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Ztuv.ă mare la PrMnăria 
din Crişciar. Deşi în bună 
măsură intlUe probleme le- 
4 ate de împărţirea şi redo- 
bînâireii pjmîntuiui, de a- 

ea prevederilor Legii 
__ui iu a d a r  sînt clari

ficate, mai exista nedu
meriri, neînţelegeri, între
bări.' Du multă răbdare, 
cu ţaot ui ifipmpeteaţă, 
doamnele inginere Vaieria 
laoc si .Elen# Poenaru, din 
cadrul Comisiei comunale 
|le aplicare a  Legii fondu
lui funciar, ajutate şi de 
doamna Lucia Mihuţ, a- 
gent MgrteSl la f^imurie,

se ocupa de fiecare caz în 
parte, pe bara documente
lor din registrele agricole, 
împăcînd şi lămurind liti
giile care se mai ivesc. 
Am asistat la clarificarea 
multor cazuri, pe baza pre
vederilor legale, oamenii 
plecind mulţumiţi mt- 4a 
Prith&rie. Acute unde mu 
se poate da © soluţie la  ni
vel ui Comunei, oamenilor 
li se spune că ' au dreptul

« M a  iODEA, f- 
OH. I. NEGREA

(Continuare In pag. a 2-a)
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Doamna Lucia Mihaţ, agent agricol la Primăria 
din Oiţelor, explici cu răbdare fiecărui cetăţean 
cum Se aalică Legea pământului.
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COMERŢUL HUNEDOREAN

Despre felul cum se de
rulează în judeţul, i 
comerţul, am .j 
multe ori şi vota a r f e  . 
ta vreme cit în .acest do
meniu se s&nstată grave şi 
crase încălcări aie ăegiter, 
precum şi nemulţumiri ale 
celor pe banii cărora tră 
ieşte comerţul — .cumpără
torii. Iată, de dala a- 
ceasta, avem la Indemînă o 
informare a  Corpului de 
control comercial al Prefec
turii, cu constatările şi re
zultatele controlului co
mercial pe luna mai a.c. 
Ceea ce reiese din acest 
document i# r a** bici pe 
departe darul de a ne 
multupai,, ci, diumptrivă 
constituie, (sau ar trebui să 
constituie) pentru toţi ycşi 
ce; ^diriguiesc activitatea 
comercială ' serioase sem
nale de alarmă.

Dar, ;să Vorbim mai con
cret. Deci, In luna mai s-nu 
făcut- 432 de controale, din

care 386 la unităţi cu ca
pital de stat, 30 ia unităţi 
particulare şi 7 la cele OK 
prestări servicii. Pentru h -  
cileârea normelor de co- 
n r t ţ  au fost .sancţionaţi 
contravenţional 159 de sâ- 

di« carg 22 la ţurt- 
particulare. Vteloai-eă 

amenzilor este de 306375 
lei, partîcuiâtii treţklinâ să 
scoată din buJamăr 124599 
lei. - - -* ■■

Dincolo de tokţe- acestea^ 
se constată o „sţtrbă apro- 
vidbrriiSe a pfeî&dafM- --tâI 
produsele solicitate", frec
vente goluri, serioase ca
renţe te  ‘activitatea „ffaetar 
riler responSabiîi de ItU va
nităţile „c-n gros" şi cu -lf* 
mănuntul, precum şl a 
organelor judeţene. cmŞ ue 
ocOpâ eu ‘actfvitatfe tfcteer- 
cialâ, fft asggurgrea «n«i

; VALENTIN W* I rY
«i Vm/ţjgji;
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După o  zî caniculara şi 
noapte înnăbuşitoare, o 

plimbare la ivirea zorilor 
prf«* municipiul Deva se 

; doVeţfeşt; mai rnuit decît 
reconfortantă', incă de cum- 
îşi deschise cefcuf, îrispre 
răsărit, geana, ora şul . şe 
frezeţfe îhcet, încet.; Dar* 
măturătorii Străzilor sînt 

' de mult, tnca din timpul 
nopţii, la datorie, in blo
curile de pe bulevardul ce 
duo» şprjţ gară» foarte mul
te geamuri slip luminate, 
fn piaţă cer veniţi -cu le
gume şi fructe îşi aranjea
ză marfa. Iti faţa unităţii 
ce desface lactate se înfi
ripă coada. Nu este încă 
ora şase, dor în dreptul 
localului „Ardealul" o Ji- 

; gonefi vifttfe „Carpaţi" fără 
i filtru. „Cum doi pachetu!?'' 
„D*i pali". Profită de 
l;i*'4ul că marfa este scum
pă te  v«

dirii. Lumea cumpără „Cu- 
vîntul v liber", cu cerneala 
încă proaspătă. Cere şi al
te publicaţii, dar mai întîi 
vrea cotidianul 'judeţean. 
Stăm de vprbâ. cu domnul 
Cosfel, fost, pîriă nu de 
mult, ospătar la un local 
turistic, de unde a fost lă-

ln faţa gării apar pri
mele taxiuri particulare. La 
volanul Unuia, domnul P.E. 
din Bîrsău. „Cum Merge 
afacerea *" „Merge, ne or
ganizăm tot mai bine. R4- 
cent am deschis .şi un dis
pecerat ce poate fi abor
dat ,24\le* ore din 124. . 
mpi? dai de furcă ţn# 
concurenţă vasăzică) neau- 
torizaţii, dar îi punem noi 
la punct. Avem însă şi

•  Oraţul se trezeşte •  O bişatfară matinală 
' ♦  Cel mat citit ziar #  Un ospefar se reciclează
•  Cînăuri de texinwtrist pOrtfcubtf ♦  Dommii 
Raţiu îşi etalează ztmbeful •  Somnoroşii din 
sala de aşteptare •  Doamna Mariana este aş
teptata cu nerăbdare.

iar tutunge
riile n-ao deschis încă. Or, 

i fumătorul serios, rămas fă
ră ţ^ţărL dfl Oricîi. pentru 
a -jf polua plămînîî ■ încă 

răsăritul soare- 
4*n autogorâ 
dar, cum se 

vitrină, înăuntru 
, apa ptsvtru ceai şi cafea 
[fierbe se pun în ga-
bntgr forfuni cp rţancaţe. 
te aufogtîră o femele stro- 

trotuarele şi peroa-

1 este, la . , ora
fărp eavn, linişte, Ooar 
teul- de ziare. m  «flă 

ÎU şiină. ootivittee, ca ;ş i: 
Igopoşierţa .din., spatele cla*

sat şomer. „Unde, a şa de 
noapte?" „La lucru" „. 
„Unde V  „La Fabrica de 
ciment din Chişcădaga, un
de m-am angajat _ae cu- 
rînd". „Şi cum este aco
lo ?" „Domnule, îs foarte 
mulţumit. In aKmePtafid pu
blica eşti sipus capriciilor
clienţilor şi, după privati- 
zare, şefii deunităţi se

ştiu,

consideră patroni. l s  lacul 
de muncă unde sînt acum 
lucrez mult, e drept, dar 
mă respectă coiegii, şefii, 
iat salariile, după negocie
re^ Is Jbun». Deşi; ««am» 
calificare încă, cîştig du- 
felu ca înqinte jţu , mo . 
umileşte nimeni". Soseşte 
tn g « ă  trenul de #ăwS,ş*- 
Lunca ce w  umple imediat 
de > lj* ră t» i, „Codai" 
S, A„ printre csr* ser pier» 
■d* fi Cost*!. -

un alt necaz". „Care ?" 
„Am vrea să luăm în ges
tiune parcarea din gară, 
pe care am pune-o la 
punct ca în Occident. Pri
măria Devei însă nu ne-o 
dă". „De ce ?" „Nu 
dar vom insista".

Coada la chioşcul 
ziare şe lungeşte. Au apă
rut. ţ i  dd  ytnistari I r '  
ziare particulari, eu pub!i 
' ‘ule aşezate cam akm-;

, Ei nu prea v&id. fn 
&dă»nul" domnului Iv m  

Raţiu fotografia domniei 
sepe «e «flă dn trei exem
plare, în vreme ce -despre 
Podul de *. Jlad-da*te ,Brtâ 
-  Jsărbătoare de suflet şi 
colt ştiinţă ,«« Bvusb»' ie>C

TRAiAN SONDOR

«  N b. «;«*#» ,(CRnti

O flaute peuUu . aiicînd
„A sosit pacunţa, cu trenul din Franţa /" Mi s( 

pare_sau aşa-şi rostesc,, cu porlie^buouiga încegatj 
vacanţă uwre toţi şcolarii

w rto m m S m m m .m m
t t>ar -

dintre 
cwnt- 

o<mcţi in .
Şi m m  şiM-fi ..............„
vreme — «Rwt# Seal — farti a vorbă de bun rămas ?! 
Făt a  strtpgere prieteneitPtsU te  mină ?! Şi fure 
nmm*risireă" că ne va fi âmr-mlmm dhişţâţM ?!

J pespre despărţire - -  chiar Şt •nenl’® '^ itn e  scur
tă ^ fm n e e p ii  spfib : Jpartir peu...

rt, Inima ţfrea

fn  desă-
atmt 

-te verii, 
umăr de

Afh &vui şi noi, ca toţi care sa d 
irnPPdsţia aburii nos, 

(tţBr a »Tp> voth ’ căuta Ui vremea 
"fiind că despărţirea se petri 

soîăo: MnpsfîrşU de iunie, am tăifâ 
te 'M teniină o ademi 

^ theţată . Asortată,
* răsfăţ, nu glumă ! 

t{ colecţii) al cofetărU 
ti Comerciale ^ trţg jm L -  

conducătorului 'm8§§âpl<

gprt-ru zări te i 
cu putinţă 

patima politică 
fdftţ sub aceiaşi iacO'' 

ste rmtl

Mrăm  
nelor coapte, 
sub dogoritor 
laolaltă, fie- 

•e, aburită şi 
srfctm  l  Să .si 

ile ie cu-

tic alt

ţ§ŞM0m
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Ip un restaurant se îiriineţs 
ţ- Eu mănînc aici fimejeâ

\ P A

HOMASîiĂi '^ p S i ^ e d i a  
subjnotoazaţf: la t  ( 
locuitori revin numai 
autoturisine. Comparate 
cu alte ţări europeno jşîj 
elocvcnţc : lg5 in W m f c  
165 m Ungaria, -Jţ» In, Cfc-, 
hoslovacla, 400 în 4rai|ţâ 
şi # 5  in  Anglia. Anul Ary. 
cuf în România au (ost în* 
sej-iw în circulaţie de două 
ori mâi multe autoturisme 

media ultimilor ani, 
parc 'că rrcbrdîlf^U 

* 1001,in

'4 M A *
dar se
se va repeta
datorită atit pierderii |a-j. 
crederii clienţilor în auto
turismele de ocazie inepar- 
tâie cit şi a introducerii 
taxelor vansalc.

■  p b o t e s t a n ţ i ş i
CATOLICI lA ACEEAŞI 
MASA, Convorbirile dintre 
protestanţi şi cntellei asu
pra vMtorulUi jndttte b i  Jr- 
lajrdci de .Nord vor n  re 
luate la Începutul săptămî- 
nd viitearp, uşă ânţnţR^ la 
BeKasfc, , vqtmUH , ,«ge*ţiei 
FoiUc«,#raiss»,' • ^

jLtt&i&at
de M |  IHŞUlru 4  solÎU 

tidifâ ii^blellleîe iaterae 
prţficipalc ale Rusiei, th- 
t'r-o declaraţie făcută în 

-pSHameutm repnMtrtt, r

-0(5 U90l  NC*«n» obişnuit săi! 
ffdtetw*T»'«e»r*n mărie.*. w M -  

jlatentelor inădSMatd'.sStuilmjbîtls * 
I ţkhdUh m em terto M W . *t»; &e%Je î 
; taduLs-p» td^suBţ;- ■ m r - «
cu tw t'4»  #o«t Q&memupatx! U  tod 

•csput ism lc  care m  treeat-de la ;
fdutâkete'@* «tt, AnP 

■fost marcate un an de la eveni- 
•musştefc de ia Tîrgu Mureş, ţ n '  

\an de la evenimentele din 
-j 15 iunie ş i uOr urma altele.

Pentru noi, lucrătorii de la 
5ziarul „Cuvîntul liber" raporta- 
rg* :*şta- utOm? t— ’/a •prinitF zitd&

esţă mtptât'ul i f e  apa 
d e d i  că: ţiijă ţil Marţ Iii 
âcţiil IfţCneâmra a ai 
l i  nu'răăruţ Z601
•, ■ţ^băxun mic iuW euţai p ^  ^ .

$eopşjţtfv& ai nmşciţpŢr 
rilor. tipografi oara ne «păKBKp 
ai ..celor epra. diţuztază zlmnO. f t  
na ptqqp să oredşţn ţ ă  ţi a t dutk»

, neavotOArăţ dOitmii nOţtri, .tf^bi 
\ra n e  -Orădm^Adlrkc, >«*lf jjŞţ-' 

rtsflWSjtflk ‘ş t
ale tării.'' ', r '' i  ■ ţ ;  ,,

. ©  'h i . v m i j m  M et j n t i ă ^ V
aşezat bine ta masei şi Jdorospfc' 
tari au. şt fost lingi nşl, .qferiţş* 
du*ne bunătăţile Iô aZujfttf. Aşa

m m tşm
bitttatef! rn,ai fctr! Curăţenia, am 
bianţa, tuţişăerea!-'şt' nu 'm e ' tt* 
flam la Athenee Patace şag, {a 
l  rdi’rcorUinerUalul m  
ei doar ÎQ j im u l  ^Şurianuf din 
Şibotj mStuat’-'MtMteţrseeţiă:-- ţeţm*. ■■ 
lei niaţihnale cii drumul spre.Cu* 

Citat' ţ*hr sf&nk, eram în 
cclni. ■ SSîâtbM «rt autoturisme-

"terţ- M' Mţţfj& ,J?utia>r
iiuT^.ăpfftţt-vă t ÎÎU beţi regreta !

îşi -Udur-a 
tfo ţa t& iU :

-r l»

W

Aşr arţfci
‘ '  ' « r

„QuuUitnl liber* nr. 336 din
4—5 mai a.c. Iată boi amănunte
^  ““ f căiulUÎ reSp&StlO l Procu-dsupră
ratum  municipiului Dee« a în~

cheiat recent cercetările, Har 
doamna Lucise# ,AHtANazeu} fosta 
directoare a (Saăei Se <Şopm Pre
şcolari din Orăştie, a fost trimi
să, şub stefre ăe arest, j n  jude
cată, pentru sustragerea tn  mod 
repetat da bunuri din ajutoarele 
venMş d in ; străinătate,' a căror 
valoare se ridică la peste 75 000 
lei tte menţionai că L.M. 'a ce
rut eliberarea pe cauţiune, care, 
i-a fost respinsăl Deci, în curind, 
L.M. va apare în faţa instanţei.

REPORTER

reunită fte 10 iulie. In eon- 
jftes extraordinar ivae tre
bui să-! învestească In 
funcţia supremă p» Borte 
Uit!., preşedintele ales ăl 
Rusiei.'

f |  ORDINUL 
VEL. După

L(JI h a - 
_ «I-

ilam m  soUlnt «Ufiiello s-a 
înebetet perioada. (fe pre- 
xOttţa ildgală şi uurMitoure 
a' trupelor străine pe terifo- 
rîtfl nostru, se arata în or
dinul emis UtierPnri de 
preşedintele Vâriav 1 lavei

!ME
m m m m » • • • m * mmm
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să se adreseze Comisiei j.y,- 
cfeţene, chiar mp] departe, 
pe cale judecătorească. A- 
devărul este că pămint e 
puţin şi nu ajunge la toţi 
sătepii cit ar dori dum
nealor. f'-şniş.

•— Industria în dezvolta
rea ei, mai cu seamă E.-M. 
Barza, care s-a extins mult 
in anii din urmă, a luat 
pămint din hotarul comu
nei, de fapt, din pâmmtuJ 
oamenilor/ , arăta doamna 
inginer agronom, :Valeria 
tanc. Aşa că. pămîntul nu 
se ajunge, Sătenii şînt în
ţelegători şi în această pri
vinţă. Vrem să facem ast
fel: ca fiecare familie să 
aibă >cel puţin 35 de ari 
de-, pămint -arabil. v „- 

,rr  Cu.pămînţul e, aproa- 
p e , pâee, -spunea în ; înche
ieredoam na mg. agronom 
KîenaJSteenaru.’ De acum 

; i'maă̂ C-p^îBcipaltlt este Şă-I
lustfiiP câ lumea pentru a 
avşj» rtecolte btine, - să a- 
v ap d p n  ce trăi... O păre- 
r*H((^eaptă" lâ care sub- 
swjisim' în sprijinul tuturor 
eţmfS. ce - muncese pămîntul 
din .Jiolarul comunei Criş- 
uier. Şi nu numai de aici...

fi nevoie de un asistent 
pediatru. Ceea cc rie bucu
ră , este că în ulfima p ^  : 
rîoadăau  . început să so
sească mai multe medica
mente în farmacii, mai a- 
les după liberalizarea' pre
ţurilor. In ce ne pliveşte 
direct, pe noi, la urgenţă, 
lipsesc vata, spirtul • ete. 
Apropo de greva propriu- 
zisă, motivele s în t: condiţii 
mai bune de lucru, 'salari
zare pe măsura importan
ţei muncii noastre, asigu
rarea materialelor şi me
dicamentelor pentru o te
meinică asistenţă medi- 
eaiă".

,„ .... Dificultăţi _  
cu, cor* se confrunta 

asistenta medicală
Ea Dişjpensăriîl Uman din 

CrtSjtof muftcesc cîUvâ'mm • 
di« \ ' şi fcaffre TrietiiT’' sâni- 
taFe dară ' sb străduiesc să 
î&fgâ’ri!1- ^  ’âslsteriţfi medi* '

A început 
şi continuă 

procesul de 'înnoire
Reţeaua Cooperativei de 

consum a comunei Crişcior. 
se” întinde, de fapt, în trei 
comune: Bucureşei, Blă- 
jeni, şi Crişcior, numărînd 
în total 28 de unităţi de 
desfacere. Deci,, la desfa
cere, s-ar putea spune că 
se stă binişor; .Mai sînt 
multe de făcut în zona u- 
nitaţilor prestatoare de ser
vicii pentru populaţie, lu
cru cunoscut la conducerea 
cooperativei şi a celor trei 
primării.

. Noi ne-am interesat să 
vedem ce găseşte şi ce nu 
găseşte cumpărătorul în 
unităţile comerciale. De la 
domnul Nicolae Raţ, pre
şedintele cooperativei, care 
ne-a însoţit prin cîteva ma
gazine, am afla t:

— Se. simte lipsa frigi
derelor şi a lăzilor frigo
rifică, a maşinilor de spă
lat, Se cer mai multe te
levizoare alb-negru şi co
lor. Mulţi săteni solicită 
materiale ’de construcţie, 
m ă cu seamă ciment, b.c.a.,- 
plăci, azbociment, Guie. Şi 

| reţeaua noastră comercială, 
'dar în general, viaţa sate
lor se află îritr-un proces 
de înnoire. Şi este mare 
trebuinţă de materiale. Cu 
toate . intervenţiile, nu, ne 
putem, descurca întotdeau
na.

Noi vom completa că, 
din discuţiiler purtate la 
Primăria Comunei Crişcior, 
în sat, cu multe gospodine, 
am reţinut că mai sînt 
treburi de pus la punct în 
reţeaua cooperativei. Mai 
cu seamă în privinţa res
pectării programelor de 
funcţionare a magazinelor, 
a preţurilor, a ordinii şi 
disciplinei în relaţiile cu 
publicul cumpărător.

O LUME A CANDORII
Cine, nu cunoaşte îilmo- 

grafia Elisabetei Bostan, cu 
acea lume a copilăriei plină 
de candoare şi neastâmpă
rul curiozităţii.? O lume _ în 
care între basm şi realita
te contururile se pierd şi 
orice vis este posibil. Şi 
creaţia recenta a regizoarei 
-  „Campioana  ̂ -  vorbeşte 
tot despre copilărie. Insă 
intr-uri mod aparte. Despre o 
copilărie maturizată, în care 
efortul, dus uneori pînă la 
pragul epuizării, înlocuieşte 
joaca, sacrificiile -  micile 
bucurii.

„Mi-e greu să prezint a- 
cest film la Deva -  mărturi
sea: doamna- Bostan ia pre
miera de gală -  pentru că

' aici l-am zămislit''. Aici, în 
x timpul realizării filmului, a 

cunoscut o „şcoală a perfor
manţelor nu doar fizice ci şi
s uf feteşti". Poate de aceea
la prezentarea „Campioanei",,

PE MARGINEA 
UNEI PREMIERE

în limba engleză, la Mont- 
reaj, unde printre specta
tori era şi Nadiq Comâneci 
(ipostază . în' care poate ■ fi 
văzută şi în film), doamna 
Elisabeta Bostan avea, după 
propria-i mărturisire, senti
mentul' Că 'este ta Deva. Pen
tru că aici, alături; de gim
naste şi antrenorii lor, a 
fost impresionată de,'„tru

da, transpiraţia şi chiar ne
bunia de a învinge toate le
gile gravitaţiei". Şi toate 
acestea dio dorinţa de.o re
prezenta . ;cu cinste _ ţara în 
competiţiile ;.1ihferniaîionale.

Dar de/meleagurile noas
tre,-unde'.simte ndvbia să 
revină mereu, pe doamna 
Bostan o mai leagă şi un 
alt .motiv. De suflet. Dră
gălaşa Izabela Moldovan, 
ain Hunedoara, interpreta 
„campioanei", este de un 
an de zile în familia regi
zoarei, înconjurată cu dra
goste şi atenţie de cea de-a _ 
doua mamă, care' îşi .feesjjă-’ 
seşte în fetiţă propria copi
lărie.

VIORICA ROM..N

de Calitate lbcâlnîăilori'- 
E‘ adevăral că, la coi doi 
medici gdheralişfi,,' im j)e-‘ 
drdtrii şi uh stomatolog, fe-“' 
vjli âprdximativ 5000 'de ce
tăţeni din Cpşeior, Zdrapţi.1 
Garabarza. ' pentru me
dicul stomatolog'' circum- 
se*$>ţia extînzîndu-se 1 cu 
localităţile Bucureşcî, Cu- 
reefeiu, Şesuri, Mihuileni. 
l-a data documentării noas
tre' şi medicii din Crişcior 
se; ăflău - în grevă." ^Pro
blemele sînt aceleaşi Că 
şi în alte părţi ne spuneau 
medicii Rodica Tuhuţ Col- 
ţa, stomatolog, şi Mihaela 
Mirza, ’ general ist.’' Apara tu
ra" > de lă' stomatologie' se ■ 
defectează frecvent, ca 'şi • 
instalaţia de apă, 'măteria- 
jel'e pentru obturaţie şi lu
crări nu sînt îndestulătoa- ’ 
-re.1'*; Or,' în ' condiţiile M n 
care'SSâgSO. • ţŞe bolrfavi pe - 
zi intră încabrneful*de'stoî>-
matologie; 28 la'geneYalişţi, 
ca" să '--hu 'jhai vŞvbim'de 
copii, inclusiv' elevii 1 din 
şcoli, • yă '.daţi scârna • ce 
nemulţumiri apar. Ar mai

Cabinetul de stomatologie al Dispensarului uman 
Crişcior în care îşi desfăşoară activitatea medicul 
Rodica Colţ* Tuhuţ. s, , Foto PAVEL, L.WA

Domnule ing. loan Florea, 
şeful Centrului de încer
care şi Omologare a Soiu
rilor Gurasada. am primit , 
precizarea dv. privitoare 
ia articolul apărut în ziarul 
nostru gr. 385/12 iunie 1991, 
sub titlul „Gurasada. Rea
lităţi de o zi... realităţi de 
m i l e n i i N e  pare rău că 
nu putem să reproducem în 
întregime scrisoarea pe 
care ne-o trimiteţi din lip
sa spaţiului tipografic. - In 
ce priveşte afirmaţia cu
prinsă în articolul nostru, 
apropo de activitatea cen
trului pq care îl conduceţi, 
aceasta aparţine primarului 
comunei Gurasada. Redăm

PRECIZARE
din precizarea dv. : „Cen
trul de încercare a Soiu
rilor Gurasada produce să- 
inînţâ din verigi /biologice 
superioare la plantele au- 
togame, pe bază de con
tract cu unităţi specializa
te din judeţ, - execută cul
turi comparative de con
curs cu soiuri în- vederea 
raionării acestora _ şi .veri
fică 'în 'p o s t control puri
tatea biologică a seminţe-, 
lor de ovăz, orzoaică -.si 
hibrid de porumb, prove
nite de la unităţi din ţară... 
In 1990, am produs peste 
100 tone de sămînţă din

categoria „elită*, care ’a  
fost însămînţatâ pe ogoa
rele judeţului, dar, puilţi 
cîrid desfac ua sac CU ;să^ 
minţâ, se uită ce soi şaejjct 
pe etichetă nu şi cin# a tru
dit pentru produyepea lui. 
De asemenea, am verificat, 
în culturi comparative de 
concurs, o serie de sedaţi 
de provenienţă autohtonă 
• şi Străină ; 21 soiuri de griu 
de toamnă. 76 hibrizi vie" 

- porumb. 70 soiui'i de car
tofi şi 27 soiuri de ierburi 
perene. In acelaşi timp, 
am verificat puritatea bio
logică Ia 53 probe Vie ovăz, 
64 probe de orzoaică şi 136 
probe de porumb*...

- • — • -

Reflexe IM.
.„Cheia succesului'’ de 

jnarţea e o emisiune nu 
■ numai captivantă ci ş, 

extraordinar de utilă pen
tru micii- întreprinzători, 
tn loc să fie- însă: progra
mată la o oră de maxim^ 
audienţă, ea a fost pla
sată . între orele 15—16, 
cînd aproape ninieni din
tre cei interesaţi n-o poa
te urmări. Oare programă* 
torii n-au în vedere şi e- 
ficienta emisiunilor ? •
In schimb, in aceeaşi zi, 
la convenabila oră 18, e- 
misiunea „Reporter ’91" 
a lostt. dedicată în exclusi
vitate Bucureştiuluil ’A- 
vînd în vedere că] graţie 
TV Române, noi, cei din 
ţară, am ajung să ciţnoaş- 
tejpŢ. perfect . mizeriile şi 
topografia gropilor dip 
Capitală, socotim , că a- 
cestet emisiuni l-ar fi sfciţ 
mai tin e  pe programul li , ' 
în locul' ei puţind fi pro- 
gramâtă~ ’ „Cheia succesu- ' 
îtts“. •  Finala „Cupei Ro
mâniei• la fotbal: un re

zultat previzibil dar ob
ţinut cu trudă, o brigadă - 
de, arbitri cu coroniţe de 
premianţi, o decizie dis
cutabilă, 35 de faulturi, 
un cartonaş roşu si vreo 
cinci galbene. Una peste 
alta, cel mai corect şi in- . 
teresant de-a lungul a- 
eestar 90 de minute -o 
fost comentariul lui Cris
tianŢopescu. •  CUeva 
convorbiri interesantei Vi
neri, tn cea cu . dl. Paul 
Şoloc, premierul Roman 
constată că pericolul alu
necării economiei înspre 
anarhie, consecutiv re
centelor revendicări ‘gre
viste, a fost sesizat şi 
respins de, societate, ceea 
ce trebuie considerat nu 
ca un şu-cces ai Guvernu
lui,'ci al- societăţii, E un 
adfpăr care atestă mat'u-. 
rizarea noastrătreptată  
şi previzibilă, . validiml 
totodată cele trei pjippf-.. 
pii cărora ’premierul. pfp-__ 
mile să le rimînă fid e l:.; 
cuhaf, competenţă,, con
secvenţă. m La „Actualită- 
ţile" de simbătă, . o  ştire 
senzaţională. Ansamblul

folcloric „Tir nava" s-a 
produs în Franţa, la Blois. 
Spectacolul, la cape a asis
tat şi preşedintele Mitter- 
ra.nă, a avut un succes 
atît de mure. Incit a doua . 
zi artiştii w ştri „nu şisau . 
mai găsit* nici costumele 
de scenă, nici instrumen
tele muzicale. Cum s-ar 
zice pe la noi, li s-au fu
rai. Asia m-a mai liniş
tit,: se' întâmplă, care va 
să zică, şi la. case mai mari.
•  In duminicâia „Lumină 
din lumină", două intere
sante puncte de vedere în 
problema foarte contro
versată a „eaanghelizata- 
rilor" Pastorul Petru Du- 
gulescu şi părintele Nl- 
colge Tănase par a între-,. 
zări o posibilă conciliere, 
în spirit, ecumenic. Per
spectiva e îmbucurătoare, 
discuţia rămlne deschisă,,.
•  Replica săptămînii .a  . 
fost rostită de Fănuş Neg-ţ. 
gu în -emisiunea „Pro 
Patria* : „Nu Ibaî există 
cenzură dar mă şi mir eiT 
nu există,' că să mai pună' 
zăbală unor Umpiţi . "

T.L PHAOS ,

- • — • — • — • — • — • -

UL CU RlktDAREA MAREA

— înţeleg, Vil cm Ajm «prietenul dumitâîe şi 
nu poţi crede în vinovăţia Iţii. Să admitem prin ur- 
tnşj e şi o a doua posibilitate şi anume că între omo- 
rtrea lui ,t;ajîtyş şi , încercarea de sJpucidere a liii Ajm 
ie r e -o legătură directă, .că pe Ajm l-au lăsat nervii 
fie sub avalanşa de false învinuiri, fie de teama 
răspunderii care î-a picat pe“ neaşteptate în cap, mă 
refer la moştenirea hamletiană.
r  Pţantisefc nu avea poftă şă-şi . piardă vremea cu 

pcŞjsşti” naive da asta .şi, fără să-i facă prea mare 
bTOurie liii .Suda,' interveni în discuţie !

Dar Pcer Gynt? Dar sîrma de pe htasă ? Dar 
fraza subliniată? Asta nu. înseamnă nimic?
• .— Da, fu de acord Tarantik si după un şourt

răgaz de gîndire adăugă: Încep să am şi eu în-' 
doleli.A f,

— îndoieli ? Cu privire Ia ce ? se întoarse Suda 
brusc spre el.

— Aşa... de fapt nici nu ştiu,, totul e deştul de
ciudat... •

.. Tarantik fu completat de ■Frantisek ;
— Am pentru asta o singură e x p l ic a ţ ie o r i

sinuciderea lui Ajm înseamnă recunoaşterea faptei, 
ori... ;

\ — Gri ? întrebă plin de interes Tarantik. 3- .;.
— „.ori n-a fost "o sinucidere.- ^

. Suda fi privi lung şi în tăcere pe Frantisek, care 
se simţi stînjenit. Nh era sigur dacă nu cumva îl ia 
drept nebun şi aproape'<sâ se temea să-l întrebe.

în locul lui, 0  întrebi 'îarentik care nu price
puse rensul vorbelor lui Frantisek.

■ _  Dar atunci ce este ? De n-ar fi' venit Vorlicek
şi n-am fi încercat să-l ^nem amîndoi pe Ajm, ce 
s-ar fi ales de el acum? O băltoacă de sînge în 
curte. > .. . . . . . .

Suda'zîmbea. .
■ ~  Gml că în Mul acesta ne apropiem de miezul 

lucrurilor. Ajm n-avea într-adevăr nici un motiv 
să-şi recunoască’ vina, pentru că nu Ol 4-a omorît. 
Suda se întoarse spre Frantisek. AaaîndoI_ ştim' doar, 
din declaraţia- lui Robert Roch, că scrisoarea din 
casa Iul Faltys n-o fosţ adusă de Ajm. Tu începi să 
ai îndoieli, eu însă n-am nici, un motiv să nu cred. 
Feptru Roch o minciună nu pute# să albă dectt con
secinţe neplăcute ş! faptul acesta e fcotăritor. înseam
nă că Ajm e în afară de orice bănuială şi. că po
vestea cu scrisoarea,- cu chemarea telefonică din 
timpul nopţii şi cu vizita din dimineaţa următoare 
au fost puse la cale antone pentru el, CU scopul de 
a îndrepta asupra lui toate bănuielile. Şi ar.fi reu
şit, dacă n-ar fi fost Zvonokosy şi pasiunea lui Rodi 
pentru cărţi umoristice.

— N:am ştiut asta, zise cu voce şeăzUtă Ta-
rantik. . ... . ...

— Da, m-am gîndit câ nu ştii. Asasinul, pentru

siguranţă, n-a plecat ultimul." L-a ' trimis înapoi pe 
arhitectul Kaleckjr să-şi.'ia mănuşile. • Desigur « fi' 
exista riscul ca plicul să fie văzut, ' dar pericolul 
acesta era minim, deoarece toţi îl zoreau pe Kalecky. 
Făptaşul a contat că plicul nu va atrage' atenţia ni
mănui dacfi-1 va aşeza pe maşă exact înainte .de a 
jiieca. Şi nici nu trebuia să folosească mănuşi, putea 
să-l apuce, să zicem... cu batista, nu-i aşa ? m seara 
aceea aveai guturai, nu ? Cel puţin aşa ai declarat, 
{toi din cei trei care ar fi pptot să, vadă pltoul, 
l-au văzut .aşa cîiat a şi presupus. Mă refer ta Ajm 
şi Kalecky. Doar Roch l-a văzUt, dar aserinul nu se. 
aştepta ca acesta să''vină acasă la Faltys..

Frantisek insă nu voia să. renunţe lâ bânulellle 
k sale împotriva lui Ajm. .

• — Asasinul ar fi trebuit de asemenea să fie con- 
vins că doamna Faltys na va intra fii . odaia «cec» 
şi că nici Faltys nu *e va In toarce «casă

- -  Exact, încuviinţă Suda. asta înseamnă că era 
ia tmrent cu situaţia m en a ju l Faltys. fii ceea ce 
priveşte întoarcerea Iul Faltys, asupra aeesM p od -" 
Wiităţl putea să-şi exercite.încă Influenţa, deoarece 
a plecat Împreună cu .Faltys şT ceilalţi la chef „Ua 
KIecenas*.

—. N-am făcut chef, am discutat la un pahar de 
yln, II corectă Tarantik.

(Va urma)

Ba Kdltara Jfdom* — ÎIM

. <
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. HOTARTRI EXISTA, 
ALTCEVA LIPSEŞTE

La îstrebarea; dv., domnule Ioan 
Coman dir> Hunedoara,- referitoare 
la gratuităţile şi reducerile de tarife 
pe mijloacele . de- transport pentru 
veteranii de război,-vă putem răs
punde-:. -

— Hotarîrea.. Guvernului *233/29 
martie 1991 completează prevederile 
Hotărlrii 1065/1990, suplimentîndu-se •; 
drepturile acordate veteranilor de

; război.: a lipsit Insă ; regulamentul 
de aplicare *< hota i îi x .

— tntr-uh viitdr, sperăm nu prea
îndepărtat, vor fi emise (evident du
pă apariţia regulamentului) docu
mente de călătorie pe CJF.R. în 
conformitate cu prevederile Hotărî- 
rii 233/1991 : - . '

— pare însă incertă soluţionarea
gratubaiţilor pentru- veteranii de 
< . X -t , U ,<vif iu ■ atîfc « -
(din oraşe) rit - şi pe cele care fac 
legătura între localităţile judeţului; 
este datoria ’ Prefecturii Judeţene 
Hunedoara să urmărească. mai 
consecvent aplicarea Deciziei , 377/ 
1990 întrneît între timp: festele XT.A. 
şi I.J.T.L. s-au divizat în  mai multe 
unităţi de transport iar soarta călă
toriilor veteranilor ţine de bună- 
<’t. *■« şi.ri < v g < > de bun
cuviinţa-şoferilor. ’

, Beci pentru ca această categorie 
de oanjeni — veteranii de război — 
să beneficieze de nişte drepturi, nu 
e suficient să existe hotărîri „de sus' 
(nu comentăm nici „generozitatea" 
lor, nici unele inconveniente pe care*' 
le conţin). Este necesară mai multă 
bunăvoinţă şi preocupare din pa-'ea 
celor care trebuie să aplice aceste 
hotărirt. -Mat aids că veteranii; nu 
sînt o categorie atît de numeroasă 
îneît să afecteze prea mult bugete
le unităţilor de transport:

CEI VIZAŢI RĂSPUND 
INTERPELĂRILOR 

ZIARULUI

, H  Begja Autonomă: de Gospodă
rie Comunală şi Locativfi Deva,
ia sesizarea adresată ziarului „Cu-

vîntul liber". de către Ghitiu Zeno, 
Dumitrescu Ioan şi Cseky Iosif .din 
oraşul Deva, strada Minerului, bloc 
P 3, ap. 15, 1,4 şi 13, pe comunică ur
mătoarele ; Blocul P 3, de pe strada 
Minerului este bloc proprietate per
sonală. Pentru repararea defecţiunii 
de- la instalaţia de apă caldă, se vor 
adresa, cu o comandă din partea a- 
sociaţiei de locatari R.A.G.C.L.-ului - 
Deva. Aceasţa o va executa, contra 
cost, -în, - limita posibilităţilor. Aso- 
ciaţia-de locatari poate executa a- 
ceastă lucrare cu orice alt agent eco
nomic prestator de servicii în spe
cialitatea respectivă.

■  Primăria oraşului Brad. Blo
cul 32, strada A. Iancu, a fost con
struit de E.G.C.L. Brad, actualmen
te Societatea- „Condor" S. A. Deva, 
fost T.A.G.C.M. Deva, . conform pro
iectului- I.P.H. Deva, nr. 5468/1985. 
Datorită faptului că în urma unor 
verificări prin sondaj, ordonate 'de 
I.G.S.I.C. Hunedoara — Deva,- s-a 
constatat armarea necorespuhzătoare 
a planşeelor de balcoane, I.P.H. De
va a dat o soluţie de consolidare a 
balcoanelor. Din cauza întârzierii 
execuţiei consolidărilor, nu au fost 
turnate mozaicurile în balcoane. în 
tre timpi blocul . a fost ocupat de 
locatari, Aceste lucrări vor fi termi
nate la sfîrşitul lunii iunie de către 
Lot 13, Brad. . .. .  .

Cu privire la terasa blocului, prin 
care se infiltrează apă, aceasta .se 
datorează rostului de dilataţie exis-;

»t construcţia blocului,
■oni *,.1-'. car- iu a fost acopei 

corespunzător cu tablă, lucrare care 
este în curs de executare de către 
Şantierul 6, din cadrul Societăţii , 
„Condor" S. A. Deva, Şi lucrările 
exterioare sînt iîn curs de executare 
şi se vor face conform proiectului 
de sistematizare.

La parterul acestui bloc au fost 
prevăzute prin proiect spaţii comer
ciale, respectiv cofetărie cu labora
tor şi o linie de autoservire cu bu
cătărie, beneficiară fiind Coopera
tiva de Consum Brad, care a finan-

9 *

ţa t execuţia acestor lucrări. Prin 
proiect nu sînt prevăzute măsuri 
speciale de izolare fonică; dar au 
fost- executate, lucrări de izolat fo
nic tavanele prin casetare, de că
tre beneficiarul lucrării. în proiect 
este prevăzut şi coş de fum.

-Prin proiect-fiind- prevăzut- a se 
executa la parter sală cu linie de 

. autoservire,- Primăria din Brad nu 
a aprobat transformarea acesteia tn 
restaurant- .

.POŞTA- RUBRICII

B, Petru — Brad: „Care persoa- 
i pot i .) uroe â punderea 'V 
girant în cazul cînd o altă persoană 
le solicită în vederea unui împru
mut la C.E.G. pentru cumpărare de 
locuinţă ?" ne întrebaţi dv. Orice 

... persoană- care . acceptă să gireze, are 
un venit stabil, iar rată pe care cel 
girat o are de restituit - lunar la 
C.E.G, să nu depăşeafeă o treime 
din venitul net al girantului. Răs
punsul 41 deţinem de - la Sucursala 
C.E.C. Deva.

Vasilf Popa — Fizeş, Bălţa. Ce
rerea dv. pentru despăgubire nu a 
ajutis la 'filiala din Brad a A.D.A.S. 
După informaţiile obţinute, aţi în- 
credintat-o unei terţe persoane care 
a neglijat s-o depună lâ destinatar, 
în curînd se va deplasa la. domici
liul iv o pers >ană autor sita le la 
V.D. AS.

Ştefan Jorza, Tainiţa, nr. 119, 
Dupăpiatră. Perioada ''la care vă 
referiţi o putoţi' valorifica în con- 
i rmi aU i preved i Decret îlui 
— Lege nr.. 118/1990, extinse prin 
Legea nr. 38/1990 dar numai dacă 
aţi fost luai „pri^nnicry după 23 au
gust 1944, de .către partea sovieti
că. Dacă posedaţi acte doveditoare 
în acest sens; . adresaţi-vă Comisiei 
Judeţene Hunedoara—Deva pentru 
aplicarea prevederilor Deeretu i — 
Lege nr. 118/1990. (I.L.).

Aurul Brad
şi^a pierdut strălucirea

Radiografii în Campionatul 
naţional de fotbal

Deci, Aurul Brad, acumu- 
lind doar 22 de puncte, a 
dcupat penultimul loc în 
clasamentul Diviziei- B, - 
seria a Ilî-a şî a. fetwqfra- 
da't în Divizia C. Întrebarea - 
pe care şi-o pun* brădewii - 
şi poate şi clubul este : 
se putea salva Aurul de la 
retrogradare ?- ' Greu , de 
spus l~ Fiindcă -din capul - 
locului ‘ s-a ‘ştiut că ' lotui 
e subţire, sub valoarea pre
tinsă in Divizia B, seria' a 
III-a.' In această situaţie 
s-a ajuns fiindcă jucători 
buni —■ cum au -fost Se- ~ 
liuq, Bodea, Gheţi şi Rusu 
— au plecat sub anumite 
motive la alte echipe, iar 
Micu, certindu-se cu con
ducerea, n-a mai partici
p i' Ia antrenamente Mv- 
biciuBcâ- conducerii clubu- ; 
lui de a aproba plecarea 
acestor jucători (vezi, cazul 
lui Soliuc, portar bun, a- 
cunv la Alba Iulia), acci
dentarea Iţii... Orbeanu, Vâ- 
caru şi Braic, ca şi randa
mentul mâi slab. al unof 
jucători ,,senatori de drept" 
pe' unele posturi fără con- 
• oand laţi; iu t i i  

-jocurile Aurului Brad să 
r,n se ridice. la nivelul ce
rinţelor. Cum-să cîştigi cu 
echipe i i, int / ’ t  *? 
Mure C.F.R Tirai u ra  
Olimpia Satu Mare, U.T.Ai. 
f’C- Ui. • am ireş ' .

>' Lotul.-"cu potenţial .scă
zut a fost cauza princi
pală ,a Retrogradării, dar 
nu singura. Fiindcă şl . la 
Aui-ul Bi&î s-â' aCâzăt ’dfil:. - 
plin lipsa fondurilor bă- 
neşti "'»• .1 d . , f’v  « >a 
tarea *.i e i5 Barza c < 
pri : ’ p iriţi ui ’,c f-rţir, 
fiin ica nici 1 icreâză îsiiili

nici puterea, dar să re
cunoaştem, nici dorinţa do 
a ajuta această echipă. Şi 
echipa, ju cînd. slab, nici 
spectatorii nu mergeau la 
meciuri. La un joc acasă 
s-au .înregistrat 35 de plă
titori ! 6u supla strînsă la 
casieria stmlionului, m» s-a 
putut plăti «iei bare 
’ - g&2 i dt *3. â ’• Ce', să 

‘ mâr -jvprbim ■ -'despre daâŞ# 
ţiile de ' deplasare*- - d n ă  
călătoreşti cu punga geală?

In. aceste - Situaţii."' caa- 
ducerea. tehnică, antrenoMfl 
Mihai Ceauşu- au înrercat 
Să' facă ceva; dar lipsa de 
experionţă, ' ajîitdrid n f i  
slab din partea conduceţi! 
clubului şi a secţiei de fot
bal şi-au spus cUvîntuFi 
Acum orice s-ar spung jp 

s tardiv ! Ce va face AOrbl 
în Divizia C, unde; ylwqâ 
ea formulă ( t A n  •il«î 

competiţional impune (A-fe 
viitorul campionat ,eâ»ps 
să se claseze pe prinaete 
lgOKf in seria VespŞsiŞvj(j/Şţ , 

■ Fliiîdcă, dhi--12--seirit''-âO*ţ 
rămînc doar 4 cu eîte 0 .  
echipe ! Şi să nu uite cOBe- 
duqerea ̂; clubului 
le . iu Bei r.dei *-• Fruscă Ob 
reînîcj-c i.» ' r . i  i ^ i  •asS’ţt 

. h-a împruinutat ,,. la .
fi drept i şi la Ut ar1 «eşu-e 
tineri valoroşi,; 
hăilă, Polverea, Mur 
Iga, Ştefan, care 
mult. Dar pe lingă d  tre- 
* i.'fc : experiment iţi M» 
... v  „r*- i-xi bine r.ttt"- 
tat ' i .

- lui. Şi mai tră&aw» 
Iubitorii fotbalului să Qft 
alături de < ei ea-.' 
să cbnstruiaseă,. j^€)foef0S  

. nizeze o nouă e^ipS * dig- 
fotbal, iubită! du suporteri* 
competiţlvă ! , .A^tăţl* :oameni* care; Iubesc'jfntba-- 

lul, ^celglşţite .-unităţi Di,viS»o G & caa£ ,
agenţi aeonfimicl n-au avut , • pionatuî ■jwlîitean ju l

rtCetl*-"im "nact.-w KiUSî-i-«Bl*

Între cerere, ofertă şi
decît' tin . " pasc" 
mare ! Şi ar fi păcat't In 
urmă cu pestei. .
Bradul avea echipă în Bf-
vi-zia A S.

(Urmare d>0 pag» I I

volum de Drodiise rezona
bil -în sectoarele alimentar, 
de_. legume-fruete,-. -textila,1 
încălţăminte şi metalo-chi- 
miee. Şi încă o. ccmciuzio 
extremi de impariantă; pe 
care- »oi • a*», mai -Btenţlc— 
nat-o în paginile ziarului: 
vastul personal funcţionă
resc, cu sarpini în aprovi
zionarea .oamenilor, nu-şi 
faee dţrt^iar'acttvUăţea bi-' 
rocrafi^fe-ltfind' locul celei 

- practieearefeffiverpEştev'or-. 
ba în - principal de.< socje^- 
ţile comerciale. cu. capiiâl 
de stat, coepertiţîa de con
sum şi U.JiC.C.

Cu toate , măsurile, luate 
de -GîţN*ne!(e: de,*co»itroi cp- 
mereţpF-şi; ppii^e^/sb; mm - ’ 
fine bin# veehea
rtefjfcPtout efe:
furil«.' Din multele ca
zuri pe care le avem. Ia 
riispeziţie^iaţă ţktar Citeva. 
L* matazknâ . tmiversâi 
•Ifipia* Deva s-au primit’ 
mărfuri confiscate de - po
liţie ta valoare de 148 585 
lei. In loc- ca acestea b£ 
fie puse in vînzare corect, 
o bună parte din produse 
au fost date la diverse per
soane direct din locul de
pozitării. Mai mult, suma 
încasată .• din .vînzările pre- . 
ferenţitde nu. a fost depu
să ia casierie aşa cum Cere 
lţgea,,.ci a rămas. la ges*. 
tioiîara Ana Ardean.. Şi 
focă o  chestiune deloc lip-.

sită de importanţă. Aceas-' 
tă încălcare a legii 12/1991 

. s-a făcut cu .cunoştinţă1 şx 
aeordui doamnei Elena Beş'-1 
leagă,: directorul umtăfii ! ?

La1 magazinul metalo —
: chimic Zam, gestionarul 

I’empili.u Han a dosit nici 
m ă- mult,J niei mai puţini 
d e ' 225 kg vopsea de ulei 
(ia preţ vechi) şi 50 bucăţi 
spray ,,Flit°; bomboane 
şi-ţigări „Snagov" doseşte 
MSriria r'Băneiiiy gesfiprrară 
la cofetăria „Garofiţâ" din 
Hunedoara; Marioara Ba
lotă, gestionar al unităţii 
nr. 100 ;;Bazar", tot din 
Hunedoara, pune deoparte 
perdele, ciorapi • pentru co
pii, mătase etc., iar Cor
nelia Gherman de ,1a maga
zinul de legume-frucţe Băî- 
ţa e iiv,* ~ sticle eu 
alimentar. Dar ce nu dosesc' 
„sărmanii" - noştri „comer- 
sanţi"!

fn urina cpnţraaleler e-' 
feetuate s-au constatat Huli
te abateri £n' respectarea 
orarelor de funcţionare, 
cum ar fi la restaurantul 
„Zorile" şi cofetăria J Îar- 
risă" din Sâmeria. la •  
seamă'de unităţi păr6t»!are 
dia Petroşatd („Timpul”, 
„Mioriţa", „Agrement"),-bu
fetul 100 Brad etc, Deo
camdată. acestea s-au sol
dat cu amenzi între 5 000 şi 
10 000 de îeî.

Desigur, nu spunem o  
noutate, dar starea de igic- 

a unor uni ăţi şi.

zine te fac să le ocoleşti, 
nil să le trepj pragul. Es% 
şi căzui restaurantului „Zo- ■ 
riie" din Simeria, lpcal gă- 
- î intr-o sta * * >rabî
lă ut- urâţenie a’ jr,-' o-tî- 
nere, şi la care grupuî sa
nitar constituie un adevă
rat focar de infecţii". -Gest 
tionam l.. unităţii . a fost 
sancţionat, dar 6 parte din 
vină 6 are şi conducerea 
Societăţii Comerciale „'Prati- 
silvaniă" Deva; căreia li 
aparţine î Mai. grav este

COMERţUL . 
HUNEDOREAN

câ' şi unele brutării suferă 
de- această boală. Intr-un 
top al acestora, p e . un tec 
de frunte. ar fi cea din 
Zam, gestionar. Bazăr . Stă- 
nilă. Să isiai amintim nni- 
tâţi; în ;  care, efod deschişi 
ro utilaj frigorific îţi vine 
s-o iei la ’ fugă (restauran
tul „Jiul* Petroşani), ma
gazine în care mişună roză
toarele şi, ceea ce este şi 
mai . grav, unităţi de ali
mentaţie publică particu
lare fără g ru p , sanitar. De 
fapt majoritatea nu sa  &- 
menajat aşa ceva, îhcăl- 
tdnd astfel o condiţie de 
bază -a funcţionării. lor. 
lată eîfeva: ,,Snack-ba*!' 
Brad, „Cafe-Bar" Petrila, 
„Disco-bar“ Petroşani (o 
singiu'ă încăpere- '.pentru.

bărbaţi şi femei). ,,v ,, 
Una' dintre;, concluziilx''. 

sutel’or 'ae ̂  controale' efec
tuate''este 'şi aceia, căţ. în ' 
marea'1 majoritate â ’ uriită-' 
ţilor , de alimentaţie PMbfir 
că,' activitatea de pregffiţjfe 
pentru sezonul de vară este 
mult rămasă în urmă. Deşi 
am Intrat bine în sezonul 
cald, foarte multe unităţi 
alimentare şi de alimfehtâ- 
ţie publică nu au iitilajg- 
le frigorifice puse în stare 
de funcţionare, nu ău deci 
condiţii pentru păstrarea 
rnţ|rfi/rilor uşor alterabile, 
ceea ce va duce la . apari- 
ţia unor seijoass p u i Kx'> 
în asigurarea aprovizionă
rii populaţiei. „De altfel, 
în-roate localităţile con
trolate (Deva, Valea Jiu
lui*' Hunedoara, "  Haţeg, 
Brad efc.) s-a conştatat ‘ o 
slabă pregătire a. sezonului 
de "vară”. • ‘

O altă 1 problemă eu 
care comerţul nosţru. nu-şi 
prea- bate capul este aceea 
a mărfurilor e» termen 
de garanţie, depăşita Sfot ■ 
multe unităţi care au în 
vînzare' asemenea produse 
fără a avea actele legale 
privind prelungirea ter
menului. Un singur exem
plu ar putea fi edific’aţor. 
Este vorba de laboratorul 
de cofetărie' 'd in  Petrila :
2 29Cf Sticle cu concentrat 
de lămîie cu termen expi
rat de doi ani şi 6 500 cu
tii cu lapte praf China, cu

y  - jy * . ;■
•i * nan t i >. !‘at (iăar - <*-■ . 
şase ladfc.--:*>•— ■ - ** . •
’ Despre gramajul .'pFd&4* 
scior. ,v şi respectarea reţe- 
telor a r ' fi, de «semefîeâl 
multe de spiiS Nu t r e b u i  
să fii specialist ea f
staţi lipsa-, la graptaf ‘
cepînd cu pîinea, , cop4g>||ir 
înd." cu reţeta^juţei:'»'’ 
ciorbe,; ciâ:bţ|îiş?e;îa 

Şi acum, .o 
tiurie, O supunem 
ţi ci dumneavoastră • şte' 
numai, pentru că nâfc 
dem că exemplul pe * 
îl dăm . este 
vorba, de
oricare, ci - de cclaţj'jdţlif S»" 
port.. Cd'nţref, ;  
le comerciale „CrişidS şş* 
'„Mercur* dift 'Brad ,‘aB.;..aii>i|i ' 
nat mai bine - de o- ţumpî 
tafe de milion de -lei^-djri* 
buzunarul oamenilor prin 
vînzarea ţa r i lo r ,-  de igţţ 
part,,1a preţarî'm aî marj. 
decîif cele;; Işgstle licjfegp*
porniţi; sîntem • împotriva 
feîşniţariio*X-Gri cuafe ,şuţB#;
Va fi vărsată' în buget»# 
statului,- dar • cu eiasteţ, 
cum ■ stăm ? :

Gama . abaterilor este,, 
mult -mai largă. Evideprt, 
nu se pot nega nici g ţw - : 
tăţile cu care se confrtm-: 
tă azi comerţul. Dar aces
tea nu justifică, nici pe 
departe distanţa: mare care 
este între cerere şi ofertă,* J* 
la care. se adaugă maira- 
paziieuriJâ de.to t felub Şi 
nu esie bine ! Dimpotrivă !

SMHPf

DimifieHBte r
i ' *5,. *:*?■ . A ' * ‘' '/■

Devei (ţ)
%*» ;ţriq£ f i;  ®  

..»'.»««»'•• . tHe.şD brifiiMfil  
regent -  sînt pxjbnccM anir.
. # r ip . - rJcdurT—

m at** 1* ~
...

;te singal^S; . ;«ş%fencî^«Ş|:3; 
ţigări., m u dteş «mioaafb’,. ' vine *«m 

popolorâ şi miros
■f. smî. ■ /  ■
. . Ip-noiMl-; mora ai-.
■ au pVea' este' iume,"fcw '"8# 

singurul ghişeu deschii 
"rbîfivx oţţmriiîv Ş&te 

.tepter«ygŞpriB.:.i. '«£•'■ tnc|» 
sS ,cu- ' lggiW,,-xor îa cefl'dk 

" ciaso a  -fi-tf“ -- vreo 5 $  
airsPentr de ambete;
»brăf# efe* zorJ. ta  
din^jre gară în rastoUNBr 
tu i: ̂ Raptd" sînt ' 'o d a ş if  
ctfivo oomeni- ‘co se - flUfi 
mereu Io ceas.-„Mol slrîl 
trei minute". „Ad mol 
mas două"; - .̂ Acom ar fi 
timpul să se desşhidfi“« Ci
neva bate Tn Şeam CB #  
monedă. In zdaat. blumal 
după mai m uite „ gesturi 
acest fel vfo'e- (fijjtotmo Mfţ- ! 
riona' să desthlţfe_ bfi® '«g 
stnteţi aşa zice

.ea cu reproş. Nu i se răs-
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 

JA§TATEIT I.M.P. ÎXP. $.t.L

V l f 3 D £  :
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I
■r»

1
-0 .
i

A w cfoiitî p tuOrv m O o tm im e i  -&&£■:
#S /|i7155/13 ţ «5/13; 175*13; Tt5/13;| 

li 115/14 ; 195/14; 145/15; j

I•  fa$eva — sfr. Minerwlwi, nr. 38, op. 3; ■»

♦  în Sifneria — str. George Coşbuc, 11 A. ;
(«04) 1

: Ateganizcază licitarea 
I şi a (9o«â n»tocositoare.

, • ■, . ■ . *. ” , T • - - . . S-’-âSfâjg

. SE€TIA DRUMURI Şf PODURI DEVA 

Str. Rinduptou nr, &h h 

A N U N Ţ Ă

aml/lasea um m m  parca*» ja m
DECEBAL", care urma sâ se desfăşoare îrt data 

ele 5 iulie W9L f567)

SOCIETATEA COMERCIALA 

„COMLEMN" SLA. DEVA 

Prestează către populaţie servicii sie trans

porturi mărfuri, fa tarife avantâjoase.

Informaţii la telefoanele 16906, 21658 şi

i m

i
DIRECŢIA SANITARA ^  ' î

A JUDEŢULUI HUNEDOARA , \
diţiile 'mm  §Scoate la concurs în ton 

1993 postarjfr vacante de medi<$ 
sortare din f  udefrfaperieod»

Concursul se va desfăşură' la HHPCie care 
are postul vacant. Prin telexul M misterului Să- 

nr- «/15.05.1991 se M ţâ  cjip pri-
vind transferul medicilor secundari anttt 1

Sefafu segmentare şi înscrierea fa Direc
ţia sanitară a judeţului Hunedoara — furou re
surse umane. <5661

JRKM&glA MUNJCJFIUUJI HUNEDOARA î

chioşc tip WmA:

i
i

j- rjLScRarea se va face la sediul Primărieii 
S'An»nicipiukii Hunedoara, în data de 17.074991.1 

\  <555) j
»

K l * ' :
R.AAJ.C.L. DEVA

SOCIETATEA COMERCIALA 

„RETEZATUL" S.A. DEVA 

Angajează lucrări de reparaţii învelîtoare 

acoperiş cu tablă cu materialul societăţii.

Relaţii f a  sediul societăţii, Deva, sau tele

fon 23630. (568)

COOPERATIVA

DE PRODUCI* HAŢEG

Anunţă vînzarea prin licitaţie publică a ur
mătoarelor obiective;

I
I

I

I

1II
1
III
?

I
f
X

A
'4

m

Execută prin secţia prestări construcţii, ctl,j 
m  in str. Gojdu, nr. 83, următoarele faafa lî*  ■  tm.u j i l  1

i H WW
Uvrează mixtură asfaltică fa cerere c u | 

de transport proprii sau ale benefi- j

execută prefabricate din beton, borduri,! 
2 d̂ de, boiaeckugi, cărămidă din zgură; î

.1 ♦  execută sobe parefabiicate tip şemineu î ]
•  execută pătule pentru depozitat porumb., 

de toal stts se execută la preţttri tte-1 
atit pentru unităti comerciale d t şi j 

pcittm ^  ^

— m i

DE EXPLOATARE TRANSPORT }

m m ^ p̂  \
i;fa Ib-dul |  Decendine nr. 3 0 . I  

A N C A J E A Z A :  1

VţNZÂfN- 
CUMPĂRĂRî

•  VlND apartament trei 
camere, ultracentral. Deva, 
telefon 24857 «au 9S6/43717.

' s. (1203)

•  VÎND garsonieră con- _ 9  VtND Dacia 1300, ri-
fort unu. Hunedoara, Moc fficssre imediată. Informaţii
G 3, et. 7, telefon 22559. Deva, telefon 23576, între

• *  VÎND înscrieri Dacia, 
august 1988 şi 20 iunie 1989. 
Deva, telefon 18159, după 
ora 16. (2679)

•  VÎND Urgent motoci
cletă Sport. Hunedoara, 
957/15338. ^ (2694)

•  VÎND recîver, nou. In
formaţii Hunedoara, tele
fon S57/22211. (2696)

*  grop adăpost animale — 5 buc.

■  magazie cu beci — 2 buc.

P  pătai porumb — 2 buc.

1 Îmjc-

metaUc — 1 buc.

■  clădire sediu — 1 buc.

■  moară MTMF şi clădire — 1 buc.

Licitaţia va avea loc tn data de 13 iulie 
1991, f a  ssefad C.A.P. Haţeg, str C  Porumbescu P 
nr. 14, ora 9,00. Relaţii suplimentare fa telefon f 
70120, prefix 957. ^55^  |

f

240 D şi 200 D. Hunedpît- 
ra, Cloşca nr. 17, telefon 
17865.. . (2715)

•  VÎND motor barcă şi 
filtru cafea, 1,2 litri. In
formaţii Deva, b-dul Băl- 
cescu, bl. 12, ap. 25. (2719)

9  VÎND Dacia 1310, 
nouă. informaţii Cristur, 
str. Coloniei nr. 61. (2695)

•  VÎND înscriere Dacia
1300 (ianuarie 1989). Deva, 
telefon 27569, între orele 
SA—20. - <2720)

Sibiu, zonă centrală, gaz, 
cu Deva. Variante. Tele
fon Deva 15751, intre • ore
le 7—15, (2711)

•  SCHIMB garsonieră 
ultracentral Petroşani, cu 
Deva, Telefon Deva. 23050.

(2716)

•  SCHIMB 4 apartament
trei camere Hunedoara, cu 
2 camere Deva, exclus Mi
cro 15. Telefon Deva. 20562, 
între orele 7—15. (2721)

•  VÎND fîn. necosiţ şi

r

•  VÎND Oltcit club, 2000 
T4Wltonlii)CrfeP|:^ar..;

} ■ ■ i  :l |2G0D)-

i . Au
TÎMPLARI i 1 t u  tocţia de fa -| 
lepkMfaîf din cadnd Dapawtufai)

,, -Ui..-,. - . ' - ;

fa în data de 080

. .AămAd este negociabil.
'-ţîsss •

•  CUMPĂR ârmă de vî- 
nătoare, stare bună, cali
brul 16, eieţ convenabil In 
lei său valută. Hoadol, te
lefon 07163, după ora 20,

(2685)

•  VÎND J2P Jţ,
stare bună- Deva, Mărăşii, 
bl. 80/45. Telefon 21826, o- 
rele 17—21. , (2683)

•  VÎND casă cu grădi
nă. Orăştie, str. 7 Noiem
brie nr. 4.

9  VÎND canapea tip Li
liac, stare foarte bună. De
va, telefon 28032. (2702)

* VINO apartament două 
cantere, la  Deva, cartier 
Gojdu. Informaţii telefon 
15440 sau str. Vânătorilor, 
nr. 27. (2704)

■§> VINO casă în Geoaglu 
sat, strada Romanilor nr. 
142, teren 2600 mp. Infor
maţii Geoagiu sat, nr. 1.72.

(2705)

îot»
osii" I ulm
&&&■'■ ■ *.

rntimnnvm*

iţii suptjm eafore f a  fadfat unităţii, bl- f 
* 1-învojămînt, telefon 11660. |R6$6) j

I

|
M:.

i

90ClcTATEA COMERCIALA 

i-RMOBEP" 5.A. HUNEDOARA
. . . . .... ... . . . .  .. . .

imtâgnmţm vînzarea «mei staţii mobile de pro- > 
Ifaterft dxiqon tip AK-DS-70-M2-OI cu capacî- j 
itfţb jfa  1200 ms724 h. Doritorii se pot aaresa 4 
fa Ubdftfa societăţii din Hunedoara, str. Ştefan, 
fal Afare nr. 1, telefoane 15842, 14801, 12338,1 
M R 1 E , In zilele de 3, 4 Şi 5 falie 1991. ;
7?  |562J I

-r • - , .... - *

O VÎND Dacia 1310 
break, nonă (lei, valută). 
Deva, telefon 16849. (2676)

* •  VÎND Citroen Palace.
Hunedoara, telefon 20065, 
orele 17—22. (8693).

#  VTND ĂRO 244, : Hu
nedoara, telefon 13303, o- 
rele 17—22, (26§3)

9 VÎND Oltcit (1084), 
'Dada 1300, -Deva, telefon 
24204, . (2692)

O VÎND camiot^tă « a  
prelată, telefon 966/23678, 
după ora 18. (2688)

O VÎND Dacia 4310 
break şj înscriere Dacia 
(1988), telefon 15035, tteva.

(8687J

•  v în d  ,ai»a***«*.
camere, 'uttrăceStrăl 'Deva.

pşt trei
vum ..., u ... ul Deva* 
Inform*®! 7
după ora 18. (2706)

#  VÎND Oacia breakV
lOffâcr fem, sintetizator Ya
maha DX 21 , Cumpăr două 
acumulatoare 60A, Deva, 
telefon 14818. (2708)

•  VÎND Renault 12, sta
re perfectă. Deva, telefon 
16860. (2709)

9  VtND Volkstvagen <3bif 
■LS.' De'Wi, telfton 1^189.

•  C.A.P. ŞOIMUŞ vânde 
te licitaţie , i urmăţoasele 
mijloace- fize :■ a^tocfanlon 
tractor cu remorcă, trei a- 
partamente, un saivan,' trei 
grajduri vite, patru pa
docuri, un atelier fierărie, 
un cazan plică, un finar, 
un şopron îngrăşăminte 
chimice, 500 buc, saci iută, 
zece, bucăţi bidoane alujfa- 
niu, o  betonieră, o căruţă. 
Un ca), uu aparat de su
dură. Licitaţia va avea loc 
duminică, 7 iulie 1991, ora 
14, te  sediul unităţii. Lista 
cu preţurile se află f i ş a 
tă ia  sediul unităţii şi la 
primăria comunei Şoinruş.

(2722)

S C H I M B

DE IOCUINJE
•  SSHIM3 apartament 

proprietate, 2 camere, cog- 
fprţ sporit, etaj U, fa car* 
tierul Andrei Murşşanu, 
Cluj, cu Un apartament â**»

r
Informaţii familia Ctemă- 
şiu Tîţfa. Geoagiu sa t te-

m i )193.

« VÎND vfdeo Recorder
PjîiUpşi Deva, telefon TfbSU 

- (2712)

1-

•  SgHIMB «argaoIeiA 
cocfmţ Unu, #ojdo. «ţb-*- 
p a r ţS » « t . dogi» «BHtem
exclus /Micro IS şi Deeia. 
Informaţii : Deva, fatefon 
26531'. după erele iă. ţfW?)

•  RIERWJT legiţifnaţie
Ş e f  V lt Şui eliberată de 
G.IG1C.ÎU Beva, pe nume
le Bogdan Iosif. Se decla
ră nu lă .-/; / / ^  (2686)

9  DISPĂRUT autorizaţie 
funcţionare eliberată de 
l’refectura judeţului Hune
doara. certificat inotatricu- 
lare Oliberat de Gamara de 
Comerţ şi tedastrie ICutte- 
deara—©eva, ştampilă «a 
antet, fără  siglă, pe munte
le Barbara Traian, (Socie
tatea Comercială „PART- 
CONSTRUCŢII" S.RA. tte 
declar nule, ■ (270®)

O f® T Ă

DE

: iH Q a a a t f  . ■

•  INGINER, -caut
nier® Sfa-.................
ddifl e*iţ\er% pdblfU

feefari

•  VÎND Mercedes 123 D, •  SCHIMB garsoniera va, tMsfon 27'

d # l  era 46.

pţyţR Sg

♦  D X fiiU l filnsfe'i video 
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