceprimarul lo
calității. Interlocutorul ne-a 
spus:

- Primarul a demisionat, 
iar consilierii, în ședința extra
ordinară din duminica trecută 
(23 mai a.c. - n.n.), m-au 
însărcinat să-i țin locul.

- Urmează să se aleagă 
un nou primar?

- Nu știm. Asta s-o hotă
rască Prefectura județului. 
După părerea mea, în situa-

Domnul Silviu Herban, 
primarul comunei Teliucu 
Inferior, și-a dat recent de
misia. De ce? Un răspuns ne
tt oferit dl loan Vaida, vice
primarul localității:

- Dl Herban are probleme 
cu inima. Așa și-a motivat 
cererea de demisie.

Un domn consilier - este 
vorba de dl Nicolae Boldaș, ne- 
a spus:

■«.Știam că dl primar are 
probleme cu inima, dar cred că

f îĂRÂCIELUCIE l
Secția de gospodărire a 

I comunei condusă de dl loan
* Stăneșcu are, la ora actuală,

• 28 de angajați. Secția se o- 
I cupă de curățenia localității, 
| de buna ei gospodărire, de 
I înfrumusețarea satelor ș.a. 
; Dotarea ei este însă foarte 
’ sărăcăcioasă deoarece 

| RAIL Hunedoara - de unde 

| s-a desprins - nu i-a dat 
yjiimic, nici măcar o hartă a

PRWÎND ÎM VIITOR CU ÎNGRIJORARE
în comună se înregistrează o 

atmosferă sufletească încărcată la 
toți oamenii. Și asta din pricină că 
viitorul acesteia este incert. Așa 
cum a mai scris ziarul nostru, 
exploatarea minereului de fier a 
încetat, ori mulți oameni trăiau de 
pe urma acestei activități. Pe 
tema viitorului localității am stat de 
vorbă cu câțiva oameni. Toți au 
aflat înainte de a răspunde la între
bările noastre, iar în voce aveau 
îngrijorare.

Petru Șt: Ce să facem? Unii 
se vor întoarce la pământ, care au. 
Dar la Teliuc pământul cultivabil 
este puțin și nu prea produce. O 
familie normală nu poate trăi din 
lucrul pământului.

- La pământ și la creșterea 
animalelor.

-Tot nu ajunge nici câștigul 
adus de creșterea animalelor. 
Laptele nu-l ia nimeni, autobuzul 

ția actuală sunt două căi de 
urmat. Să se lase lucrurile 
așa cum sunt. Adică eu să fiu 
delegat - de fapt sunt primar 
și să se aleagă un viceprimar 
dintre consilieri. Spun asta 
deoarece mai este puțină 
vreme până la alegerile locale 
ce vor avea loc în primăvara 
anului viitor. Sau să se 
organizeze alegeri. Dar 
campania costă foarte mult. 
Dacă Prefectura alege 
această cale va trebui să ne 
dea și bani.

- Vă întrebăm altceva: 
Cum colaborează Primăria 
cu consilierii?

- Bine. Am stabilit de co
mun acord că în primărie nu se 
face politică de partid. Singura 
politică este cea a intereselor 
comunei și ale oamenilor ei.

- Asta înseamnă că șe
dințele de consiliu sunt 
cuminți, adică liniștite?

- Nu. în multe cazuri dez

baterile sunt aprinse, se expri
mă diverse păreri, uneori con- 

EXPLICAȚIA UNEI DEMISII
nu din această pricină a de
misionat.

- Din care, atunci?
- Din cauza stresului. în 

Teliucu Inferior sunt foarte 
multe probleme de rezolvat, dar 
nu sunt bani. Acest fapt pro
voacă îngrijorare, nemulțumire 
sufletească.

Evenimentul a avut loc și 
nu-l comentăm. Lipsa de fonduri 
la bugetele locale este un fe
nomen general ce-i îngrijorează 
pe domnii aleși în fruntea ora

conductelor de apă. La ora 
actuală instalațiile sunt foarte 
vechi și cedează în multe 
locuri. Apropo de instalația 
de aprovizionare cu apă, lu
crurile sunt încâlcite. Odată 
cu oprirea activității miniere 
se va opri, evident, și insta
lația ce asigură apa pentru 
comună. S-a întocmit o do
cumentație pentru realizarea 
unei stații de tratare a apei ce 

spre Hunedoara se scumpește 
mereu, iar autobuze spre mu
nicipiul vecin sunt tot mai rare.

loan V.: în Teliuc sunt mulți 
oameni - cum sunt și eu venit - 
tfu mulți ani în urmă - din 
Moldova și din alte părți ale țării. 
Stau în bloc, pământ n-am nici 
un petec. Am familie, copii la 
școală. Cu ce s-o țin?

- Veți primi la disponibi
lizare, bani mulți. Poate puneți la 
cale o afacere.

- Ce afacere se poate face 
într-un sat? Și-apoi eu sunt miner 
de meserie, altceva nu știu să fac.

La primărie am aflat că în 
localitate au venit niște între
prinzători din alte părți. Unul, de 
pildă, vrea să fabrice scaune. A 
găsit și spații de producție. Au 
zis că așteaptă ca Teliucul să fie 
declarată zonă defavorizată 
pentru ca întreprinzătorii să se

Pagină realizată de Traian BONDOR 
Foto: Traian MÂNU

■
tradictorii. Iar un proiect de 
hotărâre pus la vot poate 
cădea.

- S-a întâmplat și un 
asemenea fenomen?

- Da, în două cazuri. De 
fapt nu întregul proiect a că
zut, ci s-a stabilit ca unul sau 
două articole să fie refor
mulate sau completate. 
Ceea ce s-a și făcut, iar la 
următoarea ședință de con
siliu proiectul a fost adoptat.

- Faptul acesta cum îl 
apreciați?

- Ca o expresie a demo
crației în acțiune.

- Aveți în consiliu un 
Gică contra, cum se mai 
întâmplă în unele 
localități?

- Nu, nu avem. S-a întâm
plat în multe cazuri să întru
nim unanimitatea de voturi. 
Atunci când punem în dis
cuție o problemă ce vizează 
interesele comunei și ale oa
menilor toți consilierii votea- 
ză “pentru ", cum se zice.

șelor și comunelor. Tehucul a 
primit de la bugetul central al 
statului I20 milioane de lei. O 
sumă importantă urmează s-o 
primească din impozite și taxe 
locale. Numai că mjna din lo
calitate s-a închis. Așa că salarii 
și impozite pe fondul de salarii - 
în valoare de 500 milioane de lei 
pe anul în curs - nu vor mai veni 
la bugetul comunei. Dl Silviu 
Herban cunoștea foarte bine 
treaba asta. Din această pricină 
a demisionat oare?

se va lua din magistrala ce | 
aprovizionează municipiul | 
Huriedoara. Stație ce costă . 
mulți bani. Cine-i dă, căci • 

. Teliucu Inferior n-are bani.
Vrem să mai menționăm | 

un fapt: de trei luni de zile Iu- ■ 
crătorii secției de gospodărire ! 

' nu și-au luat salariile. De unde I 
rezultă ideea că în ce privește | 

gospodărirea localității se | 
manifestă o sărăcie lucie.

bucure de niște facilități. Docu
mentele necesare în acest sens 
au fost întocmite, au fost apro
bate de Consiliul Județean și 
trimise la București. Ce se 
întâmplă în Capitală cu ele nu se 
știe. De aceea cei ce vor să in
vestească stau în așteptare, cât 
anume, tot nu știe nimeni.

-•Ce se va întâmpla în viitor 
cu Teliucul? Ce se va întâmpla cu 
toată România. Nu vedeți că totul 
se închide, activități miniere foarte 
vechi pe aceste meleaguri se lichi
dează. întrebarea pe care ați pus- 
o dumneavoastră și-o pun toți 
oamenii și le apasă sufletul. Toți 
se gândesc la viitor cu îngrijorare 
și fără nici un fir de speranță. Ne 
punem nădejdea în bunul Dumne
zeu căruia îi cerem să ne lumi
neze calea, ne închinăm să ajute 
acest popor pus în această 
perioadă la grea încercare.

Bemi pentru nemuntâ
Șaizeci și două de per

soane sunt înscrise pe lista 
celor ce beneficiază de ajutor 
social, adică de bani de la 
bugetul localității. în ziua când 
am fost în Teliucu Inferior, am 
aflat că cineva dintre cei ce 
au dreptul la ajutor social a 
telefonat la redacția din Deva 
a ProTV care și-a anunțat 
intenția de a merge la fața 
locului. Dacă și-a onorat sau 
nu intenția - nu știm, dar fap
tul este că, la ora aceea, Pri
măria avea în contul său din 

I. bancă doar un milion de lei. 
V- ......... ■

f Poștășițele
I Dl. Vili Orășan, dirigintele 
| Oficiului poștal din localitate, 
| ne-a spus că Poșta română
■ parcurge un amplu proces 
j de restructurare și organi- 
I zare pe baze noi, moderne. 
| La ora actuală oficiul -ce 

| deservește Teliucu Inferior și
■ Teliucu Superior precum și
* Izvoarele - înregistrează 127 

1 de abonamente la publicațiile 
I cotidiene și periodice. Dintre 
| acestea 78 sunt la “Cuvântul 

| liber”, iar numărul prietenilor
■ ziarului nostru se menține 
! constant de la o lună la alta.

1 Cele mai multe abonamente 
I la cotidianul județean le are 
| dna Axinia Petric - 28, dar și 
| poștășițele Lenuța Caroli și
■ Minerva Orășan țin aproape 
J cu 27 și respectiv 23 de abo-
• namente la “Cuvântul liber”,
k___________________

Lenuța Caroli și Axinia Petric, oficiante ia poșta din Teliucu inferior

Ce fel be 
Teliuc?

Comunei i se spune 
Teliucu Inferior. Locali
tatea, situată dincolo de 
municipiul Hunedoara, că
ruia i-a fost în vremea co
munismului subordonată, 
are patru sate: Teliucu 
Inferior, Teliucu Superior, 
Cinciș-Cerna și Izvoarele. 
Despre Cinciș se știe că a 
fost strămutat în locul unde 
se află acum din pricina 
amenajării lacului de 
acumulare. Izvoarele se 
află așezat într-o groapă 
unde, într-adevăr, sunt 
surse de apă numeroase. 
Cele două Teliucuri însă

Un domn consilier cu care 
am stat de vorbă opina:

- De ce să le dea Primă
ria bani? Să încurajeze ne- 
munca, lenea? Cei mai mulți 
dintre cei ce cer ajutor finan
ciar sunt țigani și ei fac cea 
mai mare gălăgie.

- După câte știm, PRO 
TV Deva a mai fost la Teliuc 
pe tema respectivă.

- Da, a mai fost. Nu știu 
ce rost are intervenția redac
ției respective. Dacă vrea să- 
i ajute pe oameni să lea dea 
ea banii.

Speranțe
Consiliul locaha întocmit 

documentația pentru decla
rarea localității zonă defavo
rizată ce oferă o seamă de 
avantaje întreprinzătorilor par
ticulari. Documentația a fost 
aprobată la nivel județean și 
se află în prezent la Guvern.

în localitate au venit oa

meni ce vor să înceapă o 
afacere - unul vrea să orga
nizeze fabricarea de mobilă - 
au găsit spațiile necesare și 
așteaptă apariția hotărârii de 
Guvern pentru a porni afa
cerea. Se speră ca aceasta 
să nu întârzie prea mult.

Beznă
Cele patru sate ale 

comunei - Teliucu Inferior, 
Teliucu Superior, Cinciș și 
Izvoarele - sunt cufundate 

sunt lipite una de alta așa 
că nu-și justifică numele de 
Inferior și Superior. în 

această situație nu ar fi 
cazul ca localitatea să se 
numească Teliuc?

HotărÂre
în ce privește aplicarea 

Legii fondului funciar în 
satul Cinciș s-au întâm
pinat niște necazuri legate 
de faptul că aici s-au rea
lizat locuri de agrement 
pentru locuitorii municipiu
lui Hunedoara ce aparțin 
sindicatelor de la CSH și 
ICSH. Pământul pe caFe s- 
au realizat Casa albă, 
cabane, locuri de plajă ș.a. 
este al cetățenilor din satul 
Cinciș, dar cele două

Faptul nu-l comentăm, 
dar notăm că oamenii ce 
așteaptă ajutor social, care a 
întârziat foarte mult, n-au 
nici o obligație față de lo
calitate. Ar fi bine să se ho
tărască în Consiliul local ca 
ei să efectueze niște zile în 
folosul comunei, așa cum 
se procedează în multe 
localități ale județului. Se 
spune că așa ceva nu co
respunde democrației. Așa 
o fi, dar să se dea bani 
pentru nemuncă este 
firesc?

noaptea în beznă. De ce? ■ 
Fiindcă energia electrică este ! 

din ce în ce mai scumpă - și • 
se anunță mărirea prețului I 
acesteia - iar primăria - cum | 

am mai scris în această pa- | 
gină - are bani foarte puțini.

O problemă |
Guvernul țării împovărea- | 

ză primăriile cu tot mai multe | 
îndatoriri. După ce a dat dru- ■ 
murile, întreținerea lor în sar- ! 

cina acestora, a urmat su- ■ 
portarea burselor pentru elevi I 
și plata salariilor medicilor | 
veterinari. în legătură cu bur- | 

sele școlare se ridică o pro- ■ 
blemă-și anume aceea că la ! 

Teliucu Inferior învață și copii • 

din cătunele învecinate. Nor- I 
mal ar fi ca aceștia să pri- | 
mească bursele din localită- | 
țile unde-și au domiciliul. * 

sindicate nu vor să recu
noască. S-a hotărât recent 
ca suprafețele îngrădite să 
fie lăsate în folosința 
sindicatelor, iar cei ce au 
aici case de vacanță să 
cumpere terenul de la pro
prietarii acestora. Este o 
hotărâre bună.

Reconvenae
Direcția generală ju

dețeană pentru probleme 
de muncă și protecție 
socială a înființat la Teliucu 
Inferior sediul Agenției de 
dezvoltare minieră ce se 
vă ocupa de reconversia 
forței de muncă devenită 
disponibilă prin încetarea 
activității miniere. Spre ce 
va fi orientată meseria de 
miner?
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SC Automobile Dacia SA

prin liderul său SC IATSA SA Hunedoara

BĂNI SAL... GEAM TRAS?
ACUM LE PLTEȚI AVEA PE AMÂNDOLĂ 

CUMPĂRÂND GEAM TRAS DE 4 mm DE LA 
COMAT DEVA.

Informații suplimentare veți obține la tel. 
054-217210; 233137, int. 148, sau la sediul 

firmei din Deva, str. Depozitelor nr. 5.
Comat DCVA oferă 

PBODUST PENTRU TOȚI, 
SERVICIIPTNTPU riTCAPP.

brother®
• vânzări în lei din 

stoc
• vânzări și leasing 

în valută
• vânzări de piese 

de schimb 
service

23 -17 -9 -44-11-31
TRAGEREA 
NOROC 

din 06.06.1999

2 - O-6 - 4 - 2 - 5 - 0/

vinde:"*)
- automobile Dacia - In rate sau lea

sing
- piese auto - la prețurile Centrului 

Național de Comercializare Dacia.
- Se asigură garanții.
Relații la tel.: 713221

Aceasta este o

Aceasta este calitatea germană. Una din 
motocoasele STIHL.

Reprezintă tradiția tehnicii germane. 
O tradiție de 70 de ani.

Puteți folosi, la aceeași motocoasă, 
cuțite tăietoare special concepute 
pentru toate activitățile de întreținere 
a grădinii sau a pajiștii.

Fie că tăiați arbuști sau cosiți fin, 
STIHL vă poate oferi modelul potrivit.

motocoasă STIHL

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

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

Preocupată de îmbunătățirea calității produselor oferite clientilor săi

SC AUTOMOBILE DACIA SA
a dezvoltat rețeaua de distribuție a pieselor de schimb Dacia, 

acoperind toate zonele țării.
începând cu luna mai, în Timișoara s-a înființat un centru zonal de 

distribuție pentru piesele de schimb DACIA, în cadrul SC Timnovdac 
Service SRL, str.Vasile Cârlova, tel/fax 056/222776, 224111.

Acest centru zonal practică aceleași prețuri ca și Centrul Național de 
Comercializare Dacia și este aprovizionat cu toată gama de piese de schimb DACIA, 
produse atât de platforma Colibași cât și în industria orizontală.

Apelând la serviciile noastre puteți beneficia de:
* cea mai bună calitate a produselor
* cele mai mici prețuri
* facilități la plată
* servire rapidă și ireproșabilă
Așteptăm comenzi de la clienți din județul TIMIȘ și județele limitrofe, 
întotdeauna alături de dumneavoastră Automobile DACIA SA.

Ofertă specială: 
Cumpărați o motocoasă STIHL în perioada 
1 mai ■ 31 iulie și veți primi QTlOlffi 
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. STIHL

w

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

COSTUL UNUI ABO
NAMENT PE LUNA IULIE 
1999 ESTE DE 12.500 DE 
LEI, PLUS TAXELE POȘTALE.

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

NU UITAȚI! REÎNNOITI-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. 
RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEA
VOASTRĂ.

X.
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TOFAN GRUP

Sucursala 
Deva, 

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

054/231563

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

MONTANA VICTORIA, DANUBIANA TOFANSTEEL SUNT MĂR CI ÎNREGISTRATE TOFAN GRUP

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă

Conectează-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 a treisprezecea luni țl numai pentru serviciile vocale. “Firi TVA, tn limita stocului dliponlbll,numai cu conectare 
la CONNEX- *•*  Exceptând telefonul Motorola D520.

MONTANA = REZOLVARE FĂRĂ PROBLEME
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 
toate 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...

5?
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
600 mp,Deva,sediu firmă cu 
spațiu comercial,teren 
aferent,spații depozitare. 
Tel. 220643, orele 8- 
20.(2863)

• Vând teren intravilan 
central,gaz, apă, suprafață 
900 mp. Tel. 212640. (2325)

• Vând apartament 4 
camere, zona Progresului. 
Tel. 216483, 092 712716. 
(9050)

• Vând casă, grădină, 
anexe, Ghelar, preț 
negociabil. Tel. 735196 
(3006)

• Vând apartament 2 
camere, General Milea, bloc 
D2, et.1, ap. 3, Brad, tel. 
651391 sau apartament 1, 
aceeași adresă, după ora 
18.(1968)

• Vând dubă izotermă 
Raba,autotractor cu șa 16 
tone,motor Renault 5, mo
tor Renault 11. Tel. 545219. 
(2316)

• Vând Dacia papuc, 
1990, preț 2800 mărci. 
Informații tel. 718145 (3003)

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

• Vând Play Station Sany 
și trei CD-uri, Player (jocuri’ 
TV), preț 800 DM, 
negociabil. Tel. 242269 
(3717)

• Vând mașină de tablă 
rusească, cu patru roți și 
volan, pentru copii, culoare 
bej. Tel. 656173.

comerciale, fundații, 
asociații, diverse modificări, 
procese comerciale. Tel. 
214814. (2871)__________

• Termosanitara SRL 
Hunedoara, str. Doro
banților, 12, comercia
lizează: centrale termice, 
radiatoare, boilere, țeava 
multistrat, fitinguri Henko 
și apometre. Prețuri 
avantajoase. Tel. 092/ 
701072(3002)

• Important! Executam 
la comandă numai din 
lemn masiv, mobilier de 
orice tip, uși cu sculptură 
sau fără, la prețuri foarte 
mici sau la schimb pe ma
terial lemnos. Tel. 054/ 
656646, 094/248337
(1966)_________________

• Vând sau închiriez 
spațiu comercial
ultracentral, suprafață 
127 mp,Deva. Tel. 094 
602419.( 2435)

• Vând apartament 2 
camere, decomandate, 
Deva,zona Dorobanți, preț 
120 milioane, negociabil. 
Tel. 233800. (2320)

• Societate comercială 
vinde spațiu comercial 
amenajat, apt multiple 
destinații - comerț,sediu,en 
gros. Tel. 223834, orele 9- 
16, 230124, orele 19-22. 
(2324)

• Vând complex turistic în 
curs de finalizare, capacitate 
cazare 60 locuri, situat la 28 
km de Alba lulia. Tel. 01 
3126404, 092 524226, 01 
6177130.(2326)

• Vând apartament 2 
camere, etaj 2, mobilat. 
Călan,tel. 730109. (2329)

• Vând convenabil spațiu 
comercial Deva,central, 34 
mp și mașini de cusut informații S.C. Francisc 
industriale. Tel.
626698. (2330)

• Vând 
comercial, 100 
Hunedoara, 
centrală, pe bulevardul 
Dacia, nr. 6 bis. Relații la 
tel. 094/579061 (OP)

• Cumpăr celulare 
GSM defecte. Repar și 
decodez rapid și ieftin. Tel. 
094 859958. (2310)

• Vând apartament în 
vilă, 3 camere, dependințe, 
mansardă, două balcoane, 
garaj, centrală încălzire 
proprie. Tel. 092 234061. 
(2314)

• Vând betonieră, 
mașină pentru cheițe, triploc 
etc. 094 171686.(2323)

• Vând televizor Grundig, 
telecomandă, 1 milion, 
cruce marmură 1 milion. Tel. 
217075.(2867)

• Firmă vinde bolțari din 
zgură, în Simeria, str. 
Streiului,nr.1, preț 
avantajos. Tel. 261984. 
(2866)

• Vând mașină înghețată 
Caprigiani, mașină înghe
țată nemțească, mașină 
aerotermă, rusească.

213476,

spațiu 
mp, în 

zonă

FAVI OR
VIDRA SA

ORÂȘTIE 
•Vă oferă 

spre 
închiriere 

complexul de 
porci; 

•Vinde porci 
vii - 200 
capete. 
Relații 

suplimentare 
la telefon 

□54-847147.

Corn, 777350 și acasă 
770933. (6523)

• Vând compresor, 100 
I, dotat cu motor 1,8 kW/ 
220 V. Informații Simeria, 
str. 1 Decembrie, nr. 21 
(vulcanizare). (2915)

• Vând mașini tors și 
dărăcit lână și brutărie 
cuptor rotativ. Tel. 094/ 
394735. (OP)

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

• Sanatoriul de 
Pneumcrftiziologie Brad 
vinde purcei înțărcați din 
producție proprie, la prețul 
de 12’500 lei/kg. Tel. 

651050(1962)
• Vând lemn de nuc, 3 

mfc. Informații Hațeg, 
comuna Unirea, nr. 11. 
(6525)

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

Închirieri

• Ofer de închiriat 
garsonieră în Dacia. Tel. 094 
170849, orele 16-18. (2869)

• Ofer spre închiriere 
apartament zona pieței, 
plata anticipat. 229622, 
dimineața. (2870)

• închiriez casă cu curte, 
str. Cloșca, nr.19, Deva. 
Vând mașină înghețată 
stradală. Tel. 092659800, 
sau Magazinul Agrobanat 
de la Autogara Deva. (2336)

• Ofer spre închiriere 
spațiu depozitare central 
("Milițianul grăbit”). Tel. 
223468. (2873)

• închiriez spațiu 
comercial pentru magazin, 
vând două termoteci plus 
calorifere pentru încălzire, 
vând vitrină frigorifică. Tel. 
054/241730(3716)

DIVERSE

• Transport 11 Renault 
Trafic. Tel. 216483, 092 
712716. (9050)_____________

• Jurist cu experiență 
înființez societăți

uccAi ii noua. toate

SECOND.....
ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE

SORTARE PE SEZOANE

1 F

Sat vlaha 
tel/lax: 064-266.878, 
266.877, 018-591.874

• Importator internațional 
creează în 1999 noi 
oportunități de lucru în 
România pentru 45 de 
persoane în domeniul de 
marketing-management. 
Posibilități de câștiguri 
imediate 2.500.000 -
3.500.000 lei pe lună. 
Experiența și studiile în 
domeniu nu sunt necesare.
Sunați chiar acum la 
621446, 094/280444 (2928)

• Agenție selecționează 
și înscrie personal calificat 
în domeniul construcțiilor 
civile. Oferă locuri de muncă 
în străinătate. Tel. 094/ 
316346, 094/360321,
Constanța (3001)

• Sanatoriul TBC 
Geoagiu scoate la licitație 
teren pentru amplasare 
chioșc produse alimentare. 
Licitația va avea loc vineri, 
25.06.1999, ora 14, la sediul 
unității. Informații tel. 
648884(3715)

PIERDERI

• Pierdut legitimații 
handicapat pe numele

Gonza Dorin și Gonza Marin.
Se declară nule.__________

• Pierdut telefon 
mobil,în ziua de 2 iunie 
1999, vizavi de unitatea 
militară. Găsitorului 
recompensă bună. Tel. 
620968.(2332)_____________

• Pierdut autorizație pentru 
cazan țuică pe numele Barb 
loan, Rișculița, cu nr. 11193/ 
1995. O declar nulă. (8661)

• Pierdut legitimație de 
veteran de război pe numele 
Dobca Grigore. O declar nulă.

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Târnăvean luliana 
Ioana. îl declar nul. (3004)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Sîrbu Andrei 
Remus. îl declar nul. (3005)

• Astăzi se împlinesc 4 
ani de la trecerea în 
eternitate a bunului nostru 
soț,tată,socru și bunic,

ing. REDL ANDREI-PAUL

Dumnezeu să-l 
odihnească! Familia. 
(2315)

1DECESE
_____

• Fiica Dudy și nepoții 
familia Dafin cu profundă 
durere în suflet regretăm 
dispariția celui care a fost

MAYER ANDREI
îi vom păstra mereu o 

vie și frumoasă amintire. 
(2338)

• Un ultim omagiu din 
partea familiei pentru cel 
care a fost

IOAN MARINA
înmormântarea va 

avea loc azi, 8 iunie 
1999, la Cimitirul Ortodox 
Hărțăgani. Dumnezeu 
să-l odihnească ! (2872)

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

1 LIE I0VAN
în vârstă de 64 de 

ani. Corpul neînsuflețit se 
află la Casa Mortuară din 
Deva. înmormântarea va 
avea loc azi, 8 iunie 
1999, ora 13, la Cimitirul 
din strada M.Eminescu. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace!

• Cu adâncă durere fiul 
Fery, nora Micuța și nepoții 
familia Aliman anunță 
dispariția celui care a fost

MAYER ANDREI
înmormântarea va avea 

loc azi, 8 iunie a.c.,ora 14, 
la cimitirul din str. 
Eminescu. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace ! (2338)

PUBLICITATE
MbH*

’’CCTUAKTOL
UGGG"

ANUNȚ PUBLICITAR 
pentru vânzarea de acțiuni prin licitație cu strigare 

Fondul Proprietății de Stat, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate ia vânzare prin licitație cu strigare. în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/

1998, modificată și completată cu H.G. nr. 361/1998, 43,01% din acțiunile Societății Comerciale 
„HERMES” - SA Petroșani, cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie, nr. 79, județ Hunedoara, cod 
fiscal R2135284, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/89/1991, având:

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: Comerț cu amănuntul
CAPITALUL SOCIAL (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului): 

5.453.100 mii lei
CIFRA DE AFACERI (conform bilanțului contabil din anul 1998/ semestrul II): 1.479.085 mii lei; 
PIERDEREA ÎN ULTIMUL AN ÎNCHEIAT 111.051 mii lei
Structura acționariatului la data de 31/12 1998 este:

Acționar Nr. acțiuni % '
FPS 93.821 43,01
SIF 103.774 47,57
PPM 20.495 9,40
Alții 34 0,02
Total 218.124 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 27.245 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 
este de 2.556.153 mii lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a 
Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației inclusiv.

Prețul de vânzare al Dosarului de prezentare de 4.000.000 lei, taxa de participare în valoare de 2.500.000 
lei și garanția de participare în valoare de 76.684.590 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - sediul Direcției 
Teritoriale Hunedoara sau în contul nr. 5122001 deschis la Trezoreria Statului, BNR-Deva, cod cont
50555351169.

Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare 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:
- copie după 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 licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 22.06.1999,'ora 14, la sediul Direcției Teritoriale a Fondului Proprietății 

de Stat Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

29.06.1999, la aceeași oră.
' Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participant.

Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE PREZENTARE 
și de alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.

Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE a taxei de participare și 
a garanției d eparticipare se face în contul nr. 251121710001 de devize convertibile, în USD, deschis la data 
achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute la art. 51 în H.G. 55/1998 
modificată și completată cu HG 361/1998 prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de garanție 
bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la doamna Rozalia Secașiu, telefon 054-211089. 
Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

http://www.sof.ro
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“Pe urmele lui Horia și lancu”
Pe o vreme de vară 

autentică și într-un cadru 
natural deosebit, duminică în 
satul Criș, comuna Blăjeni, s-a 
desfășurat cea de-a treia ediție 
a unei manifestări de aleasă 
ținută care poartă genericul 
“Pe urmele lui Horia și lancu”. 
Primarul Traian Lazăr a 
subliniat semnificația sărbătorii, 
spunând că ea este dedicată 
cinstirii înaintașilor eroi ai 
neamului românesc, care au 
luptat pentru dreptate și 
libertate. Totodată a mulțumit 
consilierilor locali care au 
cedat câte o indemnizație și 
sponsorilor care au făcut 
posibilă organizarea acestei 
manifestări culturale. Pe lângă 
numeroșii localnici și moți veniți 
din împrejurimi, la sărbătoare 
au luat parte senatorul Andreiu 
Oprea, deputatul Valeriu 
Tabără (împreună cu fiul său 
Cosmin), invitați din partea 
PUNR, ai altor formațiuni 
politice, reprezentanți ai unor 
instituții județene. Cu părere de 
rău trebuie să consemnăm 
însă și faptul că, deși au fost 
invitați, n-au onorat 
manifestarea cu prezența lor 
reprezentanți din- partea 
Prefecturii și Consiliului 
județean.

în alocuțiunile lor dnii Gligor 
Hașa, Gheorghe Ștefan, Simion 
Vârtei, Andreiu Oprea, Nicolae 
Jurcă și Valeriu Tabără au 
evocat faptele încărcate de 
istorie ale moților zărăndeni, 
aducând totodată elogiu și un 
profund omagiu celor ce s-au 
jertfit pentru o viață mai bună, 
pentru unitatea neamului 
românesc, pentru ca țara să

nu mai aibă granițele ciuntite.
Scriitorul Gligor Hașa, după 

ce a făcut o trecere prin istoria 
evenimentelor legate de 
personalitățile lui Horia și lancu, 
a adus în atenție și situația 
actuală grea cu care se 
confruntă țara, făcând totodată 
reproșuri la adresa puterii care 
uneori sacrifică interesele

DUMINICĂ 
LA HLĂ.IEM — ,

naționale în folosul celor proprii.
Profesorul Gheorghe 

Ștefan și-a exprimat satisfacția 
pentru faptul că ideile lui Horia 
și lancu continuă să constituie 
un liant puternic pentru idealurile 
moților, arătând că - așa cum 
spunea lancu - “suntem mulți și 
dreptatea este cu noi”.

învățătorul Simion Vârtei a 
evocat faptele înaintașilor, duse 
până la sacrificiul suprem pe 
aceste plaiuri unde ungurii au 
fostînfrânți, cinstirea memoriei 
eroilor constituind adevărate 
momente de înălțare.

Senatorul Andreiu Oprea a 
relevat câteva dintre 
preocupările parlamentarilor 
pentru perfecționarea cadrului 
legislativ, în context arătând că: 
“știu că o ducem greu, asta 
datorându-se în special faptului 
că s-a furat enorm”, în același 
timp exprimându-și speranța că 
legea zonelor defavorizate 
poate va aduce investitori 
străini și pe aceste meleaguri.

Președintele Federalcoop 
Deva, dl Nicolae Jurca, s-a 
referit la unele dezamăgiri

provocate de neîndeplinirea 
promisiunilor electorale, având 
nădejdea că la viitoarele 
alegeri oamenii își vor 
desemna oameni de încredere 
care să-i reprezinte.

Liderul PUNR, dl Valeriu 
Tabără, ca un moț autentic, dar 
răgușit după meciul de fotbal 
cu ungurii, a făcut o serie de 
considerații legate de starea 
actuală a economiei, de 
situația internațională, 
dominată de războiul din 
Iugoslavia. De asemenea s-a 
referit la grija față de ziua de 
mâine în condițiile când 
disponibilizările de personal și 
închiderea de capacități de 
producție au luat proporții 
nebănuite, iar privatizarea se 
face uneori pe bază de 
interese obscure. în aceste 
condiții dl Tabără i-a sfătuit pe 
moți să nu renunțe la casă și 
la proprietate pentru că de aici 
vine izvorul puterii. De 
asemenea a subliniat 
necesitatea respectării 
valorilor naționale, cu rădăcini 
adânci în istoria neamului.

Sărbătoarea a fost 
întregită de un ales spectacol 
folcloric, de la care n-au lipsit 
tulnicăresele din Blăjeni și, ca 
și în anii anteriori, ansamblul 
Silvana al Casei de Cultură din 
Deva, avându-l ca dirijor pe 
Ovidiu Demea și coregraf pe 
dna Elis Ursu. O mențiune 
aparte se cuvine pentru 
prezența și interpretarea de 
excepție a cunoscuților soliști 
Drăgan Muntean, fiica Sa 
Cosmina, Mariana Anghel și 
Viorica Brândușan.

Nicolae TÎRCOB

Problemele
obștii
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preocuparea actualei puteri 
față de îndeplinirea 
promisiunilor electorale, că 
păsurile oamenilor de la 
sate nu-și găsesc ecoul 
așteptat la nivelurile de unde 
se iau deciziile majore. 
Deoarece posibilitățile lo
cale sunt limitate, rezultă că 
este nevoie de ajutor pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale celor 
ce locuiesc la sate, dar s-a 
subliniat că în lipsa unei 
strategii clare de dezvoltare 
a agriculturii și zootehniei, a 
economiei în ansamblul său 
nu se face mai nimic în 
folosul comunităților. Pe 
bună dreptate s-a arătat că, 
deși plătesc un abonament 
întreg și pentru televiziune, 
în unele sate nu se poate 
recepționa decât un singur 
program. De asemenea s-a

reliefat nemulțunirea 
pentru faptul că s-au alocat 
câteva zeci de milioane de 
lei din bugetul sărac în 
vederea deplasării unei 
delegații locale prea 
numeroase (20 persoane) 
în Franța. S-au exprimat 
opinii și în legătură cu 
războiul din Iugoslavia, 
considerându-se că alta ar 
fi trebuit să fie și poziția 
României.

Dl deputat Petru 
Șteolea, care s-a implicat 
și cu alte prilejuri în 
sprijinirea soluționării 
problemelor cu care se 
confruntă moții și nu numai 
ei, a dat răspunsuri 
punctuale la întrebări și va 
ajuta în continuare 
organizația PUNR de la 
Vața de Jos să fie cât mai 
bine pregătită pentru 
alegerile viitoare.

Exporjție de mașini DAEWOO la Deva. 
Foto: Traian MÂNU

BCR - Agenția Simeria 
vinde la licitație publică în ziua de 9 iunie 

1999, ora 10, la sediul Judecătoriei Deva -
biroul executor judecătoresc următoarele imobile:

BCR -
Sucursala Deva

vinde ia licitație publică in ziua de 9

• casă, curte, grădină, depozit și teren intravilan în 
suprafață de 1393 mp situat în comuna Băcia, sat 
Tâmpa nr. 11. Preț de pornire 200.000.000 lei;

• canton piscicol (Minihotel „Pescăruș”) în suprafață 
de 2502 mp cu anexe, situat lângă Spini. Preț pornire 
750.000.000 lei.

Informații la telefoanele 261908; 262007

iunie 1999, ora IO, ia sediul Judecătoriei Deva - 
biroul executorjudecătoresc următoarele

• Spațiu comercial situat in Deva, str. Horea, 
Complex Zahana (măcelăria). Preț de pornire 
250.000.000 iei.

• Apartament 3 camere situat in Deva, Piața 
Victoriei, nr. 8. Preț de pornire75.000.000iei. 
informații tei. 230207,230208.

LICEUL TEORETIC TRAIAN" DEVA
Anunță Planul de școlarizare pentru anul școlar 1999-2000:

■ MATEMATICĂ - INFORMATICĂ - 25 LOCURI
(bilingv - limba engleză)

■ ȘTIINȚE ALE NATURII (CFIIMIE-BIOLOGIE)
(intensiv - limba franceză) -12 locuri 
(intensiv - limba engleză) -13 locuri

■ MATEMATICĂ-INFORMATICĂ-25 locuri
(predare in limba maghiară)

■ FILOLOGIE -25 LOCURI
(intensiv limba franceză -12 locuri)
(intensiv limba engleză -13 locuri)

■ FILOLOGIE - 25 LOCURI
(bilingv limba franceză -12 locuri)
(bilingv limba engleză -13 locuri)

■ ȘTIINȚE SOCIALE - 25 LOCURI
(intensiv limba franceză -12 locuri) 
(intensiv limba engleză -13 locuri)

înscrierile se fac până In data de 19 iunie 1999. Pentru candidații la clasele bilingve 
înscrierile se fac până in data de 16 iunie 1999. Testul de cunoaștere a limbii pentru 
clasele bilingve are loc In 17 iunie 1999. Informații asupra regulamentului și graficului 
de desfășurare a examenului se primesc de la secretariatul liceului: Deva, str. Titu 
Malorescu, nr.3O, tel. 220975.

SC INDPRODCOM SRL DEVA 
Distribuitor autorizat KRAFT 

JACOBS SOUCHARD, JOE IBC, ITA 
ROMANIA, PROPAST

Angajează agenți comerciali pe 
zona Hunedoara. 

Relații la tel. 231485.

AZ SYSTEM CONSULT
vă facilitează întocmirea de dosare pentru solicitări de 
locuri de muncă în Germania. Și o face rapid, profesional 
și ieftin. Pentru obținerea formularului, trimiteți o cerere 
însoțită de plic timbrat autoadresat la AZ SYSTEM 
CONSULT CP 2-117 BUCUREȘTI.

CA SĂ LUCREZI ÎN GERMANIA, LUCREAZĂ CU NOI!
A. '

DEȘI 
NELIMITATĂ 
SE SPERĂ ÎN 

INEÎNCaHEȚAREA 

ANULUI 
ȘCOLAR9
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grevei, examenele conform 
planificării, doar că notele nu 
se comunică secretariatului 
facultății (doar susținătorilor) 
și nu se încheie situația 
școlară.

Dna Doina llieș, lider 
sindical, consideră că în 
situația existentă în țară nu 
vor avea câștig de cauză cu 
acordarea celui de-al 13 
salariu, de aceea, în principiu, 
colegii dumneaei sunt dispuși 
să renunțe la el. Dar celelalte 
revendicări rămân valabile, în 
special rectificarea bugetului 
pentru ca învățământul să 
aibă bani pentru salarii, burse 
ș.a. până la sfârșitul anului. 
Dna llieș mai spunea că ceea 
ce se pierde în timpul grevei 
se va recupera prin 
comprimarea programelor și 
recapitulări intensive. Luni în 
liceu funcționau internatul și 
cantina.

La sediul Sindicatului 
învățământului preuniversitar 
dl Titus Radu, lider municipal, 
era într-o conferință de presă 
ad-hoc. Dumnealui ne-a 
confirmat declanșarea 
grevei în tot județul în care 
din cele 6000 de cadre 
didactice 5000 sunt 
sindicaliști. Peste tot copiii au 
plecat acasă, de marți intrând 
în grevă și grădinițele, ea 
încetând doar la respectarea 
de către prim-ministru a 
protocolului. Dl Titus Radu a 
infirmat zvonul cu plata 
parțială a salariilor pentru 
vacanță, Inspectoratul Școlar 
Județean anunțând școlile în 
acest sens printr-o adresă.

Ne-a fost pusă la 
dispoziție scrisoarea 
deschisă adresată dlui Radu 
Vasile prin care se 
atenționează că „datorită 
încălcării Legii 84/995, art. 169 
s-a ajuns în situația în care: 
1. Nu se poate acoperi de la 
buget fondul de salarii; 2. Nu 
se respectă Legea 154/1998 
și în totalitate Legea 128/ 
1997; 3. Baza materială a 
învățământului este în 
continuă degradare; 4. Multe 
unități școlare și universități 
nu-și pot plăti datoriile către 
agenți economici furnizori de 
servicii și energie. în aceste 
condiții, vă aducem la 
cunoștință că pe data de 7 
iunie 1999 reluăm greva 
generală suspendată pe data 
28 octombrie 1998". 
Scrisoarea a fost primită în 3 
iunie dar, din cauza 
examenului de capacitate, nu 
s-a putut intra în școli și de 
aceea ea nu era cunoscută.

Universitatea Ecologică 
Deva, fiind particulară, nu 
participă la grevă.

Ca o concluzie generală, 
toți interlocutorii și-au 
exprimat cu convingere 
speranța că deși greva e 
nelimitată nu se va ajunge la 
înghețarea anului școlar. Cei 
mai afectați ar fi elevii din 
clasele XII-XIII, întrucât 
examenul de capacitate s-a 
desfășurat deja și rezultatele 
s-au comunicat sau urmează 
să se comunice. O altă 
speranță mărturisită de 
greviști este că se vor găsi 
soluții măcar în al 12-lea ceas.

• .
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