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După ce am vorbit des
pre Fondurile Proprietăţii 
Private d Fondul Proprie- 
fâfit de sat, în cele două 
articole anterioare, să ne 
oprim acum asupra certifi
catelor de proprietate prin 
care proiectul Legii priva
tizării prevede împroprie
tărirea tuturor cet5}eniior 
români care au împlinit 
vîrsta de 18 ani, plnă la 
31 decembrie 1990, ci» 30 
ia sută din capitalul social 
al sbdetStilor comerciale 
supuse privatizării.

Ce sînt, de fapt, aceste 
certiBcdte de proprietate ? 
Otp# prevederii proiectu
lui tipii privatizării, aces

tea sînt titluri de valoare 
la purtător, cu o valoare 
nominală de 5000 lei fie
care, şi reprezintă o par
ticipare indiviză a cetăţe
nilor români la Fondurile 
Proprietăţii Private. De alt
fel, acestf Fonduri sînt in
stituţiile care, vor emite in 
plop egal şl gratuit certi
ficatele de proprietate.

Proiectul de lege prevede 
Ca distribuirea certificate
lor de proprietate $9 se fa
că de către Agenjia Naţio
nală de Privatizare, cu 
sprijinul organelor {«caia 
ale administraţiei publice, 
respecţindu-se cu stricteţe 
condiţiile stabilite, precum

şl data şl locul anunţate 
In Monitorul Oficial al 
României.

Ştiind acum ce sînt cer
tificatele de proprietate 
cum vom intra în posi 
lor, să vedem şi ce drep
turi prevede proiectul te^t 
privatizăm pentru deţină
torii acestor titluri dă va
loare; Măi Intîi, Intrînd în 
posesia certificatelor, cetă
ţeanul român deţinător a- 
re drept»! sâ primească ia 
datele stabilite cfe Fonduri
le Proprietăţii Private «•
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un â  ti
Cîte bucurii şi emoţii de 

neuUat. produce baoalaurea- 
tu.lt

Adevărată sărbătoare a 
terminării Kceulitt, însoţi
tă de banchete serenade 
fi salba de tablouri fee îm
podobesc vitrinele ortşuţUi, 
bamourtam constituie, in 
aceUW timp, an- rftbfitefit 
de bilanţ al cunoştinţelor 
acumulate tn cei 12, ani. de 
scoată. $i im o dată, pro
fesori şi elevi sînt răsplă
tiţi de reuşită, căcf multe- 
le răspunsuri bune, Mi
ntoase umplu inima- ie  
bucurie apU profesorilor cit 
şl elevilor/

_ Dor ce te faci dnd I» 
Imr^ri em în- juspumuti- 
le orele tntUncşH adevăra

te „perle", care dovedesc o 
necunoaştere surprinzătoa
re a literaturii şi o limbii 
române. Astfel, un candi
dat afirmi că Ion, eroul 
romanului cu acelaşi nume 
al lui Liviu Rebreanu, ar 
fi fost un... ocnaş!? Deci, 
un felf de Jean PJljean au-

mirî
tre revoluţionarii români 
de la... fslPTr 

- Desigur; pentru astfedrde 
probe de incultaşg_ stpXjd- 

' npvaţt. 1, ®*^^-“

rât este, fnsă‘ şir făpifii că 
asemenea mostre dp Beat- 
‘tloâ&ere şi ifeljloSţpne se 
datorase politicii greşite 
practicate în trecutul ref»

In învăţămintul românesc, 
de „industrializare" a în- 
vSţămintuluf, de promotoa
re tn prim-plpnul atenţiei 
a rnaternatim şi fizicii, a 
cursurilor "politice, tn 
Ha limbii si literaturii ro- 

* mâne f— chintesenţa spjfrl- 
-tkialităţii poporului român, 

•bule făcut neâpăfat 
iar accpsţa cu tjweri- 
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<#m. 'in lurim' plină ide 

^  mllUră
iim w m ?  i * s i ^ i p | s 9  

yta.săi e- 
rJB S ţg ţ •

. . şauMarien- 
' sia Păpadat-Bengcscu o 

Ninjacu ' ~
-rr»

V-M*'**** ff $ ş/dptto v

ANiti, ni, tm . m marţi, 4 PAGINI

VVWWWWM W W W W W W W l^ ^

Lupta împptriya lipsei de 
prafisionatism in comerţ continuă

tele la „Crizantema",. la 
-.ifiOfaţ fâml-j

Sesizată pe mai multe 
căi de neplăcerile pe care 
le produc cetăţenilor muni
cipiului Deva lipsa de pro
fesionalism şi, in unele ca
zuri, necinstea din activi
tatea comercială de stat 
sau privatizată — Primă
ria municipiului reşedinţă 
de judeţ a împuternicit cu 
cercetarea acestora o comi
sie de specialitate. Ce a. 

' constatat această comisie ? 
Exact ceea ce acuzau cetă
ţenii.

Socotind dumneaei că 
Deva ar fi stînfi fără stă- 
piri, doamna Virginia Cal- 
boreanu — şefă de unitate 

,1a localul pentru tineret

ficări şi sistematizări 
i fără să mai cea- 
guiva Că âoam- 

ctivS era precipi- 
tr-uri anume sens, o 
şte graba cu care a 
la organizarea de 

şi botezuri în unita
te 
un 
ceri’ 
din 
este 
mi 
tă 
tive 
ment. 

tnţ
sanitai 
constal 
si la

a avea amenajat 
social. Ce „plă- 

a procurat celor 
această iniţiativă 

de înţeles., A- 
6 000 iei aplica- 
asemenea iniţia- 

doar un avertîs-

ale normelor 
Igienă a mal 

pmisia primăriei 
Hnităţi, între al-

lial Cina*.
Patronul unităţii „Vitam- 

fruct" aşa cQm O arată Şi 
firma, trebuia să desfacă, 
prin unitatea pe care a 
deschiS-0 în blocul 67 din 
cartierul Bejan, răcoritoare 
şi sucuri naturale. Dar ci
ne a mai văzut om îmbo- 
găţindu-se într-uh timp 
scurt din v în zarea răcori
toarelor ? în consecinţă, 
patronul „Vitamfruct“-ului 
a dat-o rapid pe „sirop" de 
prună distilată. Pentru de
păşirea obiectului activită
ţii înscrise în autorizaţie 
a fost amendat cu 10 000 
lei... : ... -  ,

De ia doamna Mariana 
Gîm — controlor comercial 
în cadrul Primăriei Deva, 
mai aflăm şi lucruri îm
bucurătoare. Aflăm că, .la 
solicitarea consumatorilor 
cu mijloace materiale mai 
modeste, primăria, la ini
ţiativa domnului primar 
Tudor Ionescu, va transfor
ma, în baza prevederilor 
Legii nr. 9/1971, cantina 
restaurant de pe Bulevar
dul Decebal în „cantină 
pentru asistenţă socială şi 
protecţia oamenilor nevo
iaşi* pe care s-o şi admi
nistreze, "

ION CIOCLEI

Elevii basarabeni care studiază îa liceele din Deva aii fost ‘din j*#U oasapJîV 
redacţiei ziarului „Cuvîntul liber". Cu acest prilej, ă avjit Joc un larg şrjnnib 
de păreri şi impresii între tinerii basarabeni şi redactorii ziaifulai nostru. V
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şi greutate zilwce
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Pentru locuitorii muniei- 
piilor Deva şi Hunedoara, 
recunoscute prin poluarea 
Aor, o evadare Ia iarbă ver- , 
de înseamnă o porţie de 
sănătate. Cti cît te afunzi 
mal adine prin pădurile ce 
mărginesc valea ce duce 
de ia Plosca (Teliuc) spre 
Govăjdie, aerul e mai pur 
şi înmiresmat de florile 
din fineţe, cerul se limpe
zeşte scuturîndu-se de pî- 
cla plumburie. Nu ştii ce 
să admiri mai întîi: al

bastrul intens al cerului 
pe care plutesc nori afti 
ca zăpada, ve^le pădi©i 
sau stînelle încremenite te 
străjuiesc valea.

Suficiente motive -pentru 
un orăşean să-şi petreacă 
sfîrşîtul de săptămînă îri- 
tr-un astfel de -decor. Mai 
ales că drUniul e asfaltat 
pînă în Govăjdie. Dar e- 
xistă şi alte motive care 
să-i îndemne be oamenii 
să vină aici. La Govăjdie 
există vestitul furnal, unul

VfO«CA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

• t 9 IU TEHNI(r- La institutul \nne din petroşani a
fost înfiţ Colegiul tehnic cu 
o durata \, roilor 3 an;_ 
Pentru i an învăţămînt 
(199i—I99bistfi 75 cle locuri 
pentru urXnţ,ejg specialităţi: 
SpeclalizăPexpioatări ,„0 ^ 1

şî Urifafe (icuri); Topografie 
şt normărea 

muncii (s9)Lc riertte candida• 
ţilor au Joc* 5_ n  mie, la 
s e c r e t a r i a t u l , ţ ar c(Xri,
cursul de a \ e m r e 15—1f 
Miau a. -- \ _ t.

TN PROBE TEHNOLOGICE. 
După ce a suportat o serie de 
lucrări de modernizare, îmbună
tăţire a servirii şi sporire a ca- 
pacităţii, staţia de distribuţie a < 
produselor petroliere de la Sîn- 
tuhalm (la intrarea tn Deva din
spre Simeria) a intrat în probe 
tehnologice, urmînd ca în curînd 
să fie redată în circuitul automo
bilistic.

•  . DISPECERATE PENTRU 
TAXIURI. Apariţia tadiurilor 
particulari tn Concurenţa dâre s-a 
creat cu taxiurile R.A-T.L. (fost 
JJ.T.E.f a dus, printre altele, şi 
la modernizarea serviciilor. .Ast
fel, la dispeceratul RfA.T.P.L. , 
fnr^dş telefon lSQ8i) şe adaugă 
dispeceratul taxirielrîştltor părţi-’ 
cuiari' (eu mtmăruî -  de telefon-

1191J), care vg intra zilele aces
tea îh funcţiune.

#  UTIL. Alături de raionul 
de papetărie al Casei Cărţii De
va (pe bulevardul 1 Decembrie) 
s-a deschis recent un birou de 
copiat acte. Poziţia este centrali 
dar fiind aşeZat intr-un ’min 
gang, biroul poate trece neobser- 
‘Vat. Aşa că doamna din faţa 
maşinii de scris îşi caută cu ■ pri
virea printre trecători potenţialii 
solicitanţi. Poate nu val avea prea 
mult de aşteptat.

•  ATENŢIE LA MUSTĂCIOA
RĂ. Un ceţăţean din Deva, păţit, '
.ni şe, plinga: JdTam dus ţa pia
ţă. ţg  o tiniţâţp. din cale trei 

. aliniate "în pârâtei cu piaţa pro- 
ftorilof prlvâţt, ş f vindeau 

■pşurie. Mă aşez lâ rînd şl cînd 
ajung cer vînzătwâhil T,5 kg. rit

ger dintr-o’ anumită lădiţă, dar 
fitt vrea. Arogant,. îmi spune: 
,,la rînd". Bine. La plată, ce să 
vezi, îmi cere 129 -lei cît pentru 
2,5. kg, pliis pungă de plastic (f 
kg căpşune costa 50 lei)’. ■ Fără 

’ să-mi dau seama, plătesc şi plec. 
Abia aceţsă constat eroarea. MS' 
întorg, d(tr şeful Unităţii nu era ' 
acolof vînzătorul în cauză n-avei''

: ecusoţi. Ci să-l recunoaşteţi, vă 
spun că e ’niltuţ, şaten, subţirel 

: şi tu- mustăcioară.. Deci, atenţie 
tâ fnustăţiobră! Am ecfîat «păi

Şl,4 s
cS 'unitatea „ar fi a l.L. 
avia :hr. j 2 . Se prea 
firmă nvi ăvea\ L-am co . f 
mit pe cetăţean, dar pe el asth 
:m::l-a iâc&m/Ţti efq psmrnui. 
Oare dnd vom vedea şi vm vtn- 
£ătbr păcălit ?

. ' ‘ -  ■ - BEPORTE» ■;”

MELE NUCLEARE. Ccntrdl 
fUipinez al Organizaţii* 
Internaţi Onftîe „Mi'dicŞ 
pentrtt pre&ifiUJpinarea răzi- 
boiulSri naefear"’ au cerul 
Slutelor AJnîle' SS-şi ‘ <fVî4- 
cueze armele nurieare a» 
tlNto IU buzele «iilitafe. â- 
jberieane din FiHpiiie.^iiir 
ir-o 'declaraţie %nblleală 
la Manila şi adrcSMă gttVerf 
nului filipiiib* specifici 
faptul cS, iofrrift • datţloi 
şl dieuiUeiltelor dg cari
clisptfiie orgartlzntia, la ba* 
zeld amerfcafiîe ^ri arbîpe* 
Jâg-7^1^Parm e de nimi- 
ditc îff nSaSa.' , . ,

•  mm mmm m •  • < • • • «
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OAMENI Ş! APĂ — LUMINĂ Şi FORJĂ
•  Toate cele 20 de 

hidroagregate disponibi
le pentru sistemul ener
getic naţional 24 de orc 
din 24 •  Aproape
270 000 000 kilowaţi-oră 
pulsaţi anul acesta pen
tru lumina şi pute
rea ţării •  întreaga can
titate de apă folosită 
din Plin •  Nu s-a ape
lat la golirea de fund a 
barajului de aproape trei 
ani •  Folosind' hidroa- 
greşatele Ia parametri 
optimi, aportul energe
tic al F.E. Haţeg spo
reşte necontenit.

lelalte acumulări de pe a- 
menajare, buna întreţine
re şi funcţionare a tutu
ror celor 20 de hidroagre
gate de la centralele Re-

. LA FILIALA 

ELECTROCENTRALE 

HAŢEG

— Ploile abundente din 
ultima vreme au fost o a- 
devărată binefacere pentru 
noi — ne spunea domnul 
Ion Drăghici, inginerul şef 
al F.E. Haţeg Apa acumu
lată în baraj, ca şi, în ce-

tezat, Clopotiva, Ostrovu 
Mic, Ostrovu Mare, • Cîr- 
neşti I şi II, Păclişa, To- 
teşti I şi II, Haţeg,‘ne-au... 
obligat, să zic aşa, să so
licităm Dispeceratului Ener
getic Naţional să funcţio
năm . 24 de ore din 24. Mai 
exact spus, toate hidroagre- 
gatele noastre sînt disponi
bile pentru a fi conectate 
la sistem la orice oră din 
zi sau noapte, atunci cînd

La o rd in e a  zile i —  PRIVATIZAREA

Certificatele

i
de proprietate i

» (Urmare din pag, I)
l vidente anuale.. Apoi, să 

participe şi. să voteze în 
'•'‘•'nările generale ale Fon-
3wii«'vflf̂ j«etâlii Private, 
să aleagă pe membrii con
siliilor de administraţie, dar 
numai după expirarea mani- 
datului de cinci ani al pri
mului consiliu de adminis- 

ojie, care va fi numit de 
lovern, cu aprobarea co
misiilor economice ale ce- 

două camere legisla- 
- Urt' drept important 

Ivăzut este aceia de a 
mrq cumpăra acţiuni trie 

Societăţilor comerciale in
tr-o perioadă stabilită, îna
inte de trecerea la vînză- 
tfle publice, cu o reducere 
de cdf puţin 10 la sută fa
ţă de preţui ofertei publi
ce. Acest drept .poate § 
exercitat timp de cinci cm» 
de la distribuirea certifica- 
f» n «î* proprietate P o 
iectul mai prevede exerci
tarea â altor drepturi 
prevăzute de lege pentru 
acţionari.

Ca orice titlu de valoa
re la purtător, certificatele 
de proprietate vor putea 
fi înstrăinate unor persoa
ne fizice şau juridice,, dar 
numai după trecerea ter
menului de 12 luni de la

data intrării în vigoare a 
Legii privatizării. Către 
străini, ele vOr putea fi în
străinate numai după tre
cerea unei perioade de 
cinci ani. in proiectul de 
lege se'mai prevede că

l

certificatele de proprietate 
vor putea fi utilizate pen
tru cumpărarea de acţiuni 
ale societăţilor comerciale, 
că vor putea fi negociateIn kneen >h nuk-

I

I
la bursei în condiţiile pre- 

leaevăzute de o viitoare lege 
a bursei de vaiori.

încheind aici ciclul de 
articole redacţionale privind 
proiectul Legii privatizării, 
fără a fi vorbit despre al
te multe prevederi cuprin
se în acest important act 
normativ, nu înseamnă că 
nu ne vom ocupa în con
tinuare de problemele pri
vatizării. Ne gîndim, însă, 
să abordăm multitudinea 
aspectelor pe care le ridi
că privatizarea într-un şir 
de dezbateri, convorbiri, 
interviuri cu specialişti din 
economie, din domeniul fi
nanţelor, astfel îneîf să 
prezentăm şi opiniile lor. 
Aceasta cu atrt mai moft 
cu cît numeroase vocii chiar 
şi în Parlament, au ridicat 
obiecţii ta multe fdin pre
vederile proiectului, de lege.

i
I

I
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— Ce aţi făcut dumneata şi Glane afară ?
— fn curte ? Nimic. Am fumat doar. Domnul 

regizor avea iar spleen. Aproape că-1 bănuiam că a 
suferit o înfrîngere cruntă la tenis, pentru el, asta 
era totdeauna o- tragedie, numai că l-aţi reţinut tot 
timpul, în studio, ca şi pe noi toţi de altfel, aşa că 
nu ştiu... nu spun asta ca să mă plîng, mai ales că 
în contractul de muncă al asistentului de regie e 
prevăzut că trebuie să fie martor la migrenele re
gizorilor.

— Cît timp aţi rămas in curte ?
— Cam o jumătate de oră, dar mi s-a părut 

destul de lungă. M-am distrat numărind ferestrele 
ce dau în curte. Douăzeci şi şapte, nouăsprezece erau 
închise şi opt deschise.

Suda deveni atent.
— Care era situaţia la etajul doi... deasupra 

platoului de emisie ?
— Deasupra platoului, la etajul al doilea ? re

petă Ciz după Suda. Aşteptaţi puţin. Era exact pere
tele din faţa noastră, da, acolo toate cele patru fe
restre erau deschise, cu excepţia ultimei, una în
gustă, de lîAgă jgheab, care-i de altfel fereastra" de 
la W.C...

ţara are trebuinţă de lu
mină şi forţă.

Afirmaţiile domnului in- 
giner-şef Drăghici au de
plină acoperire şi confir
mare în fapte. De la în
ceputul anului, sistemul e- 
nergetic naţional a primit 
de la F.E. Haţeg aproape 
270 000 000 kilowaţi-oră e- 
nergie electrică. Este un 
aport de mare însemnăta
te pentru energetica ţării, 
mai cu seamă dacă avem 
în vedere că termocentra
lele pe cărbune riu au func
ţionat la capacităţile lor.

— Apa din baraj, ca şi 
din celelalte acumulări, a 
fost şi este întrebuinţată 
cu maximum de eficienţă 
— continua domnul Mircea 
Zlătior, liderul sindicatului 
liber pe filială. Cota de re- 
tenţie de la baraj a fost 
respectată, aşa cum a ce
rut proiectantul, iar la go
lirea de fund nu s-ă ape
lat de aproape trei ani. Cu 
toată grija şi răspunderea, 
se acţionează la întreţine
rea şi buna exploatare a 
hidroagregatelor pentru a- 
tingerea parametrilo? op
timi în funcţionare, în de
plină siguranţă. In felul 
acesta înţeleg să-şi facă 
datoria faţă de patrie ' e- 
nergeticienii din Ţara Ha
ţegului.

GH. I. NEGREA

Două institulii — cămi
nul cultural şi biblioteca 
— ar trebui să polarizeze DOUĂ IN S T IT U Ţ II,
viaţa spirituală ă satului. 
Două instituţii a căror pre
zenţă însă se manifestă în 
mod diferit. E adevărat, la 
Crişcior, situaţia se pre
zintă oarecum diferit faţă 
de alte comune, dar în sen
sul că atît căminul cultu
ral cit şi biblioteca sînt 
amplasate nu în localitatea 
de centru, ct la Zdrapţi.

în peea ce priveşte actir 
vitatea propriu-zisă, discre
panţă e mare: biblioteca 
rămîne o instituţie primi
toare, deschisă zilnic, ce 
pune la îndemîna cititoru
lui cartea dorită, organi
zează manifestări de spe
cialitate. Drept urmare, 
pînă la această oră, 236 de 
cititori i-au trecut pragul, 
fiind solicitate spre lectu
ră 3 000 volume, ceea ce

înseamnă jumătate din fon
dul total de carte ăl insti
tuţiei. Se spune că omul 
sfinţeşte locul. In cazul bi
bliotecii din Crişcior, cu 
certitudine meritul pentru 
buna sa activitate revine 
cu precădere doamnei Ele
na Micu. Cei interesaţi pot 
găsi aici în plus un număr 
însemnat de abonamente 
în colecţii aflate la zi, în
tre care ziarele „Adevă
rul" şt „Cuvîntul liber".

Spre deosebire de biblio
tecă, impresia .pe care o 
lasă căminul cultural nu 
este reconfortantă. Nu ne 
gîndim la buna gospodări
re a imobilului care arată, 
mai ales pe dinafară, deloc 
de invidiat, pentru că aici 
este vorba de alocarea u-

nor fonduri care nu mai 
depind de directorul cămi
nului cultural, domnul E- 
mil Stega. Este vorba de 
ceea ce ar trebui să facă 
această instituţie. „Din pă
cate, la ora actuală sîntem 
înnebuniţi să scoatem bani“ 
ne spunea directorul cămi
nului Dar dacă nu între-

Activitatea bună a instituţiei se datorează în pri-' 
mul rînd bibliotecarei Elena Micu.

Foto PA VEL I.AZA

prinzi nimic sau nu ai po
sibilitatea ’ să întreprinzi, 
localnicii nu te caută. Şi 
atunci nici bani nu ies. 
Ceea ce deranjează „liniş
tea" aşezămîntului sînt cele 
citeva nunţi, proiecţia cîte 
unui film şi, din cînd în 
cînd, o discotecă. Formaţii 
artistice instituţia nu are, 
nici măcar orchestra în 
care cîntă la tobe inclusiv 
directorul Stega, nu acti
vează în cadrul căminului 
cultural. Cam ciudată si
tuaţia, dar asta e !

Despre baza materială, ce 
să mai spunem ? / Tot ce a 
avut în dotare instituţia — 
instrui Ce aj i~< ură — 
est# „la pămlnt". Dispre
ţul suveran ăl directorilor 
care s-au perindat pe aici 
este demn de toată „lau
da". Şi cel de azi se mai 
miră că tineretul nu vine 
la căminul cultural! In
spectoratul Judeţean de 
Cultură a virat suma de 
20 000 lei pentru..j-̂ saJariul 
directorului! Poate, mac* ' 
acest lucru va stimula ac
tivitatea culturală de aici!
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MINEL BODEA

între cerul pur şi greutăţile zilnice
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odată cu încălzirea vremii, 
af fi grozav dacă s-ar dez
morţi aici şi alte „lucruri", 
căci zona este minunată 
pentru petrecerea week- 
end-ului. Numai că este 
inaccesibilă celor care nu 
au maşini, întrucît trenu- 
leţul a încetat de-o vreme 
să mai transporte oameni 
In zonă. Aşa că cei care 
nu au maşini o iau de la 
Teliuc pe jos (şi sînt ceva 
kilometri!).

Iar ca să ajungă la Plop, 
oamenii merg din Hune
doara cu autobuzul pftiă la 
Ghelari, apoi alţi 6 khi, cu 
bagajele în spate coboară 
şi .urcă dealurile pînă aca
să. N-au altă soluţie, căci 
în sătucul lor izolat maga
zinul tiu mai este de ani 
buni aprovizionat cu ali
mente sau alte produse. E- 
Xlstă o promisiune a Pri

măriei Ghelari, ca periodic 
să le trimită pîine. Anul ‘ 
trecut s-a mai întîmplat a- 
cest lucru. Dar în acest 
an nu prea a fost posibil, 
din cauza drumului stricat 
de ape, care in urma ploi
lor din primăvară a deve
nit impracticabil. Ar fi 
grozav dacă, aşa cum su
gera, domnul Petru Crăci u- 
nescu, Cariera Cerişor ca
re şi-a însuşit terenurile- 
cînepişti, ale plopenilor, 
din lunca Peştişului, ar 
duce citeva maşini de pia
tră pe acest drum, deterio
rat pentru că în sat au 
mai rămas doar citeva fa
milii, în marea lor majori
tate oameni în vîrstă. Şi 
s-a întîmplat acest lucru 
datorită izolării. Cu foarte 
mulţi ani în urmă, linia 
ferată s-a „scurtat" simţi
tori gara Crăciuneasa dis- 
părînd pur şi simplu. Aşa 
că oamenii şi-au părăsit 
gospodăriile, s-au mutat în

Hunedoara. Acum,cînd vor 
redeveni proprietari, mulţi 
se întorc în sat să-şi lu
creze pămîntul, dar sista
rea transportului cu trenul 
îi încurcă rău. Şi nu nu
mai pe ei, ci şi pe locui
torii din Lelese sau Ceri
şor, alte sate de pădureni 
cocoţate pe dealuri, depar
te de şosele naţionale şi o- 
raşe.

Sînt lucruri ce contras
tează cu frumuseţea sălba
tică ă locurilor cu micro
climatul plăcut care-ţi um
ple plămînii de sănătate şi 
sufletul de linişte. Cădi ac
cesul îngreunat al oame
nilor în zonă le sporeşte 
izolarea, inăşprindu-le via
ţa. Firesc deci ca atunci 
cînd un orăşean se extazia
ză în faţa frumuseţii locu
rilor, . oamenii să-l priveas
că ciudat. Prinşi cu neca
zurile lor, nu prea au timp 
şi putere să mai admire 
natura. Căci, în aceste

locuri uitate de civilizaţie, 
viaţa e grea. Dl Poanta, 
operator la staţia de pom
pe Nădrab a Sectorului. 
Ghelari al R.A.G.C.L. Hu
nedoara, îmi povestea eă 
profitînd de lipsa luminii 
(n-au becuri, iar telefonul 
nu funcţionează de mult 
timp), doar printe-o întîm- 
plare ferici-tă a scăpat în 
noaptea de Paşti de atacul 
a trei răufăcători. Aceştia 
mai jefuiseră (cum a aflat _ 
ulterior de la poliţie) 
casă din Ruda.

Lăş|pfl_te- < 
venicntele datorate depăr
tării de înlesnirile oraşe- 

. lor, zona este minunată eu 
frumuseţea ei arhaică" Dar 
ar putea fi şi mai frumoa
să, dacă s-ar trezi la viaţă, 
redobîndinduTşj animaţia 
de altădată.: Ar fi şi prac
tic, căci dacă oamenii se 
întorc în sat, din consu
matori vor deveni produ
cători.

— Iţi aminteşti bine ?
— Da, perfect. -
Suda, pentru siguranţă, il mai întrebă ceva, u 

lucru pe care de altfel îl cunoştea.
— La ce etaj sînt cabinele actorilor ?
— La al doilea, se miră Ciz de neştiinţa lui.
— Atunci multe mulţumiri...
— Mai e ceva ?
Suda zîmbi t
— Nu, îmi ajunge !

59. CU RĂBDAREA TRECI MAREA
Pe masă fumegau acum patru cafele, dat fiind 

că mai aveau un oaspete.
Suda, Frantisek şi plutonierul Halik erau la a 

doua cafea, scurt timp după prima, ceea ce precis 
că dăunează inimii, dar în schimb ajută creierului, 
după douăzeci şi patru de ore de muncă neîntre
ruptă. . Pe Frantisek începuse să-l doară capul la 
tîmple şi la ceafă, dar cînd îi vedea pe bătrfnul 
Suda cu ce aer firesc îşi învinge oboseala, se ruşina 
că e atît de puţin rezistent şi avea senzaţia că-i mai 
băt’rin decît el' cu cel puţin cincizeci de ani. Suda 
era bine dispus, zîmbea celor din jur şi lăsa. impre
sia că i-ar fi totul clar, pînă în «cele mai mici amă
nunte.

— Ai fost destul de des oaspetele. nostru, dom
nule Tarantik, dar de astă dată nu-i vorba de no 
interogatoriu. Te-am chemat să Ci prezent Ia dez
baterile noastre numai, penteu'a ne ajuta să înţele 
gem just psihologia asasinului. Ai un deosebit simţ

pentru logica gîndirii umane, am văzul asta mai 
înainte. In felul meu, apreciez această calitate a 
dumitule.

Tarantik obiectă cu modestie :
— Mă supraapreciaţi...
— Să lăsăm la o parte modestia exagerată şi să 

ne apropiem de subiect. I-am telefonat soţiei să-mi 
gătească ochiuri eu linte,' deoarece voi veni acasă 
la cină. Aşadar, să ne grăbim. Colaborarea dumi- 
tale, Tarantik, mi «o imaginez în felul următor: la 
înefeput am să încerc... cu ajutorul tău — şi Suda îl 
privi pe Frantisek — şi cu ajutorul domnului Halik 
să repetăm şi să clasificăm cele petrecute azi. Ieri 
şi în zilele precedente. De fiecare dată cînd o să ţi 
se pară că e mai probabilă o altă posibilitate decît 
cea indicată de mine, am să te rog, domnule Ta
rantik, să spui imediat. NU. Ne-am înţeles ?

Tarantik înălţă neîncrezător din umeri.
— Am să încerc.
— Să spui însă numai da sau nu.
— Da, zise, prefăcîndu-se că la jocul în serios.
— Să începem cu sfîrşitul, cu încercarea de si

nucidere a lui Ajm. Decurg de aici, cred, două con
cluzii. După prima, fapta lui Ajm s-ar putea califica 
drept recunoaşterea asasinării lui Jan Faltys şi ca
zul e încheiat. Dar să admitem şi o a doua posibi
litate, la care o să subscrii probabil şi dumneata.

—* Da.
(Va urma)

M m a i şublitoi fa Editura „Votocr** — 1971

2

2

21

2:

2!



L.j

CORVINUL HUNEDOARA merita

Wr

un
Echipa de fotbal_ Corvinuf 

Hunedoara a încheiat edifia 
1990-1991 pe locul 14 în 
clasamentul Diviziei A, obfi- 
nînd din cele 34 de jocuri 
disputate, 15 victorii, 2 me
ciuri egale şi 17 înfrîngeri, 
înscriind 47 de goluri şi pri
mind 621 Punctajul realizat 
a fost însă de numai 30, e- . 
dypa fiind penalizată cu 
două puncte, după meciul 
pierdut cu 2-1 pe teren pro
priu cu Universitatea Craio- 
va. De fapt, atît meciul a- 
cesta cît şi penalizările de-a 
dreptul absurde date de fe
deraţie numai echipelor Cor- 

- vinul’ şi F.C. Bihor precum 
şi suspendarea lui Hanganu 
pe patru etape, au creat 
multă nemulţumire în rîndu- 
rile hunedorenilor. De ce, pe 
ce bază, Hanganu a trebuit 
să fie suspendat ? Pe bună 
dreptate suporterii sînt su
păraţi. La telefon sau prin 
scrisori ei şi-au manifestat 
nedumerirea. Dl. Doru Bo- 

,-cănici, sociolog din Hune- 
\ dogfp, î şi manî astă. profun- 

)--t«frţ«^şi necazul cu 
se  la 'modul în care fe- 

^sJaţia a apreciat lipsa de 
Combativitate a Corvinului 
şi în mod deosebit sancţiuni
le date lui Hanganu şi pro
fesorului Ion V. lonescu.

Cert este că în recenta e- 
difie a Campionatului Divi
ziei Naţionale A, Corvinuf 
ar fi putut ocupa un loc mai 
bun. Să nu uităm că antre
norul, conducerile tehnică şi 
a clubului au trebuit să for
meze o echipă cu muiţr ti
neri, e drept talentaţi, dar 
fără experienţă. Şi acest lu
cru s-a văzut cu claritate în 
jacurile disputate acasă. Cu 
lecţia tot mai bine învăţată, 
elevii lui prof. Ion,V. lones
cu au făcut unele partide 
bune dovedind că pot for
ma o echipă de jumătatea 
clasamentului. Strîngînd rîn- 
durile >*--iurul a unor mai 
expejJfreanup jucători (loni- 

locaftgrdgc, Tîrnoyeg-

mai
nu, Nicşa, Cocan, Chezan, 
Marian), Hanganu a dovedit 
din plin clasa sa, devenind 
golgeterul campionatului, iar 
Uleşan, Bordean,_ Dobre, Bul- 
garu şi alţi tineri şi-au cîşti- 
gert de cele mai multe ori 
locul meritat în echipă. Da
că pe teren propriu şi-au 
încîntat uneori suporterii, 
hunedorenii au fost de ne
recunoscut In deplasare I 
Toţi, sau mă rog, 'majorita
tea celor care ţin la Corvi- 
nul, aşteptau cu înfrigurare 
scorul la care pierd în de
plasare. Jocul, deşi uneori

!

Radiografii în 
Campionatul 

naţional 
de fotbal

spectaculos, în care mingea 
„curgea" aproape ca acasă, 
era însă ineficient, cu des
tule scăpări în apărare ca
re oricît s-a zbătut loniţâ, 
n-au putut fr acoperite în în
tregime şi unele partide au 
fost pierdute la scor. lată 
de ce, antrenorul care va 
veni (sau reveni la Hunedoa
ra), conducerea clubului tre
buie neapărat să întărească 
apărarea. Hunedoara a con
vins din nou că are una din
tre cele mai bune pepiniere 
de fotbal din ţară. Dacă 
ne-am referi numai la tine
rii care ou fost introduşi în 
ultimul meci de la Brăila şi 
am putea face afirmaţia că 
hunedorenii au posibilitatea 
înfărîriî echipei cu tineri ta
lentaţi, care promit să devi
nă jucători valoroşi. Depinde 
acum, pe ce „mînă" vor in
tra. Iubitorii fotbalului, dar

mai ales echipa, foţi com
ponenţii lotului de la Cor- 
vinul Hunedoara, trebuie să 
recunoască faptul că atît 
conducerea clubului, cît şi 
sponsorul său de bază, So
cietatea Comercială- Ŝide
rurgica" S.A. Hunedoara, 
s-au preocupat şi au asigu
rat cele mai bune condiţii 
de pregătire a jucătorilor. 
Nu ne îndoim că în' această' 
vacanţă de vară conducerea 
clubului, . preşedintele loan 
Socol, vor trece pe agenda 
de lucru şi pregătirea cores
punzătoare a terenurilor de, 
antrenament, una dintre pro
blemele care se cer a mai 
fi rezolvate la acest, presti
gios club.

Sigur, pe toţi suporterii îi 
interesează cine va fi antre
nor la Hunedoara, ce nou
tăţi vor apărea la Corvinuf 
Pe parcurs, cînd vom avea 
informaţiile cuvenite, vom 
itiforma cititorii noştri.

Noua ediţie a campionatu
lui naţionai de fotbal se va 
desfăşura sub imperativul 
noii formule a sistemului 
competifional şi deci va fi 
o luptă acerbă pentru un 

- loc cît mai bun în clasament. 
Nu ne îndoim că atît condu
cerea clubului, cît şi antre
norul (care sperăm va fi tot 
dl. lonescu), cît şi jucătorii, 
se yor pregăti în consecin
ţă. Spectatorii, cei ce iubesc 
cu adevărat Corvinul, vor 
găsi puterea să învingă ne
cazul pricinuit lor în partida 
cu Universitatea CraioVa şi 
vor încuraja din nou echipa 
lor favorită, care după cîte 
am aflat, este decisă să-şi 
apere şansele cu ardoare şi 
corectitudine. In noua formu
lă competiţiortală, cu o Di
vizie A, cu 18 echipe, 2 se
rii pentru Divizia B a 18 e- 
chipe şi 4 serii în Divizia C 
cu cîte 20 de formaţii, se va 
ajunge greu lâ focul rîvnit I

SABIN CERBU

JIUL PETROŞANI nu a 
evita retrogradarea

Cu toate eforturile făcu
te de echipă şi' conducerea 
Hubului, Jiul n-a putut e- 

•Aita retrogradarea, situîn- 
duse pe locul 16 cu 28 de 
puncte, doar la un punct 
de F.C. Bacău, care, s-a 
salvat. Jiul s-a constituit 
ca o adevărată echipă în 
mers, în cursul ediţiei ce 
s-a încheiat în Campiona
tul nostru de fotbal Con
ducerea clubului, preşedin
tele lui, Petre Drăgoescu 
şi antrenorii D. Marcu şi 
T. Benea s-au străduit să 
completeze echipa cu jucă
tori talentaţi şi să „sude
ze" în plin sezon fotbalis
tic o echipă în care să se 
îmbine fericit experienţa 
unor jucători (Bîcu. Lasco- 
ni, Dumitru, B. Popescu, 
Cristea) cu tinereţea şi do
rinţa' de afirmare a lui 
Militaru, Răducu, Radu, 
Sţăncit şi a cuplului de 
fundaşi centrali Sburfea şi 
Cioabă. Am mai . scris şi 
susţinut că Jiul are o e- 
chipă bună, că are în eom- 

sa mulţi jucători 
îi doresc multe e- 

. din Divizia A. Că 
este aşfc, o dovedeşte şi re
centa declaraţie a antreno
rului Remus Vlad de la 
GlariSfcBişiriţa: „Dacă n-aş

fi antrenor la Bistriţa, aş 
lucra cu dragă inimă la 
Petroşani. Este o echipă cu 
care- merită să munceşti*. 
Reţineţi că declaraţia a fost 
făcută după ce Jiul pier
duse cu 5—0 ! Cu toate a- 
cestea a arătat că ştie fot
bal. Conducerii clubului, 
antrenorilor şi echipei, bi
neînţeles, li se poate re
proşa slaba pregătire a u- 
nor meciuri acasă! Au 
pierdut partide 'considerate 
ca şi cîştigate înainte de 
a începe meciul. Păcat! 
Ce să mai spunem despre 
unele jocuri din deplasa
re ? Cum a fost de pildă 
cel de la Timişoara, unde, 
(surpriză totală !) Jiul a 
fost primit cu aplauze fur
tunoase în timp ce echipa 
gazdă a fost mereu fluie
rată şi admonestată de 
propriul public! Deci con
diţii de a se cîştiga măcar 
un punct. Dar n-a fost a- 
şa.

Dar să fim cinstiţi şl 
-drepţi, : Jiul, conducerea 
clubului, s-au confruntat 
cu destule, greutăţi. Vă mai 
amintiţi meciul din tur cu 
Rapid ? Şi chiar şi în alte 
părţi, grupuri mai degrabă 
de scandalagii şi huligani 
i-au primit cu ostilitate pe

„reprezentanţii minerilor 
din Valea Jiului* amenin- 
ţîndu-i In fel şi chip, ceea 
ce a înmuiat picioarele ce
lor mai ţineri. Apoi în a- 
fara Regiei Autonome a 
Huilei din Petroşani, alţi 
sponsori nu s-au găsit pen
tru Jiul care tot a aşteptat 
sprijin de Ia celelalte mi
ne şi chiar de la Primărie. 
Păcat, că într-un vechi 
centru fotbalistic, se uită 
aşa repede că fotbalul, 
sportul în general, nu poate 
să existe, să şe dezvolte 
fără sprijin.

După cum ni s-a spus 
din partea conducerii clu
bului, pregătirile şe reiau 
în data de 15 iulie a.c. şi 
lucru îmbucurător, nu vor 
pleca jucătorii de la echi
pă. Poate Bîcu, la o echi
pă străină. Bine ar fi, da
că această echipă cu con
ducerea ei tehnică ar ata
ca cu hotărîre şi dăruire 
obiectivul  ̂revenirii în Di
vizia A ! Credem în aceas
tă formaţie, în tentativa el 
de a aduce şi bucurii su
porterilor, de a popula din 
nou unul dintre cele mai 
frumoase şi dotate stadi
oane din ţară.

C. SANDU

DIN DOSARELE - - - - - - - ;
A.J.V.P.S. HUNEDOARA—DEVA I

1
VIOL

Cel mai „bătrîn" are 18 
ani, se numeşte Cristian 
Andon şi lucrează la 
I.C.R.A. Deva, iar cel mai 
ţînăr doar 15 ani şi este 
din Teliuc. Aceasta nu l-a 
împiedicat însă ca, împreu
nă cu alţi doi prieteni fără 
nici un căpătîi — Adrian 
Bogdan, 18 ani din Deva 
şi Marcel Stoica, 17 ani 
din Bănişor (Sălaj) — să 
se dedea ia o faptă mai 
mult decît murdară, ca în
săşi ' existenţa lor Concret, 
într-o seară cei patru atl 
acostat-o pe minora R.A., 
de 14 ani, din Deva şi, sub 
ameninţarea cuţitului, au 
urcat-o într-o baracă tip 
vagon din apropierea Hote
lului „Sarmis” din Deva, 
du|3ă care au violat-o.
. Desigur, legea este aspră 
în asemenea cazuri, dar 
părinţii acestor golani pre
coce.» ce au de spus ?

FURATA Şl ABANDONATA
Nu cu multă vreme în 

urmă,, la un control ino
pinat al poliţiei în autobu
zul co transporta murtoito- 
rn .de la Avicola Mintia la 
Deva au fost găsite aban
donate mai multe sacoşe 
burduşite cu carne. Despre 
mai bine de 200 kg de car
ne, în valoare de aproape 
10 000 lei, nimeni nu ştia 
nimic, toţi ridicau din u- 
meri! Să nu te apuce rî- 
sul? Ba da, şi încă cum î

De la ferma din Bălata 
a aceleiaşi unităţi, Maria 
Prutean, Marcela-Pal şi 
Floarea Pomeran şi-au pus 
şi ele merinde cîte doi pui. 
Numai că puii cotcodăceau 
şi dădeau din coadă. Erau 
vii, săracii !

DE-ALE TUNARILOR
: Se pare că delinevenţa 
juvenilă cîştigă tot mai 
mult teren. Trist, dar ade
vărat. Oricum, să ajungi 
hoţ la 12 ani nu-i de ici, 
de colo. Bite şi..cazul lui 
Florian Podami, din ţlri- 
cani care, împreună cu 
Mirceă Lenghel, 13 ani, 
Petru Munteănu, tot atîţia 
şi Vasile Munteănu, de 16 
ani — toţi din aceeaşi lo
calitate, au „spart* cofe
tăria „Liliacul V de unde 

. au furat bunuri în valoare 
de 40 000 lei.

Nici bătrinii nu se lasă 
mai prejos. O dovedeşte 
Macarîe Hurdean, din Dră- 
goş (Alba) care, prin spar
gerea unui .geam a pătruns 
în magazinul alimentar nr. 
18 din Deva. Ia uitaţi pe 
ce şi-a dat el cinstea ; 3
sticle şampon, 5 Sticle vod
că, 5 cutii rahat, 11 paste 
de ras, 6 cutii jeleuri şi 4 
săpunuri. Cam puţin săpun 
pentru a-şi spăla ruşinea !

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

Direcţiei de petiţie 
a judeţului

LUPTA ÎMPOTRIVA 
LIPSEI DE

PROFESIONALISM 
ÎN COMERŢ 
CONTINUA

(llrinarr a»n pag. 11

„Trebuia să se gîndească 
cineva şi la oamenii cu 
punga mai subţire, care, 
neavînd o familie, nu-şi 
pot permite să servească 
masa la restaurant, la pre
ţurile ce se practică acum 
în alimentaţia publică* — 
avea să n# spună’ domnul 
primar Tudor Ipnescu.

Felicităm primăria pen-

« Declară nule chitanţele seria TK de la ar.T 
I 1956 la nr. 2450, fiind însuşite abuziv de per- » 
I soane particulare ce nu au dreptul să elibereze j 
j vize pentru vînătoare si pescuit sportiv. .

’ • COMITETUL I

AN U N Ţ

i  Staţiunea de Cercetare şi Producţie Por
* micolă Geoagiu oferă celor interesaţi (unităţi 
| economice şi particulari) viţele de prăsită de
* 12—18 luni la preţuri negociabile.
I Informaţii la telefon 956/48235, interior 
j 115. (538)

[

a !
i

1 SOCIETATEA COMERCIALĂ „CRIŞUL“ S 
cu sediul în Brad, str. Republicii, nr. 14,

: judeţul Hunedoara ... -•*

J Propune la licitaţie publică locaţia urmă-i 
* toarelor gestiuni: 1
; •  UNITATEA NR. 44 — CONFECŢII, situată* 
I în Brad, str. Republicii;
[ •  UNITATEA NR. 48 — ELECTROTEHNICE, \ 
I situată .în Brad, str. Republicii; - î
j •  UNITATEA NR. 78 — COFEŢĂRIE, situată! 
J în Brad, str. Libertăţii. * j

Licitaţia va avea loc în ziiTh de 27 iulie *

1

SOCIETATEA COMERCIALĂ *
BĂŢEGTRANS S.A. j

Efectuează transport de călători pe rttiaj 
Haţeg—Hunedoara — Simeria—Orăştie — Se- , 
beş—Sibiu in fiecare zi cu plecare din Haţeg! 
la ora 6,45 şi sosirea în Sibiu la ora 11,30. •

Plecare din Sibiu la ora 15, sosire In Ha-i 
ţeg Ia ora 19,25, asigurînd legătură spre Petre-Î

ora 19,30. "
Incepînd cu 1 iulie 1991 în fiecare sîmbătă j 

Şi duminică societatea noastră asigură transportj 
de călători pe ruta Haţeg—Simeria—Orăştie-— J 
Geoagiu-Băi cu plecare din Haţeg la ora 7,30,1 
sosire în Geeagiu-Bâi la ora 9^4.

Plecarea din Geoagiu-Băi la ora 17,30, so-J 
sirca în Haţeg- la ora 19^4. (552) |

,!»i

R.A.G.C.L. DEVA

! 1991, ora 8, la sediul societăţii.
| Persoanele interesate au acces contra dost* 
î la consultarea documentaţiei licitaţiei la sediul l 
|  unităţii.
* Garanţia de participare se va achita cu cel

. I puţin trei zile înaintea licitaţiei, în osaMD’
; 30.30.60.301 — Banca Comercială —•
I Brad. (550) j
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! PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA

' Organizează licitarea unui chioşc tip M.I, |  
J şi a două motocositoare

Licitarea se va face la sediul Primi

I
Execută prin secţia prestări construcţii, 

sediul !» str, Gojdu, nr. 83, următoarele lucrări:!
•  lucrări de străzi, platforme, trotuare, a-s

lei eu asfalt sau beton ; §
•  livrează mixtură asfaltică Ia cerere cu*

mijloace de transport proprii sau ale beţaefi-j 
clarului; v|

•  execută jnefabrieate din beiori, borduri, 
dale, boiandrugi, cărămidă din zgură ;

•  execută sobe prefabricate tip şemlneu
•  execută pătule pentru depozitat pommb.»
Cele de mai sus se exeeu& la preţitri ne-1

gociabile atît pentru unităţi comerciale cît şi J 
pentru populaţie. (556) • |

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„SARMISMOB” S.A. DEVA (I.P.L. DEVA)

Pune în vînzare prin licitaţie, vineri, 05.07. J 
1991, ora 10,00, maşini şi utilaje propuse lai 
casare.  ̂ !

Informaţii suplimentare Ia sediul întreprin-j 
derii, str. 1 Decembrie, nr. 24, Deva. ((557)5

î

i

| municipiului Hunedoara, în data de 17.07.1991.
A . ,
1

[



Cil sedial în Peva, str- 4. Iureşanu, nr. 2
mm '> '  .. (JîeifăCasa de

Oferă in. cendlţii avantajos
• bilete de odihnă în serii de 7—20 zile, in sta

ţiunile Eforie. Nord şi Eforie Sud, cu sau fără 
Hgăş&te hotel, vilă slwlnihotel;

•  excursie de 6 zile la Istanbul, în perioada 
8—14 iulie, la preţul de 7108 lei. înscrieri pină 
în dată de S iulie 199U

• excursie de 4 zile în Ungaria şj Cehoslovacia,
pentru yiziţarfea renumitei' pieţe din Mratish 
(la care participă mai multe ţări). Se asie1 
2 demipensiuni hotel la Bratislava.

' Pr«t S-600 lei. perioada 30—24 iulie 1091. 
înscrieri , pînă in 13 Iulie 1991.
Informaţii la sediul firmei — zilnic 7,30*—lî 

sau la telefon 19430t

cu te tlţu i în  I B J A N —  ŞO lM U Ş, 
a n jşa je o x ă  prin trertisfof i

•  a ju to ri m  m a iori
•  ţâsătoare

cu  o  vnchimA m m im â d e  5  a n i în
. , fe r ic .. .  ■ _ . : J  > ■

Inforthofti la  te le fo an * !*  2 2 5 6 9 ,2S4& M Î

se primesc

P a *  4 C0VTNT01 U B H t N * . 399 •  M A tŢ i, 2  iUUE H H

Filiala Hunedoara a A- 
lianţei Civice ţi-a invitat, 
prip anunţul publicat in 
eiahjî „CuvîntuL liber? nr. 
86fi£ di« 27 iunie a.c., mem
brii si simpatizanţii pentru- 
sîmbătă. 29 iunie a c., la 
Conferinţa judeţeană. In- • 
anunţul cu pricina se stipu
la .a la respectivul eveai- • 
fhent vor lua parte.- din ' 
parţea .Consiliului Naţio- 
pap foirector, poeta Ana 
BlaadtanO, precum şi dom- 
hiriPetre Mi hai Băcanii şi I 
Dumitru luga, membri. 

9ţori ai Alianţei Civj-

Sîm&rta, la ora amiezii, 
(aia de şedinţe a fostului 
r.CH. se umpluse. Se adu- 
hafg$| yfso 200—250 l  de 
©amâni. încăperea nefiind 
pred Atare. în aşteptare. 
Mulţi- se uitau la , Ceas. 
piîpj 6 oarecare întîrzie- 
K. «euzabilâ de altfel. In 
(aii âu intrat un grup de 
t i ţăpUV, ce s-au îndreptat 
fjfra «lăsa. prezidiului. Pci- 

• ’* .tuturor o eâytau. pe

căci nu sosiseră in Devâ. 
Un domn a anunţat că căi 
doi afl "fost retinUţl" ‘ <te 
nişte treburi foarte inj- 
portante ce nu suferă ami
ntire, fără a spâne- care' a- 
nume. Lumea a rămas ca Ui 
dezamăgită,- Pe—aeest fun
dal i s-a dat 'cuvîntul dom
nului Dumitru Iuga. lide
rul unui sindicat din Tele
viziunea Română ţţ  acţio
nează pentru independenţa 
singurului post. de nceât 
fel din România. Vorbito
rul — un orator mediefcrţi 
-- s-a plimbat printre o 
mulţime de probleme rgrEa- 
rea unui. post de televiziune 
particular, relaţiile sindi
catului. ce-1 conduce cu căi 
din fruntea instituţiei, eve
nimentele din 13—13 iunfe 
1390 ş.â., exprimîndu-şi con
cepţiile proprii şi încercînri 
să răspundă unor. întrebaţi 
venite *din sal|. , ’ *

Opinăm că fără prezenta 
•—-ămmtaiărî» *
Anei Blandiana şi P-M- Bâ-

r
I

f

I

I

I

jiT:

l

t

t

r

*

*4ţrp̂ widni~-: Arpgy- canu manifestarea n*a rlu- 
Jric şi pe rnilstăeîoliei erou-' şit sfi ’île CCea ce se pre- 
Bft --Mi Bţr^oiesţi; JtE zadar, confesase. Păcat 1
(■■■ • r>. -• ■ ■- • . .• .. ■
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[ETATE* C(MVffi«eiAl.A 
S A. DEVA

Suţ Depozîtelor, nr. 4 .
Organizează concurş în data.de 1 iulie, 1991,|  

' ocuparea unjii^post de magszionfej-, ^

______________________ _______• ^

SOCIETATEA COMERCIALA
\,M«TAT6*UF.M.P. EX*S.R.L

v fM o  €  '

■# § £ :P * * a 38, ap. 3; |
.2,. 0  Tn Simeria — str. Georgie Coşbup. TI-A. |

V
\h
\:,v
I

ŞOCltŢATfift CQMfcRCjALA 
I  „C Q M FR lK Ţf' S.*A* DEVA t-.t
I-p ? > i  î (1-L.F-) • ■ - |

<; €tferâ producătorilor agricoi»4N«baJoje tiin J 
Iwnri, la preţuri nemajora te, precum fi saci d e | 
M o  Ui picturi avantajoase.

(560) I

PRIN REŢEAUA DE MAQAZINE ALIMENTARE

Oferă cumpărătorilor un sortiment variat de 

produse de consum i

•  PREPARATE DIN CARNE
-tSri’îţu.V.':’ V- -̂s, : .-."'-V'-.'
O CONSERVE DIFERITE

0  :m DULCIURI FABRICATE ÎN  TARA SAU DIN' ;S

I

I

I

4tr. Observatorului, nrt 1, bl. OS 1 

3 ^ 0 c-ţ- Clâj-jNapoca, jud. Cluj
A.; . t - -

. J cM. 136, O l. P a fk il 1? te le fo n  9 5  n-

i :- -  i ' f u  O  f } f  4  k

M icro calcu la to r IBM PS/2 ORIGINAL, 

m on ito r 14  VGAi un  (fisc d u r  d e  30  M o , un 

5  (1,44 M o ) , 1 M  o  RAM.

O f e r ta  e s te  l im lta tâ , com enzile
• sx~r-

v doar' pî«ă îit liua de 1 iuRe- inclusiv,

... R elaţii l a  a d re s a  d e  m ai su s  sgu,Sn

|  la  te le fo n  956 —  16771, d u p ă  o r a  19,

Ioan Vasiu 
fericiţii",

„La mulţi ani 
(2690)

% c o n v o c ă r i r

* BIROUL DE PROIEC
TARE ASAfc CÎRUP SRL 
-DEVA invită beheficiării la 
noul sediu din str. Jţamfî- 

: rescu, cămin 2, etaj 4 (se
diul şantierelor 1> 2, 6
. «Condor" S. A. (2660)

• •  MISIUNEA „ISUS SPE- 
RANŢA 'ROMÂNIEI" Vă 

> invită să -participaţi la 
' ,>t#rlLNfREA ’9i* cu e- 
vangheliştn Stevb Wing- 
field şi , Petru , Dugulescu 
care'va avea loc pe sta
dioanele oraşelor 

Haţeg.--29—30 iunie, ora

Ăunedoară, 1, 2, 3 iulie, 
ora 19;
" .Petroşani, 4—5 iulie, ora
da. :.?.v ■

Intrarea gratuită.
y (2585)

1 ANIVERSARE • j

•  SOŢIA Marioara, copiii 
Marian, Nadia şi Ionuţ U-
rează soţului şi tatălui lor.

. V ÎN ^Ă R I- 
CUMPARARI

•  VÎND Dacia break,
nouă, lei sau valută. Deva, 
telefon 16849. (2675)

e  VÎND apartament două 
camera, confort I. Deva, te
lefon 30316. (2673)

•  VÎND Trabant 601. fa
bricaţie 1&86. Deva, telefon 
24562. - <8673)

•  VÎND capre du iezi. 
Deva, str. CrlngubU, nr. 26.

- - r- iv  ̂ ’• (2662)'
•  VlNB garatJDeva. str. 

Kminescu;'77, tmSon 14947.
> (2670)

•  VÎND înscriere Dacia,
iunie 1987. Deva, telefon 
18847. - (2667)

•  VÎND Trabant 601S, 
motor ndu rezervă, stare 
perfectă. Deva, telefon 
16482, Orele 19—21.

■ (2666)
•  CUMPÂR apartament

2—3 camere, plata în rate 
5—10 ani. Deva, telefon 
13552. (2674)

• C.A.P. Sîrbi organizea
ză licitaţi# ţ ţ  fieaarş mier
curi, pînă la lichldafea pă- 
trimoniqlui; construcţii zo
otehnice. utilaje, obiecte de

inventat, -Lista -Se află afi
şată la sediul unităţii, in
formaţii la telefop 272.

(2677)
• VÎND Lada 1200 S, 

stare perfectă, ţinută garaj. 
Deva, telefon 1286©.

(2682)
• VÎND jocuri Electroni

ce. distractive pentru bafttri 
şi săli de jocuri. Deva. te
lefon 19320.

; î (2628)
•  VÎND Opel Kadet Kotn- 

. bi, camion Mercedes 7,5 t, 

. televizor color, far complet
Mercedes 123 şi televizor 
alb-pegru. Informaţii te
lefon 956/15283, după oră 

.16, i - • (2616)
^ VÎNDţ urgenţ Fiat 050, 

_preţ ţonvenabiL Informaţii 
Magazin Legume-Fructc 
Piaţă Simeria, orele 8—19.

(2643)
•  VÎND casă cu grădină.

QrăŞtie, str. 7 Noiembrie, 
nr, 4. (2680)

•  VÎND înscriere Dacia
1989. Deva, telefon 12507, 
după ora 16. (1202)

-v

central, chirie, cu _ 
ră, confort I, central, - 
tind recomp t̂să. Deei ĵ 
găinieeaau. W. F5/<

;

O fER TE D £ ^  
SERVICII

•  ANGAJAM personal 
feminin pentru deservire

'iatr-uft restaarărit din ®- 
landa. Condiţii': vîrsta 18 
—30 ani, experienţă in tu
rism internaţional, cunos
cătoare a cel puţin o limbă 
dd circulaţie Internaţiona
lă. Preselecţia are loc In 
4 iulie 1991, la Casa de 
Cuitoră Deva, sala mica. 
orele 17—20. Prezenţa în
soţită de fotografie faţă. tip 
carte poştală. Informaţii, 
telefon 25081, orele 16—22.

(2612)
•  ANGAJEZ derişoferi, 

categoriile C. E şi 1 fHrui- 
bist. Hunedoaesyţ. |  ̂ aăş- 
dat, nr. 15, fog

PIERDERI

ea îrtt jjţBKfci derdă - be “iftifrneîe
Luca Iustina. Se declară 
nul. (2661) ,

v :.bsJP^aM|ft :• ie^timţ^ie 
serviciu, eliberată de 
G.I.G.C.L. Deva, pe numele 
HUţan Vasile. Se declară 
hulă. (2664)

.-.•PIERDUT ca rnet  
21050135, eliberat de Coope
rativa de Credit Deva, pe 
numele Er5s LaţJislau, Se 
declară nul. (2678)

•  PIERDUT legitimaţie 
handicapat, pe numele Fur-

- nică Marius. Se declară 
-nulă.

ÎN C H IR IE R I

•  CAUT apartament (ne)
mobilat de închiriat. Deva, 
telefon. 13552. ' (2674)

♦_ CAUT garsonieră sau 
apartament de închiriat. 
Deva, telefon 25112, după 
oră 18. (2607)

S C H IM B U R I 

DE LO C U IN ŢE

, © ReilIMB apartament 
'3 camere, confort unu, tona 
gării, Hunedoăra, cu apar
tament 3—4 camere, Deva. 
Informaţii telefon 11763, 
Deva. (2613)

•  SSHIMB apartament 
două camere, confort ţinu,

C O M E M O R A *

a S-.&Ş' împlinit ieri 8 
ani de la trecerea în ne
fiinţă a celui care a fost un 
minunat soţ, tată, ginere şi 
culhnat . \  f

REMUS GIURGIU Up» 
li păstrăm aceeaşi neşteat' 

să amintire, (261m

D E G E S

"""W11 111......■■"■"■■—P
•  CU durere nemăr

ginită în suflet anun
ţăm încetarea din via- 
ţă, la data de 29 Iu
nie 1991, a celei care 
a' fost

IONAŞ 
HTKB)

de ijftfîhai 26 ani.
Fiica Dianâ, soţul 

Duda, părinţii, fraţii 
şi Surorife iţi Vor pur
ta veşnică pomenire. 
Îhmormîntarea vă avea 
loc astăzi, 2 iulie 1991, 
m comuna Roşia de 
Secaş, Judeţul Alba.

_ (2668)' 
 ̂ ~ - * ■ ■-■■■
•  A încetat fulgerător 

din viaţă, la numai 27 airi, 
scumpa noastră soră şi 
cumnată,

MARJA IONAS 
Lacrimile n oa& S tj& tr' 

•rile eternităţii' n  7or" « 
jui mereu mormintul. Sii 
rorile şi cumnaţii.

" "  ’ (286!
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