
şi
- — Ce ae puteţi spune 
despre prelinsa ruptură 
din interiorul Uniunii Va
tra Românească?

*- Nu este vorba de o 
pretinsă ruptură, ci des
pre cîteva rupturi repeta
te, planificate şi, se pare, 
recompensate. Aţi putut; 
constaja cîte feluri • de 
rupturi s-ău petrecut în 
organizaţiile politice sau 
nepolitice de Ia noi. tj- 
nele dintre acestea sînt 
normate, altele sînt pro
vocate eu Scopul de a 
aMbllniă spfeitUi „demo
cratic" din interiorul res- 
pectivielâf formaţiuni. U- 
neie sînt malefic dirijate. 
Sciziunile la virful con
ducerii U.V.Îl. fac parte 
dintre acestea din urmă. 
Argaţii puşi să le împli
nească mWU importanţă 
numerică, fiindcă sînt pu
ţini s dm-;(4ejnni ,de luat 
în sesam ptiă exerciţiul 
şi calibrul oportunismului

lor. Chiar şi acum cîiid 
i,apele“ s-au limpezit, se 
măi zvîrcolesc. îmi îngă
dui să bănuiesc că sînt 
mustraţi pentru neduce-

■ hiUşrvitl  ̂
cu dl. senator 

RADU CEONTEA, 
preşedinte 

al P.U.N.R. (I)

rea la bun sfîrşit a misiu
nii.,, Nu cred că V.B. 
poate fi, ruptă.. Şe pot 
doar rupe de ea cîţiva 
rătăcitori. Prea seamănă 
cu o forţă a naturii şi de 
aceea cred că -au poate 
ff frîntă.' ’

— Precizaţi cum vedeţi 
alegerea dumneavoastră 
ca preşedinte aj b lid u 
lui Unităţii Naţionale Ro

mâne. după ce aţf înde
plinit funcţia de preşedin
te al UnîuaH Vatra Româ
nească ; despre trecerea 
de lâ conducerea unei 
organizaţii social-cultura- 
lc şl de atitudine civică 
la conducerea unui partid 
politic.

— De ce n-aş putea be
neficia de un drept ce
tăţenesc elementar: acela 
de a fi ales? N-am fost 
ales senator ? Ca senator 
n-am făcut politică ? Idei
le politice pe care le-am 
exprimat n-au venit în 
sprijinul programului 
V.R., deci în sprijinul 
naţiunii? Dacă numai pu- 
ţme dintre ele au fost 
votate,, nu mai este vină 
iţea cl hai .si spunem, a
primelor două părâde't -
F.S.N. şi U.D.M.U. care,

; A»consemnat >
NATAIIA fASIU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Deşi sînt multiple şi 
complexe problemele ce 
frâmîntâ lumea sateloc, în 
prim-planul preocupărilor 
revine secerişul, cu întreaga 
gamă de lucrări din flux. 
In strînsă legătură cu prio
rităţile perioadei,' aducem 
în atenţie o serie de as
pecte de larg interes pen
tru toţi cei care se ocupă 
direct sau au tangenţă cu 
producţia agricolă.

în primul rînd, consta- 
tîndu-se uncie întârzieri în 
aplicarea Legii fondului 
fuheiar, s-a stabilit ca; în 
mod obligatoriu, pînă la 
dalta de 'S Iulie a;e toate 
coinisiile locale să afişeze 
listele pentru împroprietă
rire, astfel înclt pînă la 
15" iujie să poată fi adre- 
saţeşi soluţionate de către 
comisia judeţeână contesta
ţiile posibile. In bâza ho- 
tăririi de validare a comi
siei judeţene, persoanelor

îpdrşptăţite li se vor eli
bera adeverinţe în care se 
va înscrie suprafaţă de 
teren Stabilită pc categorii 
de, folosinţă (extravilan şi 

, intravilan), care să consti
tuie dovada dreptului de 
proprietate.

Chiar dacă ploile au lh- 
tîrziaV cu cîteva zile de
clanşarea secerişului, or
zul aşteptind intrarea com
binelor în lanuri, facem 
cunoscute unele precizări 
ale Guvernului şi Minis
terului Agriculturii şi Ali
mentaţiei. Pornind de la 
cerinţa asigurării fondului 
de-stat eu cantităţile de 
cereale necesare, prin Ho- 
tărfrea hr. 396 a Guvernu
lui s-au stabilit o serie de 
măsuri ce vin să sprijine 
realizarea acestui scop, pre
cum şi acoperirea solicită
rilor de seminţe pentru pro
ducţia anului viitor, in
clusiv a celor de legumi-

-•—• —•  —• -  •-

I ZIAR INMAENOTNT 
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Greva medicilor 
hunedoreni continuă

La solicitarea comitetului 
de gr.evă; ai sindicatului 
independent ai medicilor 
din Spit^lulJîunedoara, am 
participat lă raportul de 
gardă clin dimineaţa zilei 
de 2 iulie. Domnii doc
tori doreau ca opinia publi
că, în speţă locuitorii Hu
nedoarei, să ştie că;

•  de la declanşarea gre
vei, asistenţa mamei, a Co
pilului şi a bolnavilor în 
urgenţă medicală s-a asigu
rat cu mare promptitudine; 
între 16 iunie şi 1 iulie, la 
serviciul de urgenţă s-au 
prezentat 1152 de bolnavi 
(cam 60 de oameni pe zi); 
la Pediatrie au fost acor
date, începînd din 17 iu
nie, 725 consultaţii, dintre 
care 13 cazuri au fost ur
genţe j

•  starea de boală con
siderată urgenţă s-a stabi
lit; după consultarea tutu
ror bolnavilor care au soli
citat acest lucru ;

•  în prima perioadă a 
grevei, muncitorii din com
binatul siderurgic au bene
ficiat de consultaţii la po
liclinica de aici; abia după 
declararea de către Fede
raţia Sindicatelor Indepen

dente ale' Medicilor a ra
dicalizării greveî ' ufgSîţCTS- 
s-au rezolvat în spital, 
unde a fost triplată linia 
de gardă Ia urgenţă;

•  nu s-aii produs în a- 
ceasţă perioadă decese din 
culpă medicală (copilul, 
decedat în urma unui ac
cident de circulaţie Ia 
Hăşdat, era mort deja cîrtd 
l-au adus la spital);

•  greva medicilor din 
Hunedoara nu are caracter 
politic, ideea solicitării de
misiei Guvernului de că
tre Uniunea Confederativă 
Naţională, din care face 
parte şi Federaţia Sindi
catelor Independente ale 
Medicilor, nefiind îmbrăţi
şată de membrii acestui 
sindicat;

•  revendicările dumnea
lor, în ordinea priorităţi
lor, sînt: î. salarizarea co
respunzătoare gradului «ie 
dificultate şi responsabili
tate al profesiei de medic; 
2. abrogarea Hotărîrii Gu
vernului hr, 307 de plafo
nare a salariilor ; 3. reali-

VIOR1CA ROMAN
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Dimineţile Devei (li)
#  Băutorii matinali au prioritate •  O cucoană 
ţîfhOusă •  Telefoane cu păcăWci •  Un cal ' cu 
trei picioare ' •  „Greva" îngrijitoarelor de peron 
, •  Difuzare răguşită •  Canicula şi toaleta femi-
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— Deci te-ai căsătorit 
cu Nelu!... Credeam că 
e un flirt nevinovat...

— Aşa a crezut şi 
Nelu,

0 0 0 0 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6

Clienţii ■ diurni ai restau
rantului „Rapid’ o ian pe 
urmele doamnei Mariana. 
Unii se opresc în dreptul 
galantarului eu mincare, 
deştul de bogat de altfel. 
Alţii însă rămin la capă
tul tejghelei şi comenzile 
încep să curgă: „o vodcă 
mare", „dopa cirgşaţe", Si 
una mai hazlie : „Două de-a 
lui Romică". Doamna Ma
riana abia pridideşte cu 
umplerea paharelor.. De cel 
ce solicită mîncare nu prea 
aure vreme.

Trenurile vin şi pleacă, 
iar pe peron e vînzolealâ 
mare. De unul din vtnzăto- 
rii particulari de ziare se 
apropie o doamnă bine îm
brăcată şt Ztce: „CU face 
cărţulia aceea cu titlul 
sSingur împotriva dictatu
rii?“ (de Ion Aramă — 
n.n.j. „Şaptezeci şi şapte 
de tei*. „Broşurică aceea ?" 
se miră cucoana, după care 
se îndepărtează ţîfnoasă. 
Un om se apropie de un 
altul ce răsfoia un „Cuvin- 
tul liber", „N-aveţi ceva

fise de telefon ?" „Ba da. 
Uite trei". „Mulţumesc 
mult. Apt întrebat peste tot 
şi ţa chioşcuri şi la ghişee, 
Nimeni ri-ăre". Omul dis
pare spre holul mare al 
gării. Vine, după o vre
me, cătrănit. „Ai reuşit ?“ 
întreabă cel ce i-a dat. fi
sele, ,JPa de Und-e l Mi 
le-au înghiţit pe toate cele 
trei aparate publice*. „Îmi 
pare rău, nu mai am“-, „Mă 
duc să caut".

Peronul s-a mai golit.'4% 
dreptul uneia dintre cete 
două cişmele un mijloc de 

; t ltipo. Catul alb 
moţăm sprijinit în trei pi
cioare, iar birjarul doarme 
de-a binelea în scaunul 
său. Soarele se ridică tot 
mai sus şi promite o nouă 
zi cu caniculă. Trei femei 
îmbrăcate în halate albas
tre stau de vorbă spriji- 
nindu-se în mături. „Or fi

TRAIAN BONDOR
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FtASH !
0  • DlipÂPI-ATRA — CHEIA. 

Dumiruţcăi f, iulie ş.q„ -oreiaţ P, 
Zfm ftapăpţaţru‘.^Cfegid ffSiţp: 

ceş), .va avea , loc a nouă-, âjtp’e. 
a AiunQScuţei rnamfeştarş, jlntîl-' 
nirea moţilor cu istoria"'. ' Cu a- 
cest prilej vor fi organizate exer
ciţii militare, un. „dialog 'cil ;ts-. 
torţa", va 'fi slujit uft pdtamm 
■pentru eroi, urmkta toate de un 
spectacol în aer liber susţinut de 
formata şi solişti de muzică
pOpttînfiŞ;1; w <

:?0 r •PEnŢfftf-'CĂttÂrem. &e 
la,fymjiul,MgţMţr l.o.ap, Roman,, 
a ţr 'h c i  o r l îT  Regiei Autonome

m & sm m m m .m m m m m

Transport Persoane din Deva, 
Oftăm că firma respectivă a fost 
dotată cu tfei autobuze ,Jtkarus? 
— 280, de. 152 locuri fiecare. Alte 
lă asemenea autobuze vor sosi 
curînd. Toate 1 Vor contribui la 
îmbUitStăiţtreaz f  - condiţiilor ăe 
’frampărt- ~îh comun pentru de
veni t- A 1 '• .

© ■ Spectacole, cefc âouă, 
sole- prezentate recent ţaspectacole ,

Palptul . Culturii din Deifa 
iVitanlructrcaţ-.înpheierea activităţii

au
.. ... ......  . ■  .... P«
acfisA: an gcalQŢ m Cehcuţui de 
educaţie muzicală şi pţanţf de'pe 
lingă CluowT„Constructori?* 'din 
Deva al sindicatului liber din.S.C. 
„Condor“ S. A. In ţnaiva JOr ma
joritate, elevii acestui , ceft, ÎP* 
drumat da profesor Elţna Ţămă- 

; stht' copii de boup’pfo, cbpii de constructori.

0  DOVEDIŢ1-VA PREVĂ
ZĂTORI. Dâţiozitele din Hune
doara, Petroşani,' Călăn, Qrăştie, 
llia şi Cfişcior ale Societăţii Co- 
mercîăie- „Comlemn" $. A. dis
pun de cantităţi' îndestulătoare 
de cărbudi şl lemn dt foe. Pro
blema lemnelor este* tn- curs de 
rezohdre optimă- ţi la depozi
tele din beva 'şi Brad. Cei pre
văzători aeiim îşi fac' proviziile 
•pentru iarnă. r ‘ £  ' • '

Q $/ 'MOTORETA. - A e  Crea 
un accident grav. dagtT iiu se 
respcQtăf regulile .. de f  circulaţie, 
Tinăru^iotţn' Marlş, \ JUră ocu
paţie şl permis de conducere, 
cirgulînd pe un .d<rum judeţean 
Ungă Geoagin, a intrat eu vîteză 
ttCafe intr-o curbă, u ffr&i cîte- 
va tumbe şi„. 'S-q \ accidentat 
grav.

© la  pRiMAriA comunei 
Rîu de Mori s-au depus 37 de 
contestaţii în legătură cu dobin- 
direa dreptului de proprietate a-‘ 
supra pămtntiilui. Dintre acestea, 
25 ăU fost rezolvate cu operati
vitate, celelalte fiind de 'compe
tenţa comisiei judeţene. Domnul 
Ihginer Ionel Munteanu, primarul 
corpncnci, ne-a spus că organul 
laşei al administraţiei, publice 
şsie deplin implicat in aplicarea 
corectă a Legii fondului fun
ciar.

REPORTER

noase boabe şi oleaginoase. 
Iată care este motivaţia ce 
stă la baza stabilirii pre
ţului de ?<—9 . lei pentru 
fiecare kg de orz, grîu sau 
orzoâică, pe de o parte, iar 
pe de alta, plata în cerea
le sau seminţe a lucrărilor 
agricole şi a altor presta
ţii făcute de societăţile co
merciale din sistemul api
culturii. Comisiile de li
chidare din fostele coope
rative agricole vor avea în 
vedere să fie luate în cal
cul toate lucrările efec
tuate, incluzînd atît recol
tarea, cît şi eliberarea te
renului. Plata contravalorii 
prestaţiilor făcute de către 
societăţile comerciale şi 
preluarea cantităţilor de 
produse agricole Ja fondul 
de stat se realizează de Sfr-

NtCOLAE TfRCOB
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■  TELEVIZIUNEA E 
MANIPULATA'. Conform 
unei statistici proprii, intri» 
18 martie şi 23 Iunie, pe 
micul ecran au apărut 65 
personalităţi guvernamen
tale şi F.S.N.-iste, cărora
11 s-au alocat 8 orc şi 17 
minute, în timp ce celor 
129 de personalităţi ale (P 
poziţiei, prezentate în ace
laşi interval le-au revenit
12 ore şi 18 minute. Păi e
clar că televiziunea e ma
nipulată ! •••' .j*

■  POSIBILA VlNZARE
A intercontinenta-
i.ULUI: In urma visilei 
în România a mai multor 
oameni de afaceri brita
nici, s-au iniţiat discuţii 
privind modernizarea şi, 
Ulterior, cumpărarea Hote
lului „Intercontinental" Bu
cureşti de către un între
prinzător englez.

■  AGENŢIILE INTER
NAŢIONALE DE PRESA 
au anunţat înregistrarea 
unor defecţiuni în activita
tea reactorului nuclear de 
la Kozlodui, în Bulgaria,' 
pa malul Donării. SBeclaMfer 
, Hi sovietici. caro asigtl
supravegherea centralei au 
părăsit-o.

•  IN POLONIA a stîr- 
nit senzaţie anunţul Agen
ţiei PAP, potrivit căruia 
cîţiva politicieni de vază — 
printre care vicepremîerul 
Leszek Balccrowicz, fostul 
ministru de interne Czes- 
law Kisczak şi alţii — ai 
putea fi deferiţi . justiţiei 
pentru ; amestecul - lor în 
„afacerea alcoolului". A- 
ceastă denumire a fast a- 
tribuită importului ilegal 
de băuturi alcoolice, care 
a provocat visteriei statu
lui daune în valoare de 
mal multe miliarde de zloţi.
O comisie a Seimului in
vestighează. această aface
re, care se anunţă de pro
porţii. j

•  UN VIRUS a şters din 
memoria computerului A- 
dunării Constituante colum. 
biehe aproape 400 de arti
cole elaborate de experţi' ■ 
ce urmează să contureze 
noua Constituţii a ţării.

* m m • m-m o m m m mmm
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CUVîNTUi ttBER

ri repetate şi
(Urmare tffn pagi I!

prii! majoritatea parla
mentară, hotărăsc în lua
rea deciziilor. Practic, 
U. V. R. nu este repre
zentată în Parlament de- 
cît doar "prin cei doi 
senatori şi . cei nouă depu
taţi din partea P.U.N.R. 
Toţi aceşti - unsprezece 
parlamentari sînt mem
bri ai Vetrei. , Din cînd 
âi cînd, ne-au sprijinit şi 
alţi cîţiva parlamentari, 
dintre care s-au remar
cat domnii senatori Ro- 
mulus Vulpescu şl Gbeor- 
ghe Domitraşeu.

Este regretabil cS, spe- 
culîndu-se caracterul 
„ceâuşist" al cauzei «a* *- 
ţionale, se neglijează, ă- 
proape complet chestiu
nea. Aproape că mt se 
pace abătird, dar am asis
tat îndelung la dezbate
rile t^^or viitoaBei con
stituţii şi am putut con
stata cum graiml domi
nant prin . număr al de
putaţilor F.S.N. se com- 
portă Jft vot după cano
nul confortului bolşevic : 
şînt mulţi şi îi înving pe 
cei-92 de senaterti F.Ş.N. 
De fapt deputaţii aceştia 
duc o luptă ciudată în 
sînu) propriului partid şi, 
votează ca berbecii. Nu 

>(311 dacă o fac din, igno
ranţă sau ca urmare a 
dresurii care li se face. 
Din această cauză s-au 

.Votat teze cu un caracter 
antinaţional clar. teze 
calfe. încurajează expan- 

. Manea ambiţiilor* hunga-- 
iriste în sînul naţiunii 
române şi- împotriva po- 

. porului român. Astfel, 
‘ambiţia liderilor minori
tăţii etnice ungare de' 
Sfidare a naţiunii, a sta
tului naţional şi de a se 

'încerca întemeierea unei 
„ţări ungureşti" pe teri
toriul -românesc, se pre
figurează a fi garantată 

' prin ‘ constituţie.
* Am .trecut în fitaatea 

P.U.N.R. cu gindul că şi 
eu îl voi putea întări şi 
că, lor ne voie. în viitoarea

guvernare, vom putea cere 
şi obţine, între altele, re
vizuirea constituţiei cu 
sprijinul românilor din 
Transilvania, care vor fi 
primii umiliţi de expan
siunea antinaţională a 
privilegiilor şi nu a drep
turilor minorităţii etnice 
ungare din România. '

— Pentru . aceia care 
mai au. neclarităţi (şi, din 
păcate sînt destui 1), pre
cizaţi relaţiile exacte in
tre U.V.R. şi P.U.X.R,

— In perioada de pro
vizorat, cînd funcţiona 
acel „parlament" care a 
devenit C.P.U.N.. văzând 
că românii -din Transil
vania nu sînt reprezen
taţi cum se cuvine, iar 
liderii unguri — unii foşti 
homenclaturişti ceauşişti 
de frunte — zburdă şi 
încearcă să impună punc
te de vedere strict unila
terale, cu neglijarea in
tereselor naţiunii româ
ne şi a statului naţional 
unitar, şm cerut condu
cerii de atunci a ţării să 
accepte şi prezenţa a trei 
împuterniciţi ai U.VJ3. 
măcar ca observatori. Am 
fost „Încurajaţi* şi de 
fâptul că balconul obser
vatorilor a rămas liber 
după ce reprezentanţii: 
romiler au fost promo
vaţi eu- drepturi depline; 
în plenul C.P.U.N. An» 
zis şi noi — cu tot res
pectul pentru minoritatea 
etnică cea mai numeroa
să — dacă şatra a in
trat în parlament, de 
ce n-ar fi acceptată Vatra

; măcar ca observatoare ? 
Ei» bine, n-a fost ac
ceptată ! Ni s-a spus că 

; U.V.R. nu este organizaţie 
politici Dar Aici F.S.N. 
nici U.D.M.R. nu se con
siderau atunci organiza
ţii politice.' Cînd am ce-- 
rut explicaţii, ni s-a spus 
că U.D.M.R. este organi
zaţia unei minorităţi. Am 

"replicat: dar. şi românii 
dm judeţele Harghita şi 
Covasna sînt nu numai 
minoritari, dar şi agresaţi 
fizic şi psihic fără nici

o ocrotire... Argumentele 
noastre n-au convins. 
U.V.R. n-a fost acceptată 
în C.P.U.N. Atunci, mai 
mulţi dintre noi am în
ţeles necesitatea înteme
ierii unui partid ca braţ 
politic de reprezentare a 
programului U.V.R. A- 
cest partid a fost înregis
trat simbolic la tribunal 
în data de 15 martie 1990, 
cînd guvernul provizoriu 
a îngăduit o sărbătoare 
ungurească pe pămîntul, 
românesc, a îngăduit fes
tivităţi care pentru români 
au fost Jignitoare, fiind
că au degenerat în acte 
de extremism şi ireden
tism din partea unor 
unguri din România şi 
din Ungaria. Jubilau în- 
tr-o zi de doliu pentru 
Transilvania şi pentru 
întreaga ţară. De fapt, 
aceste nesăbuinţe au 
culminat cu atrocităţile 
de la Tîrgu-Mureş, din 
20 martie 1990.

Pe scurt, deci: P.U.N3. 
este fiul U.V.R. fiindcă 
s-a născut din Vatră, în 
condiţiile de mai sus, şi 
pentru că eislfe- singurul 
partid care şi-a însuşit 
în întregime programul 
U.V.R. la o lună şi Jumă
tate de la înfiinţarea a- 
cesteia. De aceea există 
justificate simpatii Intre 
aceste două organizaţii. 
Chiar dacA U.V.R. nu se 
subordonează intereselor 
nici unui partid, accep
tă ca un partid să i se 
subordoneze ei: Degeaba, 
prin diferite căi, se trim- 
biţează din .partea FJS.N. 
necesitatea ca U.V.R. să 
fie echidistantă faţă. de 
toate partidele ! Astă nu 
se poate, asta este nefi
resc 1 Distanţele între 
U.V.R. şi partide sînt 
variabile, nicidecum ega
le. Cum s-ar putea si
tua echidistant Vatra faţă 
de P.U.N.R. şi U.D.M.R.? 
Este clar: faţă de pri
mul este-aproape,, faţă de 
al doilea este departe, 
între aceste limite se 
află celelalte- partide.

Dimineţile Devei
(Urmare- din pag. I)

în grevă“ zice ciheva. „Po
sibil — i se răspunde — 
de vreme ce coşurile îs pli
ne de h î r t i i Un  om mă
runţel de statură, ce iese 
din biroul pe care scrie 
„şeful staţiei" trece pe 
lingă ele, dar nu le zice, 
nimic. .

Soseşte trenul de Lugoj, 
cel cu care vin la Deva, cu 
legume proaspete, foarte 
multe ţărăncl. Se coboară 
coşuri şi saci plini cu mar
fă. Calul cel alb se învio

rează brusc, ca şi omul de 
pe scaun. Le-au sosit clien
ţii. Autocarele, conduse in 
mare viteză, se agită şi ele. 
Difuzoarele din staţie, a- 
nunţă sosirea şi plecarea 
fiecărui tren,' dar hîriie ne
plăcut şi nu se Înţelege 
mare lucru din ceea ce 
spun. ' '

După -, plecarea Jugoja- 
nului“ peronul se mai liniş
teşte. De la un cap la al
tul, femei tinere sau mai 
puţin, îmbrăcate cu haine 
lejere, unele lăstnd privi
rea să treacă, bocăne pu

ternic din tocuri, urmărite' 
de bărbaţi, dar nu numai. 
Vine acceleratul ce se duce 
la Timişoara., Intră in staţie 
fălos şi are un număr Im
presionant de vagoane. Nu 
stă mult şi pleacă. Tot aşa 
de maiestuos tîrînd va
goanele pe care seria y in 
mai nţulte limbi. In urma 
lui rămîn şinele reci pe 
Ungă care iarba năpădeşte. 
E o imagine nedemnă de 
gara Devei. Îmi aduc a- 
minte că, fiind copil, lu
cram vara, contra a cîţiva 
lei, intr-o gară mică a Cîm- 
piei Ardealului, la smulge
rea cu degetele a buruieni
lor dintre linii. Să se fi 
abandonat obiceiul ? Păcat!

Secerişul 
ia uşă

(Urmare di» pag. I)

cursala judeţeană „Rom- 
cereal R. A.

în scopul asigurării se
rileminţelor preţurile de con

tractare, în raport de cate
goria biologică, s-au majo
rat după cum urmează: la 
grîu comun, secară şi tri- 
ticale 9 500 — 13 000 lei/ 
tonă, la grîu tare 10 500— 
1*500- lei/tonă, orz 9 000 — 
11500 lei/tonă, orzoaica de 
toamnă 10 000 — 13 000 lei/ 
tonă, iar la orzoaieă de 
primăvară 10 SOC — 13500 
lei/tonă.

Cu referire la actuala 
campanie de seceriş sînt 
de relevat câteva detalii. 
Intre altele, menţionăm că 
în judeţul nostru griul şi 
secara ocupă mai mult de 
17 000 ha, orzul peste 4 600 
ha, orzoaica 522 ha, iar 
ovăzul 2956 ha. Dotarea 
tehnică a societăţilor co
merciale pentru mecaniza
rea agriculturii permite ca 
întregul volum de lucrări 
să fie realizate în bune 
condiţii. Din evaluările fă
cute în lanuri rezultă că 
producţia a fost mult di
minuată diri cauza nefer- 
tilizării terenului şi neer- 
bicidării unor mari su
prafeţe. De aici se desprind 
importanţe, concluzii pri
vind pregătirea recoltei â- 
riului viitor.

61. CU RĂBDAREA TRECI MAREA

t  Bine, sâ încercăm acum, continuă Suda," să 
trecem tijr> revistă toate persoanele care au fost acasă 
la fuîtjffl» şi. pa urmă Ia discuţia aceea la un pahar 
de virffc m  h»: „toeeenas". Unii sînt suspectaţi în le
gătură’ sarliowea de pe masa lui Faltys, alţii din 
cauza

—* Cjjre teică)#*?'
- CKiieVa l-a- sunat pe Ajm şi l-a invitat â
două zi la Faltys,, dar acela n-a fost Faltys. In afară' 
de dumneata, au iftăi fost acolo : Zbynek Ciz, arhi
tectul Kalecky, două femei; Irena Skaloudova şi 
Olga = Vagnerova şi secretarul literar Vorlicek, care 
multa vreme n-a intrat în discuţie, pentru că în 
sua crimei, după informaţiile iniţiale, nu fusese în 
Studiourile televiziunii. Pe urmă, s-a descoperit că 
rw era adevărat, că a fost prezent chiar pe platou, 
deşi doar pentru scurt timp. Iar acum s-a nimerit 
să fie de faţă şi la încercarea de sinucidere a lui 
Ajm. Deocamdată, pe Vorlicek l-aş lăsa măi departe 
pe lista suspecţilor şi l-aş şterge mal curînd pe re
gizorul Glanc. Pînă acum, nu s-a dovedit'că ar ii 
părăsit cabina de comandă In timpul pauzei sau 
după pauză, în timpul emisiei. Prin urmare, hu ar 
fi putut ajunge la cablu şi la fire.

— Da. de acord.
. — De Kalecky v-aţi despărţit in faţa casei, aşa 

că nu ar fi putut să-l sune pe Ajm, care a afirmat 
că a auzit la telefon Mambo Cucu şi clteva cuvinte 
referitoare la Frac şi la plată Am mai aflat eâ s-a 
întors la doamna Faltys şi, întrucît a sosit la ea 
puţin după ora unsprezece, nu a putut pleca, pro

babil, înainte de miezul nopţii. Doamna Faltys are, 
desigur, destule discuri, dar nu şlagăre şi nici 
Mambo Cucu. De aceea, se pare că nu e nici arhi
tectul Kalecky. Eu 1-âş şterge de pe listă, sînteţi 
de acord ?ae acora t . v , . . . '

— Nu, răspunse Tarantik după o scurtă şovă
ială. ■ ■ V. : '

— Bine, o să ne întoarcem la el mai tîrziu, şă 
continuăm. La „Mecenas" vă aştepta Emil Hak. Âr 
fi putut să-l sune pe Ajm înainte de miezul nopţii, 
dar n-a fost apasă la Faltys. aşa că. nu a putut lăsa 
acolo scrisoarea. Pentru asta ar fi avut ne Voie de 
un ajutor. Ne-am gîndit şi la asta, în mod concret 
la domnişoara Vagnerova, dar pe urmă am exclus 
această posibilitate. într-o acţiiine âtît de rafinată 
nu partea fi angrenată declt o singură mare inteli
genţă. Pe Hak l-aş tăia de pe listă, de acord ?

— Da. • ' '
— Vagnerova şi Skaloudova nu intră în discu

ţie, pentru că pe Ajm l-a chemat la telefon o voce 
de bărbat. N-a recunoscut, e drept, vocea Iui Faltys, 
dar ar fi trebuit , să recunoască o voce de femeie. 
Faltys avea o voce destul de răguşită, glasul lui 
căpătase . în ultima vreme intonaţiile vocii luiSte- 
panek, care se imită greu.

— Eu le-aş şterge pe amândouă, spune Tarantik 
înainte ca Suda să-l întrebe.

— Bun. Ne-a mai rămas Zhynek Ciz. In trebu
rile de regie 1 se supuneau toţi. Ar fi putut să o 
realizeze Jn aşa fel fncli să slujească cit mai btne 
ţelurile lui. Avea un dinte împotriva lui Faltys încă 
din anii studentei, aşa că totul se leagă plnă la 
un punct, un flaac: n-a fost de faţă la sinuciderea 
Iul Ajm...

—- Asta nu-i un fapt hotărStor, ehnbi pentru 
a doua oară Tarantik, de data asta mai puţin sigur 
de sine. ,

— Puţin mai înainte s-a spus: ori trebuie să 
însemne că Ajm a recunoscut, ori... — făcu o scurtă 
pauză ori n-a fost sinucidere.

— Dar atunci ce-a fost?

,V»V.%VVVAVZ«VWW»V.SVWi(V,A\W«W/.WVVZ'

Greva mediei lor 
hunedoreni continuă
(Urmare diir pag. 1)

zarea unui sistem de asi
gurări sociale eficace; 4.
adoptarea unei legi sani
tare ;

•  revendicările salaria- 
le sînt puse pe primul 
plan întrucît salariile me
dicilor sint cuprinse Intre 
2 650 Iei'pentru stagiari 
şi 6 000 lei' pentru medici 
primari, cu o vechime în 
muncă de peste 30 ani; dar 
pentru alte categorii soeio- 
profesionale s-augăsît bani 
spre a fi salarizate cores
punzător ;

•  durata grevei este ne
limitată şi depinde de so
luţionarea revendicărilor ; 
în fiecare dimineaţă» la 
raportul de gardă/ medicii 
decid prin vot deschis (ne) ' 
continuarea grevei : ,

•  soluţionarea tuturor 
revendicărilor, între care 
există o strinsă interde
pendenţă, este nu numai 
în beneficiul medicilor, ci 
şi al pacienţilor. în acest 
fel rezolvîndu-se (poate) 
deficitul de medicamente 
şi alte dotări şi materiale 
de uz medical.

Aceste lucruri au dorit, 
medicii din Hunedoara să 
fie cunoscute de oameni.

Pentru a şti că la nevoie 
vor fi ajutaţi şi nu vor fi 
lăsaţi să- moară. Şi pentru 
ea oamenii să înţeleagă că' 
greva este motivată. Le-am • 
redat cu fidelitate, fără 
piei un fel de intervenţie 
personală. Mai mult, mă 
abţin de la orice fel de 
interpretare sau comenta»

P. S. Referitor la acuza
ţia adusă ziarului nostru 
de a fi ignorat această gre
vă, timp în care am acor
dat spaţiu „pentru tot fe
lul de banalităţi", cred că 
orice cititor consecvent' a 
văztrt că, de la declanşare, 
s-a scris de trei ori des-- 
pre acest conflict de mun
că. Jn articolul „De.ce fac 
medicii grevă ?* au. fost 
precizate şi revendicările} 
aceleaşi pentru toate sin'di- 
catete medicilor. Deci noi 
considerăm că am infor
mat operativ şi obiectiv. 
Cit despre supărarea dom
nilor dbetori pentru cari
catura ,iCirycă“ apărută în 
nr. 397 din 28 iunie, cre
dem că interpretarea este 
unilaterală şi lipsită de sim
ţul percepţiei caricaturii 
de idei.

VWWUVVWVVVWVVWVUV'WVVVVW'-VVVWVWVVVV'UVVVW

■ — O tentativă nereuşită. 1
— Nu cumva o tentativă de omor ? ; '
—r Nu, nu cred că a fost o tentativă de asasinat,

mai curînd a foşti o încercare de a forţa organele 
poliţiei să vadă ceva ce era clar ca lacrima încă 
de mai înainte şi asupra căruia, din motive'necu
noscute, continuau să mediteze, în loc să înceapă să 
acţioneze, Totul era doar o problemă de răbdare 
şi nerăbdare, o problemă a nervilor, în primul rînd, 
Cineva a încercat să ne convingă, pe mine, pe. Fran- 
tişek şi pe Honza Haăik că asasinul este Ajm. Poate ‘ 
că nu eşti de acord cu mine, domnule Tarantik, dar 
am să repet ordinea faptelor,' cel puţin aşa cum o 
văd eu. în timp ce Ajm, la bufet, se simţea mahmur 
la gindul lui Hamlet, cineva a intrat în cabina lui, 
a pus pe măsuţă carte® cu rîndurile subliniate, ă 
introdus în ea firul de sirMă," a deschis fereastra, 
a tras scaunul lîngă ea şi pe urmă â plecat. în felul 
ăsta, scena sinuciderii a fost pregătită mai înainte 
că actorul principal să intre In ea.

Tarantik zîrabea întruna şi aceasta provoca o 
impresie de nefiresc.

— Nu înţeleg ce vă conduce la o asemenea ipo
teză. .. ■ .

— Înainte de ă intra dumneata şi Vorlicek, Ajm 
a fost singur în cabină, dar de prea puţin timp ca 
să poată aranja lucrurile aşa cum au fost găsite 
ulterior... şi de altfel fereastra era deschisă de mai 
înainte. Era deschisă ta momentul tn care €iz şi 
Glanc se întorceau din curte şi l-au Intîlnit pe 
Ajm Jos, In capul scărilor, şi imediat după aceea, 
pe dumneata.

—  Ce vreţi să spuneţi ?
— Doar că asasinul lui Jan Faltys este Vorlicek, 

Suda adăugă : Vorlfcefe sau dumneata.
— fiu?

(Va urma)
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LEGEA nr. 12/19901
privind protejarea populaţiei împotriva 

unor activităţi comerciale ilicite
Parlamentai României adoptă prezenta lege.

Art. 1. —• Constituie-activităţi comerciale ilicite şi 
atrag răspunderea contravenţională sau penală, după 
caz, faţă de cei care le-au săvîrşit, următoarele fapte:

a) efectuarea de acte sau fapte de comerţ de na
tura celor prevăzute în Codul comercial sau în alte 
legi, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege;

b) vînzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte
locuri decit cele autorizate de primării sau pre

fecturi ;
c) condiţionarea vînzării unor mărfuri de cumpă

rarea altor mărfuri;
d) expunerea spre vînzare sau vînzarea de- măr

furi sau orice alte produse fără specificarea- terme
nului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate 
expirat;

e) efectuarea de acte sau lapte de comerţ cu bunuri 
a căror provenienţă nu poate fi dovSdită, înv condi
ţiile legii;

f) nedeclararea de către agenţii economici Ia or
ganele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor co
merciale şi a celor de comision-;

g) cumpărarea de mărfuri sau produse în scop de 
revînzarc, de la unităţile de desfacere cu. amănuntul, 
de alimentaţie publică, cantine, unităţi de turism şi 
alte unităţi similare ;

k) Uftisianea întocmirii şi afişării, în unitate, la 
locurile-de desfacere sau servire, de către agenţii eco
nomici a preţurilor şi tarifelor, a categoriei de calitate 
a produselor sau serviciiler ori, acolo unde este cazul, 
a listei 4» p eţuri ?s tarile ;

iţ Fofuzul fumiioruldi de a încheia contractul pen
tru livrare»> produselor necesare consumului popu- ' 
iaţieb-atabilite prin .hotărâri ale Guvernului şi repar- 
tizate pe bază do bUiaâ t î;

.. j) livraneu sau- CB r ş %aresv, fără.repartiţie, a- pro
duselor prevăzute 1*- Ht.ii,. >n. defavoarea titularilor de 
repartiţie’

k) neexpunerea la vînzare a mărfurilor existente, - 
Vînzaiţa, preferenţială, refuzul nejustificat al'vînzării 
acestorasau al prestării de ser vicii caprkse m obiec
tul de aetîvitate.al agentului economic;

l) acumularea de mărfuri de pe piaţa interpă în 
scopul' 'creării unui deficit pe piaţă şi rcvînzării lor 
ulterioare sau al suprimării concurenţei loiale;

m) depăşirea, de către agenţii economici cu capital 
majoritar de stat, a nivelurilor maxime de preţâri de 
vînzare cu ridicata sau de tarife stabilite prin hotă- 
rîri ale Guvernului;

n) depăşirea de către orice agent economic a adao
surilor maxime stabilite- prin. hotărîri ale Guvernului, 
Ia formarea preţurilor de vînzare cu amănuntul, indi
ferent de numărul verigilor prin care circulă mărfu
rile, cit şi depăşirea adaosurilor comerciale şi celor 
de comision stabilite şi declarate de către agenţii eco
nomici la organele fiscale;

o) vînzarea cu lipsă la eîntar sau măsurătoare ;
p) falsificarea ori substituirea de mărfuri sau 

orice ale produse, precum şi expunerea spre vînzare 
sau vînzarea do asemenea bunuri, cunoscînd că sînt 
falsificate sau substituite.

Art. 2. —. Constituie contravenţii faptele prevă
zute în art. 1 lit. a)—k), dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii incit să fie considerate, potrivit le-, 
gii penale, infracţiuni şi se sancţionează după cum 
urmează :

a) faptele de la lit. d) şi h), eu închisoare contra
venţională de Ia 15 zile la 2 luni sau amendă de ta 
10 000 lei la 20 000 lei;

b) faptele de lâ lit. c) şi f), cu închisoare .contra-.
- venţională de la o lună la 3 luni sau amendă de la
15 000 Ici Ia 30 000 lei;

... c) faptele de la lit. a), bj, e), g), i), j) şi k), cu 
închisoare jntravenţion «Im a.» la ;ţ luc % la ş. f <i>, iu 
amendă de la 30 000 lei la 60 000 lei.

' Sancţiunile prevăzute in alin. 1 se aplică şi per
soanelor -din cadrai regiilor autonome, societăţilor co
merciale Şi altor agenţi economiei care, prin activi
tatea lor, au participat în orice mod la săvârşirea 
faptelor ce constituie contravenţii, potrivit prezentei 
legi.

Amenzile pot fi aplicate şi persoanelor juridice, 
iar limitele minime şi maxime se dublează.

Contravenţiile prevăzute de prezenta lege se con
stată de către corpurile de control comercial ale pre
fecturilor şi primăriilor municipale şi orăşeneşti, îm
puterniciţii primăriilor comunale, organele Gărzi! fi
nanciare, organele controlului financiar şi ale poliţiei.

Art. 3. — tn cazul în care agentul constatator 
apreciază- că sancţiunea amenzii este îndestulătoare, 
aplică amenda procedând potrivit dispoziţiilor Legii nr, 
32/1968.

tn caz contrar, procesul-verbal de constatare se 
trimite de îndată judecătoriei în a cărei rază terito
rială a fost săvârşită contravenţia.

Preşedintele judecătoriei fixează termen de ur
genţă, cu citarea contravenientului.

Completul de judecată este format dintr-ttn sin
gur judecător.

Judecătorul se pronunţă asupra legalităţii şi te
meiniciei procesului-verbal şi. după caz, apileă sanc
ţiunea şi ia măsura confiscării ori anulează proee- 
sul-verbal.

Contravenientul poate cere reexaminarea cauzei 
în termen de 24 de Ore de la pronunţare, dacă a fost 
prezent Ia dezbateri, sau de Ia comunicare, dacă a 
fost lipsă.

Procurorul poate cere reexaminarea cauzei în ter
men de 24 de ore de la pronunţare.

Cererea de reexaminare se soluţionează, de ur
genţă, în complet format din 2 judecători.

Ilotărîrea dată în cererea de reexaminare este 
definitivă.

Participarea  ̂procurorului la judecată este obliga
torie.

Art. 4. — în cazul în care contravenientul nu O 
achitai ea- rea-credinţă airtend» în termen de 36 de 
zile de la rămîncrea definitivă a sancţiunii, -organul 
din rare fi ce part* agentul constatator va sesiza -j  
stanţa de judecată pe raza căreia ‘ s-a săvîrşit contra
venţia, în vederea transformării-amenzii în închisoa
re contravenţională, ţinînd seama de partea-din amen-. 
dă care a fost achitată'. .

La primul-.Şermen de judecată,'instanţa poate a- 
corda contravenientuiui, 1» cererea acestuia, un ter
men do 3P de zile în vederea achitării /integrale â 
amenzii.

In. cazul in care contravenientul nu a achitat a- 
menda în termenul prevăzut la alin. 2, instanţa pro
cedează la transformarea amenzii în închisoare contra
venţională.

. Prevederile art. 3 alin. 3, 4 şi 6 — 10 se aplică in 
>.îCd

I xecutaiea saneţMnii to Uşorii centrata iţienate 
se prescrie în termen de 1 an de Ia data rămîncrii 
definitive a hotărîri i. .

Art 5. — Faptele prevăzute la art. 1 lit. 1) — p) 
constituie infracţiuni şi se pedepsesc: eu închisoare de 
la fe luni la 3 ani, dacă prin legea pcnală.-na se pre
vede o pedeapsă mai mare.

Hotărîrile de*-condamnare privind pe comercianţi 
se comunică ia registrul t onterţultii

Art 6. — -Mărfurile sau produsele care au servit 
sau au fost destinate să servească la săvârşirea Vreu
neia din faptele prevăzute de art 1 lit. a), b), dh e), 
g) şi j), dacă sînt ale contravenientului sau ale agen
tului economici ca şi sumele de bani şi lucrurile do- 
bîndite, în mod vădit, prin săvirşirea contravenţiei se 
confiscă şi se valorifică în condiţiile legii, contrava
loarea lor făcîndu-se venit la bugetul administraţiei 
centrale de stat.

Beneficiile obţinute ilicit de persoanele fizice sau 
juridice din activităţile prevăzute de art. 1, precum şi 
încasările în întregime din vînzarea mărfurilor, a că- " 
ror provenienţă nu poate fi dovedită, se preiau ca 
venit la bugetul administraţiei centrale de stat sub for
ma unui impozit de 100 la sută.

Art. 7. — Infracţiunile de luare de mită, trafic de 
inftuenţă şi primire de foloase necuvenite, comise dc 
agenţii constatatori, organele de urmărire penală sau 
de judecată a faptelor cc constituie contravenţii sau 
infracţiuni prevăzute de prezenta lege, se pedepsesc 
în conformitate cu dispoziţiile art. 254, 256 şi 257 din 
Codul penal, ale căror minim ş’i maxim se majorează 
cu cîte 2 ani. >

Art. 8. — Prevederile prezentei legi scţ. completea
ză cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea 
şi sancţionarea contravenţiilor, ale Codului penal şi 
ale Codului de procedură penală.

Infracţiunile prevăzute de art. 5 se urmăresc şi se 
Jude î după procedura urgenţă prevăzută pentru 
infracţiunile flagrante.

Art $ -  Aplicare: sancţiunilor prevăzute ne ţ.»r- 
zenta lege nu înlătură răspunderea disciplinară a 
făptuitorilor.

Ast 10, — Pentru «rwitîw  desfăşurări» 
comerciale în condiţiile prevăzute de lege, la primării 
se va constitui un corp de control comercial?

Primăriile Ia care Se va constitui un corp de 
crtsirftl comercial atribuţiile şi structura i rganlzato- 
rieă ale corpurilor de .control, precum şi modul de- 
salarizare * controlorilor ■\ 't.crtîa’î. ar stabile, c priit 
hotărîre a Guvernului.

Ari îl» ~  i i  data publicării prezentei leg! se 
abrogă dispoziţiile art. 295 lit. c) şi d) din Codul pe
nal, art, 70—87 din Legea nr. 3/1972 cu privire la 
activitatea de comerţ interior, precum şi orice alte dis
poziţii contrare.

*| Republicată in temeiul cri. îi din Legea nr,
42 din 13 iunie 1991, publicată în Monitorul Oficial al 
României Parleo i, nr. din 1? iunie iS9s dîndu-se 
articolelor o nouă numerotare.

Legea nr. 12/1990 este publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 august 1990.

-STRESUL, OBOSEALA, SURMENAJUL

Activitatea de conducere 
auto face parte din cate
goria celor în care riscul 
este un factor potenţial 
permanent. Spre deosebire 
de alte profesiuni care Im
plică riscul, dar se desfă
şoară îutr-o ambianţă re
lativ omogenă şi stabilă, 
permiţînd astfel elaborarea 
unor strategii de preîntâm
pinare mai sigure, activita
tea de conducere auto, des
făşurata într-un mediu con
tinuu, variaMl, eterogen, se 
caracterizează printr-o arie 
mai largă a influenţelor 
stresante. în acest context 
trebuie avuţi în vedere, 
printre alţi factori stresanţi 

- eia • «3St. Un j rm .5 - 
ta apropiere a omului de 
la volan, adică de către 
partenerii de drum, de o- 
cupanţii - celorlalte locuri 
ale automobilului. Şoferul, 
şe mai află adesea şi sub 
o doză de surmenaj, d obo 
v aiă, îi cu seamă eînd 
pleacă -■ J Ui»i t i».  - r, 
nedormite.

Trebuie reţinut că obo
seala lă volan'nu poate fi 
combătută _ piei cu , spălatul 
pe faţă, nici cu; consumul 
de cafea şi nici cu muzică 
de intensitate ridicată la 
radio său la casetofon, sin
gurul Femedrii «fleieat fiind 
odihna.

Unul dintre recentele' ac
cidente . ce a avut’ drept 
cauze'stresul, oboseala, sur
sa aîu! i )»,’>! trat fi-' 
şd-seaua Sebeş — Qrăştle, 
în apropiere de halta C.F.R. 
Oe: igu», e eniment în e,u 
k ost anga t tuto j 
ifost) d i if>

La volanul său se afla 
tînărul de numai 23 ani, 
ARSLAN KADIR, ce pose
da-permis de- conducere de 
mai puţin de un an de zile. 
VenCa de ia Bucureşti în

soţit de doi prieteni cu 
care se distrase cîteba' 
nooţi de-a rfndul şi inten
ţiona **' ajungă la Arai 

Pe drum pînă Ia locul 
incidentului, cei trei, sb 
pare că au mai- avut- şi li
nele discuţii contradictorii’
•şi chiar s-au oprit de cîte- » 
va ori, dar în final au igr 
norat starea lor desurme- ., 
naj şi oboseală accentuaţi-. 
r»wi4ii»utndu-şi drumul. La' 
-,t tnomenl 4»  ‘cel - t t* 
volan a adormit iar auto4 « 
turismul a -poriiit Intr-uşa . 
slalom periculos pe şosea. 
Cu toate Că ocupaiaţii auto
turismului- s-au dezmeticii * 
, ttru nn moment, a ocţkt , 
nat fiecare In felul - Wt 
contradictoriu, astfel» eK 
automobilul, a fost scăpai-'I 
de sub control şi părăsind» 
drumul s-a răsturnat de 
teva ori. In traiectoria sa 
autoturismul a rupt -pomii 
riverani, a distrus cîţîvJţ ~ 
stîlpi din beton - ai undi 
gard şi s-a oprit... pe roţţ̂  ■ 
a  cm' îi arată fotagr^bn 

ARŞI b .« :a ţ j 
ignorarea stresului, a pbo- 
selii accentuate în care qs 
afla şi, nu in uitatul rîn^- 
lipsa is xperienţă fn . 
ducerea iiutovehicul^og; 
i-au fost fatale. După cfter 
va ore de grele suferinţa 
cu toate eforturile ' 
de personalul iMedtcaL - 
eesta a decedat .în spl-te 
Din fericire ceilalţi doi 
sageri ai autoturismUltB 
însoţitorii şoferului, w  
scăpat cu mici leziuni, daţ~ 
tu o spaimă sriaşă.

Credem, însă, că imagi
nea acestui eveniment ro-%, 
er, tragic ( ntru p; te» 

nul lor, îi va urmări şi pe 
• toată v Va

DIRECŢIA DE ROLIţlt 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA, 

SERVICIUL CIRCULAŢIE

O viaţă _pierdotă, un autoturism distrus...

! SOCIETATEA COMERCIALA
j „CORATRANS" S. A. DEVA

I Prin biroul firopriu d< turism, erganhM a»] 
' în periepda 13—19 iulio 1991 fi 27 iulie — t j  
|  august 1991 excursii la Istanbul, la preţui de ! 
j 7570 lei, pentru prima excursie, şi 7 7 9 t  lei,] 
I pentru cea de a doua excursie.

I Se asigură transportul cu autocar IKARUS,
I 2 cazări ;i 2  pensiuni pe literal, 2 cazări fa 
{ Istanbul şi turul oraşului Istanbul.

1 Informaţii suplimentaro la telefon 13 
j d-şoara Ligia Râdoescu, sau 12160 61, la d  
ţ Dorina Mateeş-
I (565)
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ANIVERSARI

•  VENIND pe lume o-
dată tu macii roşii din ia- 
nuitfc de grâu. Nora îşi. 
aniwrşcnjă astăzi ziua de 
naştere. tradition > 11
iHidfet de trandafiri albi, 
adaţK: urarea de bine şi 
sănSţaie. Edy. (2665)

•  AZI clnd in buchetul 
vieţii prinzi cel de-al trei
zecilea trandafir,! odragă' 
Burduia Valentin, din Si
mbria soţia, copiii, socrii 
fl Cumnata Iţi .doresc din 
Inimii f,La mulţi ani!".

(2718)

VÎN2ARt

VÎND chioşc dotat 
poătru alimentaţie pubii- 
eăv ino&tat in Geoagiu-Băi, 
transportabil. telefon 48107.

(2744)

te ViNB înscriere Olteit 
(mante 1390). Deva, tele
fon 47150. (3743)

■% VlNDiapă,; 9’ ani, :Ple-
tê lfSBfiaBv iCerteiufcde Sus, 
u f  53. (2740)

•  VlND ; instalaţie sat'e- 
■WfeWBjţ;- ieoHvenabiL Hu- 
jniwhiă,: telefon 957/17094.

’ (2742)

VîMB Dacia breakfk z .
I IN  ■ cinci viteze, nouă, 
|9*>4tm la: bord, culoarea 
HjŴ 'lBMNEiiâ.. Informaţii 

telefon 22398, după 
0*1 *6. (2733)

“ VlND Dacia 1310, 5
fftşiă. Badiu, str. 

sa—. •>(. 3, Orăştie, tfi- 
' 14R(B 9S0/424S4 (Nieuiqscu).

• • (2732)

#  VÎND convenabil mn- 
atefetă’ NţObra Hoinar, sta-

W' ft rt » >5'. iu, nr •
(2731)

GJbŞ*-. Teljuc,- cu Se- 
ă m  ' în'lTeîiuc, ştr. Pomilor 
■or. 411, organizează licita
nte In fiecare miercuri la 
QTg'14,00 pînă la lichida- 
gât- întregului patrimoniu. 
tM a  se află afişată la se
diul. unităţii. Relaţii la te
lefon 38180. (2728)

•- VfND urgent maşină 
tricotat ..Toyota-Ks 757“ cu 
dublu Japard şi 2 progra- 
tRe jartelă 1> itoarie)
..................■ .-nouă. Relaţii,

Deva, - între 
(2726)

•  VÎND Dacia 1100. De
va. telefon 19346 sau str. 
Eminesc» or, 20. . (2?2§)

•  VtND tebsvkor cal -
şi Dacia 13>Vî Hunedoara, 
telefon 12092-, ' (2724)

•  VÎND teren. ••
ţte casă.' Ilia. -str. De Ce bal. 
informaţii Hun •, . e
fon 957/20367. (2>23)

• C.A.î\ LăpUşttic vinde 
la lidte#lrdxmPI»t& - în 
data de 3 au£i#|t 1991, o-
a lî, a* foa $§6/33260 •
>e ui . Al ifijpga i •"=- 
reale, adăposti animale, 
fina - catoaee fs râie, re- 
nu i s LJ'-t de ri se 
consultă la■ sediul 'unităţii 
C.A.P. Lăpuşnic. (2717)

•  VÎND televizor color
cu telecomandă. Călan, te- : 
lefon 31138. (2749)

•  VÎND frigider Arctic
180 1 (mijlociu). Simeria, 
telefon 60248. (2750)

• O VÎND microfon AK.G,
Echou, difuzor de ioase, 
15 ţoii (200 W) Telefon 
957/28046. , . (2747)

•  VÎND Trabant 601/
1982. Deva, telefon 12394, 
după orele 15: (2745)

•  VÎND Fard Granada .
20 1,, tamponată, . partea 
dreaptă, parbriz, Ford 
Granada şi acumulator Tu- 
dor, sigilat. Deva, telefon 
21784. (2752)

PIERDERI

•  PIERDUT certificat 
(ic înmatriculare motoretă 
Mobra Hoinar, seria J nr. 
7228, pe numele Mistocliu 
Dumitru. II declar nul.

(2727)
•  PIERDUT legitimaţie 

veteran de război pe nu
mele Oprea Neculai. Se 
declară nulă.

SCHIMB DE 
LOCUINJĂ

, * SCHIMB garsonieră
confort I, central, cu apar
tament 2—3 camere, exclus 
Dacia, Micro. D6va, tele
fon 28747. (2748)

COMEMORĂRI

•  PIOS omagiu la 
împlinirea unui ân de 
la trecerea în eterni
tate a profesoarei 

ELENA STOICAN' 
din partea familiei în
doliate. Parastasul de 
pomenire la mormînţ, 
sâmbătă, 6 Iulie 1901, 
ora 1030. ' (2739)

•  SE împlinesc as
tăzi 11 ani de cînd mi
nunata noastră 

BA UMAN MARIA 
(n. PETROIANU) 

ne-a părăsit pentru 
'totdeauna. Anii trec, 
dar nu vor şteşegjî 
odată imaginea chipiţ- * 
ÎUi ei biînd şi lumi
nos. Dumnezeu s-o o- 
dihnească în pace. P$-' 
jfinţii, copiii, fratele 69 
familia. (2746)

© c c e s e

, _• MULTUL M condu
cerii R.M.~Deva, colţilor 
do sendoiu $itu|urqt ceţoţ 
care ăl fost alături de fidi 
şi au condus pe ultimul 
drum'pe /bel fibre |  fpsi
; S^AlAN PEÎlEirpM Ţ;
■, Familia. :. *■ - ■ - .■ - ■ ■ '  & 37)

*• -ASTĂZI, 4 iulie, se 
împlinesc şase luni de Cînd 
scumpul nostru soţ ţi iată.

ne-a părăsit pentru tot
deauna. Nib te tem-iBiia' 
niciodată. Soţia, copiii şi 
familiile lor. (2713)

•  SORA Voichiţa şi 
cumnatul Erni anunţă că 
astăzi, 4 iulie, se împlineşte 
un an de cînd fratele nos
tru drag

CONSTANTIN PANA
ne-a părăsit la vîrsta de 
22 ani. Lacrimi şi flori pe 
mormîntul tău. (2741)

"fu
. a A» ÎN veci uAiSaiî̂ rf 
gîiaţi mama Ileana, 
soţia Marioara, copiii 
Vasiio şi Grina ariuri- 
ţă cu durere moartea 
fulgerătoare, la numai 
53 de ani, a celui ca
re a fost

MIRON TOMA 
din Ruda — Gheţari.

înmormîntarea va a- 
, vea loc astăzi, 4 iulie. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (273®

•  CUMNATA Vio
rica, nepoţii Adrian, 
Luciana şi Petrica sînt 
alături de familia Tb- 
rna la gteaua încerca
re pricinuită de trece
rea în nefiinţă a celui 
care a fost

MIRON TOMA
Dumnezeu să-l ierte.

(2738)

•  FIUL, nora şi ne
poatele anunţă înceta
rea din viaţă a celui 
care a fost 

VAS1LE HUDREA 
Înmormântarea Joi, 4 

iulie 1991, ora 14, De- 
leni, jud. Cluj. (2736)

COOPERATIVA MUREŞUL DEVA j

şi-a redeschis uniiaiea de coafură de pe sfr, { 
. Libertăţii (spre gară), unitate prin care vi se 1 
1 oferă servicii ireproşabile de coafură, m ani-| 
j idtiurâ-pediciiîurâ, ^tMmefkă 1a tarif# dvanfa- J 
|jo a se  : J

/ «  permanent rece
#  tuns simplu
•  coafat
#  'tra#ament> cosmetic
•  epilare
Cooperativa vă mv&â să  apelafi kt servi-6 

I eiife tuturor unităţilor sale de profil din oraş |  
I care pracfică aceleaşi iarife cu personal de | 
' înaltă calificare.

95 tei 
16 leî 
50 lei 

136 lei 
55 lei

Vă aşteptăm cu plăcere în unităţile noastre. J

•  MOBILĂ

•  PIESE AUTO-MOTO

•  ARTICOLE DE MfNAJ

Săriţi: în Haţeg numai la maoazinete Societăţii i 
I »  Comerciale „ŢARA HAŢEGULUI''. _

’ ®  Calitate, diversitate, servire ireproşabilă 
— garantate de un personal competent, serî - 
viahiL

Ş  v •  Cumpărători <fe mobilă îşi pot cbman- , 
f  da garniturile ,pV^^iîie4.yd^%J^n^y-ie(' p i lo n ă -  ;

I*  fttfiri/fiagaxinului speendizat. . i
r ,- v  r ■  ̂ .... - - . ■ ; ■ - ,  ;

S O C flW E *  COMERCIALA 
ROMAMCbGEtlria n a  „MAGNET"

OPERA SPRE VÎNZARE

1. Aparatură audiovizuală -d e  producţie
i -' ' ’ ‘ ;

•  televizoare color 
t  video Recorder şi Player
•  stereo radip-caselofon
•  ftdriî căsetofon cu cască
•  radio-telefon (Walkman)
•  cască PHILIPS
•  combine muzicale
•  compact discuri
•  calculatoare profesionale şi de birou
•  baterii R6 (1,5 W) pentru telecomandă

Ri Anvelope autoturisme.

Relaţii ta magazinul din Deva,' Cartier Oi- 
tuz, bloc 3, ap. 3, telefon 20998. (370)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„DECEBAL" S.A. DEVA

V I N D E

#  purcei în greutate medie de 30 kg, la preţul 
de 77 lei/kg.

Vînzarea se face de la sediul secţiilor de 
contractări, ingrâşare şi achiziţii din Brad, Deva  
Orăştie, Hunedoara, Haţeg. (369ţ

COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCŢIE 
SÎNT ANDREI

Scoate la licitaţie în ziua de 6 iulie tStrf, ora 1®, 
la sediul C.A.P. următoarele construcţii agrozooteh
nice :

• Grajduri ;

• Şoproanc ;

• Cîntare basculă ;

• Diferite dependinţe ;

• Tocători furaje (moară).
(8639)

BISERICA CREŞTINA BAPTISTA DIN DEVA

Organizează vineri, 5 iulie, şi sîmbâtâ, 6 
iulie, servicii speciale de evanghelizare.

Serviciile vor avea ioc vineri ia CASA DE 
CULTURA şi sîmbâtâ la SALA SPORTURILOR, 
începînd cu ora 18.

INTRAREA LIBERA.

I» -I«
l%

r«
i

SOCIETATEA COMERCIALA 

„TERMOREP" S.A. HUNEDOARA

Anunţă vînzarea unei staţii mobile de pro
ducere oxigen tip AK-DS-70-M2-OJ cu cern 
tate de 1200 mc/24 h. Doritorii se pot adresa 
lă sediul societăţii din Hunedoara, str. Ştefan 
cel Mare nr. 1, telefoane 15842, 14001, 12338, 
prefix 957, în zilele de 3, 4 şi 5 iulie 1991.

(562)

SECŢIA DRUMURI Şl PODURI DEVA 

. Str. Rîndunicii nr. 3/Â . 

A N U N Ţ A  

ANULAREA LICITAŢIEI PARCĂRII „JZVO* 

DECEBAL", care urma să se desfăşoare în data 

d e  5. iulie 1991. (567)
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