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j „A puseni, cărări de dor...33
Dupăpiatră — Cheia. 

Aşadar, din nou pe pla
iuri intrate în legenda 
moţilor crişeni, locuri în
cărcate de istoria dură şi 
neiertătoare ce caracteri
zează întreg pămîhtul 
românesc. In anul 1849, 
detaşamentele : armatei 
conduse de maiorul Hat- 
vany, ce se întorceau de 
la Abrud, unde luptaseră 
împotriva românilor, cb- 
borau spre Buceş, dar în  
locul numit. Cheia,-, lingă 
satul Dupăpiatră, sint a- 
trase într-o ambuscadă' şi 
nimicite da localnici, con
duşi, de, prefectul — tri
bun al tui Avram Iancu 
— Simion Groza. yîi^&j}ici 
şi tmeri,. femei au dat lo
vituri ,năucitoare unguri
lor, dovedind cp moţii, 
în ţara lor, sînt de neîn
vins. Despre acest lucru, 
despre vitejia fără sea

măn a moţilor vorbeşte 
astăzi o cruce la care, 
duminică, a fost oficiat 
un parastas în memoria 
eroilor de atunci, a celor 
căzuţi, în toate timpuri
le, ' pe cîmpul de luptă, 
pentru patrie-şi onoare. 
Un sobor de preoţi, a- 
vîndu-l în frunte pe pă
rintele protopop loan. 
Jorza, din Brad a înălţat 
cuvinte - de rugă către 

- Duninezeu, pentru odih
na de veci a celor care. 
şi-au vărsat sângele intru 
apărarea pămîntului stră-, 
moşese. La rîndul lor, ah- 
te ,’dpuă troiţe, indicate ţa 
Mihăileni şi Buceş,- amin
tesc de eroismul moţilor, 
ultima menţionînd ca un 
memento justiţiar „Ro
mânul ţipe minte", româ
nul are evenimentele în 
suflet, e bine să nu fie 
răscolite prin fapte iden

tice, răspunsul fiind ace
laşi, poate mai necruţă
tor.

Actuala ediţie a „Intîl- 
nirii moţilor cu istoria", 
desfăşurată prin grija 
profesorului Viorel Vultu- 
-ar, un om de mare su
flet, cum ar trebui să fim 
noi toţi, în aceste mo
mente, cu sprijinul tână
rului primar de Buceş, 
Viorel Jorza, al Unităţii 
Militare Brad şi al Eilia- 
lei locale a „Vetrei Ro
mâneşti", al Prefecturii 
Judeţene şi al Inspecto
ratului Judeţean pentru 
Cultură care s-au impli
cat generos in organiza
re,-a, debutat emoţionant. 
Emoţionantă a fost, ală-

MINEl BODEA 
Foto PAVEL

Omagiu ostăşesc adus vitejiei străbunilor de la 1849,
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de Consiliul. Prefecturii. Ju
deţene asupra strădaniilor 
şi a rezultatelor înregistra
te în ce priveşte trecerea 
la economia de piaţă pe 
călea privatizării, comuna 
Brănişca a  fost nominali
ş t i4. printre iocqlităţiie ce 
se r, rosi-ă t, «ţ pi na 
de vedere. Iată; de ce, 
împreună cu domnul A- 
vram Matei, primarul co
matei, am trecut recent In 
evistă ţ ţ . r  făcut

in respectivul domeniu.
— Sigur, la . început În

cercările — mai bine zis 
cererile de privatizare a 
uno activităţi - au i '- i 
timide, dar mai apoi lu
crurile s-au precipitat, ne-a 
spus interlocutorul. îq 
prezent, avem pe raza co- 
munei -mit» oameni care 
au solicitat şi au primit 
autorizaţii.

— Cine sînt aceştia ?
— Prima privatizată a 

fost familia Lazăr care 
a pus pe picioare o aso- 
ciaţie, menajînd — încă 
nu este gata — lîngă pes
cărie o unitate de ali

mentaţie publică, un birt, 
mai precis, ce va deveni 
în perspectivă han turistic. 
Un asemenea obiectiv rea
lizează, în satul Boz, Ni- 
codim Josan.

— S-au vizat, deci, sec
toarele alimentaţie publi
că şi, .turism.

- Din fericire, sin ? fa
gurele, căci am încurajat 
acele activităţi ce au ca
racter de producţie, satis
fac unele cerinţe ale cetă
ţenilor comunei.

— De pildă ?
—; Petru Jurcău are un 

atelier ce produce dale de 
beton,' bol ţari, stîlpi ş.a. 
Câta Cornel organizează 
ia rîrnăviţa o crescător e 
de porci; Sintem îri discu- 
1".- ai ci s aţa , De- 
va ce vor deschidă la 
noi o şifon'erie." Încurajăm 
orice iniţiativă." De pildă, 
brutăria vrea s-o preia o 
asociaţie de cetăţeni din 
Brănişca, fapt pe care l-am 
aprhbăt. Pescăria o vom 
acorda, - prin licitaţie, tot

ŢRAtAN SONDOR 
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STABILIZAREA ECONOMICA-  
A DOUA ETAPA A REFORMEI

U M 4  P 5 11
— Pe cine iubeşti mai mult, puişor ? '
— Pe a treia mamă, sofia celui de-al doilea 

tată...

. Ziua de joi, 4 iulie, va 
rămînt o dată memoratei- 
lă In drumul parcurs de 
România oiica refor
mei! . /’

A fost ,o zi densă, mar
cată de vizita ia Bucu
reşti a >e eterului 
-ii A! N.A.Ţ.O Manfred 
Womer, care dup£ eve
nimentele din Iugoslavia, 
a manifestat mai multă 
înţelegere faţă e integra 
re _n Euroţ i a ţărilor 
•o i B »*:, n .  fără se 
ms i .ujS referiri «i >- 
tutui de privilegiaţi al 
„central-europenilor" din 
fastul lagăr socialist. ..

A fost data în care la 
numai trei zile de la 
semnarea actului de des
fiinţare a Tratatului de 
la Varşovia, la Bucureşti 
a avut loc un important 
simpozion f internaţional 
privind problemele secu
rităţii statelor europene, 
în cadrul căruia a luat 
cuvîntul în deschidere 
preşedintele Ion Iliescu.

A mai fost şi ziua Sta
telor Unite ale Americii, 
prilej pentru ambasado
rul Washingtonului la 
Bucureşti să ne asigure 
prin discursul televizat că 
„America e cu noi".

Îj L* atît< - s ■ anim ~ 
te de rezonanţă interna
ţională, era să treacă a- 
proape neobservat

.„şgsi...executivului, .care,
* unii Eugâft Dij- 

, mărescu şi Muguf fsS- 
resou, pun îtf fSqă naţiu
nii un program ferm de 

c econ câ eon- 
' ep <î :a o s  j 1 ia < a c  . 
a reforn ei.

ÎN  SFÎRŞIT, 
EXECUTIVUL 
S-A DECIS

Nu vom insista asupra 
tuturor elementelor aces
tui program, ci vom în
cerca doar să sintetizăm. 
Vom apela, deci, la un 
credit extern pentru a 
„stinge" datoriile agenţi
lor economici şi a elimi
na blocajul financiar, prin 
eliberarea plăţilor. Dar, 
avertisment!, agenţii e- 
conomici riu vor putea 
recurge în continuare la 
subvenţii, iar dacă nici 
privatizarea nu îi va a* 
juta, se va apela la pro
cedura falimentului I 

Mai aflăm că Banca

Naţională este preocupată 
de însănătoşirea circula
ţiei masei monetare şi de 
modificarea cursului leu
lui faţă de dolar, prin 
trecereă la Convertibili
tate. Ce va însemna a- 
ceasta pentru buzunarul 

' cetăţeanului (ca şi alinie
rea preţurilor la nivelul 
celor de pe piaţa inter
naţională), vom vedea cu 
toţii.

Deci, în sfîrşit, execu
tivul s-a decis să imple
menteze energic reforma, 
solicitînd, alături de mă
surile de mai sus, şi ac
celerarea aprobării legii 
privatizării pentru a in
staura, în fapt, econo- 
mia de piaţă.

Să fim deci optimişti l 
Numai că starea noastră 

: de spirit esţe influenţată 
şi de remarca şăgalnică a .

' domnului Alexandru Bîr- !
V e io  ■ a i . „'i îi iheie 

rea şedinţei Parlamentu- , 
lui, cu înţelepciunea şi ‘ 
ironia octogenarului, ne 
atrage atenţia *;<, toate 
bune şi frumoase, dar să 
meargă economia, căci, 
se pare că „dacă econo
mie nu e, nimic nu em.

TIBERIU ISTRATE

FLASH!
© PROBA COMPETENŢEI. 

Despărţirea, din punct de vede
re organizatoric în cadrul Rom- 
post-telecom, a activităţii de poş
tă de cea de telecomunicaţii im
plică şi o. probă de competenţă 
la care sînt supuse conducerile 
unităţilor din ’ teritoriu. Tocmai 
de aceea, în prezent, conduceri
le actualelor direcţii judeţene 
Rompost-tele.com au fost convo
cate la Bucureşti pentru susţine
rea unui ' asemenea examen. 
Baftă.

© CU 10 LEI, BAIE IN APĂ 
TERMALĂ. ' De la domnul Emil 
Groza, directorul Societăţii Co- 
rrterciale „Ge'rmisgra" S.A., aflăm 
că prin mărirea debitelor de a- 
limentare cu apă termală, în 

■ prezent- la Geoagiu-Băi, se asi
gură in toate bazinele apă ter
mală la temperatura de 30 do 
grade iar .tariful de intrare în 
ştrand este de 10 leit zi, în tot 
parcursul săptăminii.

© INVESTIŢII. Prin investi
rea .unor importante fonduri bă
neşti staţia de îmbvteliere : apă 
minerală de la Băcîia, aparţi- 
nînd Complexului comercial „De- 
cebal" din Deva a fost acoperită 
cu tablă zincată. Astfel că nu 
mai plouă înăuntru şi se lucrea
ză in condiţii omeneşti.

© PESTE 400 000 LEI. Asigurând 
zv de zi o bună aprovizionare cu 
produsele cerute de cumpărători, 
servind bine pe toţi oamenii, 
doamna Rozeta Stane iu, lucră
toare la Tutungeria din centrul 
Haţegului, a vindut în şase luni 
mărfuri în plus a căror valoare 
depăşeşte 400 000 lei.

© ALARMĂ... APICOLĂ. A- 
picultorii membri ai A.C.A., 
atîţi cîţi au mai rămas, sînt 
plecaţi cu albinele în pastoral, 
Perspectiva acestei activităţi de 
asociaţie insă nu este îmbucură
toare. Anul ploios a făcut cb 
multe, familii de albine să moa
ră. Ocoalele silvice mai vin şi 
ele să. le facă albinarilor viaţa 
grea,- punând o ■ taxă de pastoral 
de 25 lei/familie. Descurajaţi, unii

începători in ale albinăritului 
caută să se îndepărteze de această 
activitate.

. © APĂ COLORATĂ. De mai
multe zile, apa caldă care curge 
la robinetele locatarilor din a- 
partamentele noilor blocuri din 
oraşul Haţeg este colorată. Fă- 
cind haz de necaz, gospodinele 
zic că au şi un mic avantaj ; 
o dată rufele spălate sint şi vop
site.

REPORTER

Aflăm de ia Ministerul In- 
văţămînlului şi Ştiinţei că 
s-a încheiat acţiunea de 
verificare a modului de 
organizare a condiţiilor de 
desfăşurare a ' activităţii 
didactice, precum şi situa
ţiei bazei materiale şi de 
instruire practică existen- 
U- ttMversităţile p
culare. Scopul acţiunii — 
acordarea (sau nu) a acre
ditării necesare funcţionă- 
rit acestora. \u  t e i  
lizate 2-S ide a»Kel du wni- 
taţi de învăţămînt. In CO- 
ăSUîCffÂl U t« ai
de resort ee i- i i  >fu- 
biicţUitii, se precizează >ă 
„..terice persoană care se 
înscrie ->*<* » al
ta «tî învăţămlntul parti
cular şi speră la recunoaş- 
terea drepturi s - t*
i citind vV.-
că a«vwîă i**a îl, o
faci pe propria r i-u o ttlf” 
re, Ministerul în 
văţământului şi Ştiinţei să 
se considere în vreun fel 
implicat".

•  c e tAţ e a n  d e  o-
NOARE VL CAPITALEI",

, Ca semn de preţuire şi de 
recunoaştere a marilor sa
le merite în promovarea 
culturii româneşti în lume, 
P r i m ă r i a  Municipiului 
Bucureşti a conferit doam
nei MARIANA NICOLES- 
CO titlul şi dipsîonfcî de 
„Cetăţean de- omrace al 
BacureştiuJttif. BiSfhK#» a 
fost înmînată tuăHW ea- 
d m  solemn <1# c ite »  p r u 
nul primar general Nico- 
lae V iorel' Oproiu.

■  EMINESCU ŞI TU- 
DOR VLADIMIRESCU IN 
AMERICA LATINA. Prin- 
tr-o înţelegere între Mi
nisterul'"Culturii-şi amba
sadele „unor ţări din Ame
rica Latină, în această 
săptămînă, la Caracas (Ve
nezuela) vă fi amplasat 
bustul lui Mihai Etninescu, 
iar Ia Montevideo (Uru- 
guay), cel al lui Tudor Vla- 
dimirescu. De asemenea, 
la Bucureşti, va fi anţpia- 
sat bustul eroului urugua- 
yan, general Jose Artigas.

DIN LUME
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(Urmare din pas O

turl de slujba parastasu
lui, acţiunea militară prc-

fătită de opt. Vasile Bi- 
ca, un fin cercetător al 

istoriei . militare locale. 
Emoţionant îi caracteri
za pe militarii de azi co
lonelul (r) Horia Şerbă- 
nescu, militari care au 
Realizat ambuscada ase
meni moţilor la 1849. 
^Bravii vţnători de mun
iţie/ Stau de veghe ne-n- 
fricaţif Sus pe stîncile 
cărunte/  De pe vîrfuri de 
Carpaţi". Adevărat! Şi e 
bine să nu uităm nici o 
clipă acest lucru ! Doar 
Satura ne-a ajutat ’ şi ne 
va putea ajuta în tot ce 
întreprindem! Doar pă- 
rtitratu! wcesin românesc, 
răbdător şi iertător l Doar 
oamenii săi generoşi pe 
care Avram laneu în 
Blaj, îi privea cu admi
raţie t p r iv iţi românit 
S n<em mulţi ca cucuru
zul brazilor. Sîntem mulţi 
şi tari".

Pe scena amenajată in 
aer liber, în amfiteatrul. 
natural ac lu Cheia, an 
de an mai frumos şi mal 
cu trudă îngrijit de că
tre localnici, prof. Viorel 
Vulturar s-a făcut inter-
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preţul unui alt moment 
emoţionant — prezenţa i-â 
acţiunec Jc profundă vi
braţie patriotică a moţi
lor, a unei delegaţii a 
municipalităţii din Puy- 
lau ens (Frânţi , hi alita- 
le ce s-a înfrăţit cu sa
tul Dupăpiatră în amplă 
t ’um .Satele româneşti*, 
a unor reprezentanţi de 
seamă ai Prefecturii Ju- 
leţene, î-fl creat astfel 
pe tărîmuri de legendă, o 
udrt irabiiă con u tfu ie *h- 
fletet s. , intri ţienciviii, 
între oameni şi oameni, 
fie v, de la noi «a* din 
alt colţ de Europă. Iar 
dacă la sfîrşit, aceşti oa
meni aveau lacrimi în 
ochi, e pentru că gîndu- 
rlle lor se intersectau tn 
acelaşi punct cosmic: 
„Apuseni cărări de dor/  
Leagăn scump al moţi
lor".

„DE CÎND E SOARELE 
ŞI LUNA"

i Asemenea baladei, tn 
care sint prezente ele
mente cosmice, într-o ma
nifestare trăită cum a 
fost cea a moţilor de la 
Dupăpiatră—Cheia, pre
zenţa elementelor cosmi
ce nu putea să lipsească, 
■bineînţeles în vers: „Aici 
Om fost ăintotdeaună/ De

cînd e soarele şi luna/  
Aicea, orice palmă de pă
mânt f  Are de spus un cu- 
vint". Cu aceasta a de
butat suita unor specta
cole prezentate de cunos
cute formaţii artistice. 
A r' '< - ăzut după mu f 
timp, ţulnicăresele din 
Blăjeni cu chemările lor 
răscolitoare iduse din ne
gura vea uri or A urmai 
fanfara XJ.M. -Brad, în
interpretarea căreia am 
admirat inălţ&U ar ele
marşuri - ale lui Avram 
fancu, „Treceţi batalioa- 
ne române Carpaţii", mu
zică de promenadă şi 
populară, şi care a acom
paniat, deopotrivă, apre- 
ci iţi soli ti ( ,  muzică 
populară.

Â  urmat ansamblul fol
cloric „Ardeleana“ al
Clubului „Siderurgistul" 
Hunedoara un ansamblu 
de profesionişti, tn spec
tacolul căruia i-am aplau
dat pc soliştii h a Pop 
Giurgiu, Alin Enciu, Ma
riana Mic şi pe debutan
ta de şase ani Georgiana 
Giurgiu, admirabilă, pe 
violonistul Voictr. Stănes- 
cu şi pe taragoţistul Pe- 
trica Lupaş. Ansamblul 
revenea după un turneu

la Chişinău şi o evoluţie 
de excepţie în Festivalul 
internaţional de folclor 
de la Costineşii. in a- 

' companiamentul tarafu
lui acestui ansamblu, a 
evoluat cunoscutul solist 
vocal, Petre Săbădeanu, 
invitat de Inspectoratul 
Judeţean de Cultură.

Au urmat ansamblurile 
de clntcce şi dansuri 
„Rusca" al Clubului tine
retului Deva şi cel al Ca
sei de cultură Brad. In 
acompaniamentul tarafu
lui da la Brad, au cîntat 

'dsolistele Lenuţa Masei, o 
voce excepţională, Măria 
Tudor, Carmen buca,' Ro- 
dica Dima, Livia Ilcău 
din Timişoara, care s-au 
bucurat de binemeritate 
aplauze. In încheiere, a 
evoluat o formaţie instru
mentală a Liceului Avram 
laneu Brad, urmată de o 
serbare eîmpenească.

Ne-am despărţit eu re
gret de această: „Intîlnire 
a moţilor cu ist o , ie
la an la an mai bine or
ganizată, mai legată de 
sufletul celor caretrăiese 
cu... sufletul pe pămintul 
românesc. Pînă anul, 
la o nouă ediţie, un sin- 

" cer „La~ revedere" tutu-' 
ror!

m t s m . . . .—■ vr--'.
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Petre S '.U i inu, ct (sn-i de frunte a! fc * eloru • 
lui transilvănean, rnat >< s >, |.f> Mureş.

I.a Cheia, o cruce şi un parastas sliijit de un 
sobor de preoţi amintesc de eroismul moţilor In apă
rarea pămîniuini străbun.

vnchriat
M J Q M N E  K  M A R II!»

G5. ÎŞI CUNOAŞTE FIECARE LOCUL ?
Prima replica după pauiii o avea Emil Hak. 

Isi drese glasul, se vedea c|-i foarte nervos, mai 
nervos decît in premieră. • ■ ■ -

Că nu e bună moart za 
■ : ştim ckiaj de In zei,
Căci de-ar fi fost frumoasă,
Ar fi murii şi t i,

— Cine a spus asta ? întrebă omul din fotoliu, 
de data asta p rin . gura secretarului literar Vorlicek'

i'-t: îi răspuns tot cu o r< i bd"
— Cînd? Atunci ? In vechea Grecie?
— Nu. Aici...

• — Eu.
* — Aprindeţi lumina! continuă Vorlicek în ro

lul lui Faltys. Mă doare capul.
— Lumina nu foloseşte, se auzi glasul Irenei 

Skafoudova, vă dau mai bine un antinevralgic !
Vorlicek însă continuă să insiste.

: -- Aprindeţi lumina !
Rosti astfei şi ultimul citvînt spus de l'ai’.ys.
— Stop* Suda încheie jocul. Rămîneţi toţi pe

oeurik- doi i
M. as «. Kejr * aflau irigă cam ; le Iar, fie

care din ei cu eîte doi asistenţi Hankvlc şi Brdeeka 
piiveau totul de sus, de pe rampa de iluminare, iar 
Zbvnek Giz şi operatorul principal Pangrac şedeau 
la 'măsuţele de lîngă monitor oyîrid Ia urechi căşti 
care ii puneau. în legătură cu Glanc. din cabina de,- 
c jm.m 'a

Spaţiu ' i. e. i v  sJ hn tre pt eţi ai pa 
truiea era liber, astfei îneît camerele de luat vederi 
şi aparatura de sunet să so poată mişca în voie. 
In interiorul camerei, cel mâi aproape de fotoliul 
’i altys, în i'.r.> • •£,<' c un vorli k se af . în 

ac I moment ijm  i nga lui era J% 1, 1 m ie- 
reastră Jindriska şi, aproape de uşă, Ii-cna Skalou- 
dova .-i VIA nik , ei .4 ; urm i a joc , loi .'o* ore 
partea unde trebuia să se afle al patrulea perete. 
DottP de aici ie  putăa privi

lp. «paiele camerei Iui Kejr stătea arhitectul 
Kalecky şi, cevâ mai departe; de el, Rocii şi Olga 
G v * roi îr .. el şi Ci#, a at ngă monlto 
( -sis*;; luminii mai tătea şi recuzîtorul Adame Cel 
mai departe de scenă, îh spatele tuturor, se spri
jinea de perete Tarantik. In dosul lui se mai afla 
doar o d speria purpurii şl o oglindă veneţiană, 
pregătite încă-de pe acum pentru momentul de poe- 

trebuia să s ran ■ C r dumir a aceea. 
Suda se întoarse spre el, întrebîndu-1 mirat :

— De ce stai aşa departe ? Din acel loe, nu 
poţi vedea ce se petrece pe scenă...

“  Ştiam încă de la repetiţii cum joacă fiecare... 
Şi de la generală...

Suda îl întrerupse : ,
— îmi amintesc că la primul interogatoriu 

ne-ai declarat că -stăteai lîngă uşă... şi doar îri spa-- 
tele dumitale nu se află nici o uşă. De altfel, se 
poate stabili şi după imprimarea pe telerecording 
din care parte intri In - obiectivul camerei; dacă va ' 
fi nevoie putem *ă proiectăm filmul.» -

, Tarantik însă păru Că-şi aminteşte deodată.
— Da, aveţi dreptate, stăteam îîhgă uşă. Aici, 

lîngă ̂ draperie» mă aflaiu i a  timpui repetiţiei gene- 
râle. Am făcut o mică confuzie. Asta-i . soarta au

DASCĂLUL
— In clasele primare 

am avut mai mulţi învă
ţători. Făceam două-trei 
săptămini şcoală, apoi 
alte două-trei stăteam a- 
casă, pină venea un nou' 
învăţător.

— De aceea aţi rămas 
acasă, în Bătrîna, dom
nule învăţător Radu Her- 
ciu?

Vă rog să-mi spu
neţi dascăl, că parcă-i 
mâi potrivit Şi de asta 
am rămas, dar mai ales 
pentru că m~a rugat tata, 
ca să-i mai dau o mină 
de ajutor pe la primărie. 
Am rămas ca să fie bine 
pentru sa t Şi Mnt con
vins că am făcut bine. 
Nu-mi pare rău. Dar vă 
rog să scrieţi ta ziar des» 
pre cei 42 de oameni cu 
care am venit aici Ut 
nedeie, deşi avem nun- 
tă-n sat şi mulţi trebuie 
să mergem ,4 n-rin. Tare 
ne-am bucura dacă de 
la ziarul dv ar mai veni 
$i pe la noi. cineva, pen
tru că sintem foarte izo
laţi. ' Se poate ajunge cu 
camionul, dar şt că Da
cia, insă rar se-ndură 
cineva să vină, să vadă 
cum o ducem şi ce-am 
dori să nia- facem. '■ .

Intr-adevăr, in satele 
mărginaşe, irt care dru
murile de acces sînt dif i- 
cile, se ajunge greu, iar 
oamenii ■ trăiesc izolaţi, 
Este şi cazul celor din 
Bătrîna, care, după a- 
proximativ două decenii, 
au ieşit in sftrşit în lu
me cu formaţia de dansuri 
populare şi cu rapsozii 
lor. La festivalul din 
Ghelari prezenţa lor a 
fost salutată eu bucurie, 
revenindu-le cinstea de a 
deschide spectacolul for
maţiilor din ţinutul pă- 
durenilor. Şi s-au achitat 
cu brio de această cinste, 
„Brîul“, „Boiul*, „Arde
leană" şi „Spicul de grîu", 
jocurile dintotdeauna ale 
pădurenilor, fiind daniile 
spectatorilor in toată fru
museţea lor. A  contri
buit la punerea lor in 
scenă dascălul satu lui, 
omul care cu ani în ur
ină a decis să răm'tnă 
printre ai săi ca să-i în
veţe: pe cei mici carie. Şi 
a mai decis să fie penlrn 
oi săi, mici şi mari, un 
adevărat dascăl şi nu uu 
învăţător minat de dorul 
de ducă spre alte zări,

VIORICA ROMAN

DREPTUL LA REPLICA

( A devărul go l—goluţ
. în  u rm a  /mArrt.îpf a rf!- mi<i iqă A 7t r)In urma apariţî 1 arti
colului „Care-i adevărul 
'0  cărat am pi „a la 
••A' ţie un ră i.a* . lin 
part îa .i ?gic 1 o  4ra a 
Exploatării Conductelor 
Magistrale de Gaze Natu
rale. Iată-b „Adevărul gol-

■ goluţ este următorul. Dom- 
; nul Boaricâ Dumitru, lan-
satorist la unitatea noas- 

' tră din Deva, are ceva per- 
)nâl :u - n u '  nu şe îl 

, său'direct ceva personal cu 
el. In anul 1991 a  abşen- 
t n r>i, * , j «lele de
11 şi 15 martie,..iar în
ziu . ie ' 1 ril s-a pi - 
zeritât 1 servicii Îs ora 
!i,4Q. Intîrzierea i-a fost 
trecutf cu vederea. I s-a 
'* ',-4  sarci ( si ^ ‘ ,.11, 
la gară după lin plic cu 
1 o- j onden li S-a n i  :> 
de Ia gară Îs ora 13,40

■ beat. Măsura luată de şe- 
ful sectorului de a-1 pune.

, nemoţivaf o considerăm 
justă, In ziua de 29' apri
lie -domnii: Boaneă Dumi- 
ti'u şi JMantali Neculai s-au 
. rczeiitat la .si viciu beţi. 
în consecinţă, au fost frî-

mişi acasă, A do;ia zi dom
nul Boaneă a venit Ia 
lucru la ora 13. tot în
stare de ebrietate, A pre- ; 
zentat o adeverinţă medi
cală, din care rezultă că 
a fost la consultaţii în zi
lele de 29 şi »30 apriiie. 
Adeverinţa este semnată şi 
î n  ită d Ir, Merm ~a:« 
Adriana, medic general ist. 
Cunoscînd situaţia, era 
normal ca şeful de sector 
să nu- ia în considerare o 
asemenea ■ adeveriatât 

Este "adevărat că în anul 
1990, domnul Boaneă uu 
a avut absenţe nemoiiva- 
te de-la lucru. AceasLi se. 
d * îrvsâ '),> 531 1
exigenţă din partea şr-l'u- 
lui.de sector, a spirit”1.ui 
sau 1 1 ■ i t , - •
ie cînd domnul- Boaneă 
J - i i-a' por pr 
a e respective iiminu a - . 
du-i-le_ dm concediul de 
odihnă. Pentru această ne- 
regTliă : şeful sector 9 ui, 
domnul ing. Dragoş And zei. 
a fost sancţionat". Sem
nează ;director, ing. Io in 
Boiânţ.

torului să stea undeva, întiMin colţişor, şi nti snb 
privirile oamenilor, să nu încurce locul şi să-şi 
asculte de zece sşţie^inc^şfg^ece (prf jzrfpr^le sale 
cuvinte. De fiecare d a tă ţto e ^ te p ^ '^ i^ S S # ^  să se 
bîibîie sau să spună ce niî-i în text...

— Eşti, într-adevăr, sigur de locul în care stai 
acum ? întrebă, cu un zîmbet uşor, Suda, atunci 
cînd Tarantik trecif de la draperie la Uşă.

. — De ce puneţi mereu întrebarea asta absur
dă ? Ge importanţă are ? Ţaranţik era din ce în ce . 
niai nervos. TPÎnâ şi celorlalţi iritarea lui începu 
să >< se pa i suspe tă. ' I r  h "e b f-K ţ>  cm n 1 

avea la inimă pe FaityşsT' rCSţifr Ş. ştătea In cale 
Faltys ? - •

— Motivul crimei nu î-a  sopstituit nici o clipa
Jan Faltys. —  -

Cuvintele fuseseră rostite încet, dar avură asu
pra tuturor efectul unui tunet, provocară zarvă şi • 
nelinişte. Lui Tarantik îi sunau mereu în urechi, şi 
le repeta mereu în gînd, cuprins de groază. Din 
acea clipă îşi dădu seama că totu-i zadarnic. Cu 
toate acestea, încercă să schiţeze un zîmbet, dar 
rezultatul fu doar o jalnică grimasă.

— Glumiţi ?
“  Nu, Tarantik, şi dumneata ştii prea bine că 

nu. Credeţi Că 4  fost nevoie de multă vreme pînă 
ce am înţeles despre' ce era vorba în acest ca/. ? 
Era absolut indiferent cine Va Sta în acest fotoliu 
şi va fi ucis. Putea să fie la fel de bine Stepanek 
sau Weiieh. Asasinului îi trebuia numai un eveni
ment senzaţional pentru două milioane de specta
tori... un eveniment despre care să se vorbească.

(Va urma)

Roman publicat tn Editura „Univers" — îP7l 
*#T“ '  -
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PLOUĂ APARA,
PLOUA ŞI-N CASA

„Pe scara A a  Macului 8 din 
strada Oocsarilor dte Bas«gds«». K*
, uiri! şase la »illi este vechi,
iar b A âaeteţia te a.*» i  toată 
durui % tacit apa pătrunde ta vo ** 
in  apartamentele noastre, făcîndu-ne 
viaţa amară- /*« mai apelat la or- 
gaţteîe competente să ne dea o «taft ' 
de ajutor, dar totul a fost zadar
nic !"

Să sperăm» stimaţi locatari de la 
apartamentele 29—30 din blocul 8, 
că cel puţin apelul transmis pe a- 
ceâstă cale va ivea efectul scontat

N U M A I PUTW  A  FOST BINE

„Începînd cu tona ianuarie a aces- 
tui an, la Brad distribuirea butelii- 
i. ie aragaz re făcea pe î -i ă de 
ichete eliberate de primărie şi pînS 

la ‘sfirşitul lunii mai nu au existai 
probleme în aproviziontbşi 
produs. Iâtă însă că luşşbţliBâş . ă j: 
debutat cu cozi interminabile la 
depozit, pentru -obţinerea unei butev 
Iii. Şi astfel’ v at terminat aV vt* 
bune cînd maşină cu butelii circula 
pe străzi, iar locuitorii oraşului fă
ceau schimbul fără probleme. A  
apărut firesc în aceste condiţii, şl 
bişniţa. Vineri, 7 iunie, în jurul 
orei 17, pe strada 1 Mai, din auto
camionul eu nr. 31 HD 6388 se.

;himbău rtsb 1 ■ ar ;g ‘r. * n  ti 
chet, la preţul... liberalizat de IlO- 
lei butelia. Cine erau persoanele 
cate vindeau la suprapreţ butelii de 
aragaz ?"

Tă« *n <■!'. nt ş no >îir
* . * Ghcorghc îm păraţi Cine ne 
a ju tă? Consiliul df administraţie

al Competrol S. A., poliţia ş i primă
ria  din B rad? -

TOT PE ÎNTUNERIC,

CA ALTĂDATĂ

„In timpul dictaturii, în salul 
postra, Mthăileni (ca în toate sa
tele —- na.) n-a aiai existat iiumi 

nat public, că nu era curent de 
ajuns, ni sd tot spunea. După re
voluţie ne-am bucurat cînd 10 be
curi iluminau pe; tingj de noapte 
salul dar bucuria a Io , o. seu s- 
durată. Primăria de la Buceş a 
hotărft ca în Mihăileni să nu mai 
ardă, pe timp de noapte, decît un 
bec din 10. Un bec la un sat de. 
4 km. „N-avem bani să plătim la 
? î .K F .L  iluminatul public* — r»o 
spune primarul. Aşa o fi dacă spu
nă dînsul. Deci pe timpul dictatu
rii nu era curent,' iar .acum nu sint 
bană Şi as to işr *be Sim noap- 
ţes prin sat a şt înainte* ţfoan 
Hărăgşş, -Viorel
Httfdea, Petru L şS r, Tratau Rus
din "MliiăilCni, Buceş).

LA INTERPELĂRILE ZIARULUI, 

ORGANELE VIZATE RĂSPUND

•  Primăria nfunteipiuhli Deva,
la sesizarea d-luf Nîcolăe Tritean, 
cu -privire la faptei îcă timp de o 
lună, pe str. O. Qoga, dintr-un că
min de canalizare au curs perma- 
"''ii. ape uzate ,Sesizarga este rea 
iă, racordul m  canalizare a] ',‘.01** 
lui i . V ilevar 1 fiin h infn dat De 
ficienţa a fost în^ tu ţa tă , iar eon- 
ducerea societăţii teor^erciale. d e 'tu ^  
rum  „Şarm A •- dste ’ mi nat 1 
să asigure o  exploatare .corespunză- 
loarc * nst iaţiiit i *1 ;*• , ,

•  Regionala de distribuire ă ga
zelor naturale Deva, la sesizarea lo
catarilor din str. Libertăţii, bloa I, 
referitoare la sistarea temporară a 
furnizării gazului metan în bloc: 
„Gazul metan a fost sistat e  singură 
zi, deoarece mai iftiiitl iocătâri au 
refuzat să permită accesul lucrăto
rilor noştri la verificarea instalaţii
lor interioare, verificare obligatorie 
din doi In doi ani. Nici la ora ac
tuală la ap. 56 nu s-a putut efectua 
această verificare”.

POŞTA RUBRICII

•  Grjgore Crcţu — Hunedoara : 
în conformitate cu instrucţiunile 
Ministerului Finanţelor nr. 115324/ 
1990, taximetriştii, se supun unui 
impozit forfetar trimestrial, care se 
achită anticipat. Dumneavoastră 
trebuia să achitaţi acest impozit cel 
aia) br.ii* '» începutul it  iii tc, 
da l-aţi achit A sbif în 22 raa , ţapi 
i> ntru ire aţi fost amt ida legal

•  Viorica Vizircanti — B rad: 
Sumele care au fost plătite cu ti
tlu de avans salarii, pentru perioa
da în care nu s-a lucrat în con
strucţii pe timpul iernii, se recupe
rează eşalonat de la persoanele cart 
e-au primit Inirueît unitatea a

luat măsura reducerii .de personal 
.înainte .de a recupera sumele res
pective de 1 ’-e* «nălbi căruia î s a 
desfăcut contractul' de muncă, con- 

•:stituie i|Fi litigiu care poate' fi solu
ţionat, |a  cererea celor interesaţi, 
de eătrf instănţeie de judecată. 
(I. M,). j

•  CiŞbanu Ban — Orăştie : Pro- 
bîeşiâ dumneavoastră este bine cu-
şesogtă^a s ofn Vtm * situaţia 
dumiiealnsaTlrâ- se procedează «o- 
r« t în | ejf. ee priveşte inctes îrea

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNCHIDEREA 
LOGIILOR Şl A BALCOANELOR

In numeroase localităţi 
ale judeţului, închiderile 
de dogii şi balcoane conti
nuă să se execute fără res
pectarea prevederilor le
gale în vigoare. După cum 
se cunoaşte, în anul 1990 
s-au dat dezlegări, publi- 
cîndu-se în presa locală 
modalităţile legale pentru 
astfel de închideri. Se con
stată că unii cetăţeni au 
trecut, ia - realizarea lor 
fără minimum de forme 
legale, apelînd la diverşi 
meseriaşi cu gusturi discu
tabile. Arhitectura, cea ca
re a c eat îi im localită
ţii hunedorene, a înc eput 
să se altereze cu o repe
ziciune de necrezut. Fără 
nici un simţ estetic, golu- 
t !* irhitr ti rale ; U pa - 
rapeţxior de b . oane 
logii s-au înzidit, cîrpin- 
du-se cu tencuială faţade
le astfel modificate. In 
scurt timp, au rezultat tot 
felul dre compoziţii, unita
tea arhitecturală a faţade
lor blocurilor nemaiinte- 
resînd pe nimeni.

Revenim, pe această ca
le, cu precizările de rigoa
re privind închiderile de 
logii şi balcoane, sublini
ind necesitatea respectării 
cu stricteţe a legilor sta
ulul i,- . concretizare, 

este necesar ca fiecare a- 
sociaţie de locatari să so
licite, prin cerere adresată 
primăriei locale (avînd la 
bază dorinţe fiecărui loca
tar) eliberarea unei* auto
rizaţii/colective. de execu» 
tare a lucrărilor de ■ înehi- ■-

dere de logii şi balcoafţ® 
de la o scară de bloc, tnfr 
singur bloc de locuinţe saU 
mai multe blocuri. ca3?0 
aparţin asociaţiei respecţi* 
ve. Asociaţia de locatari, 
prin administratorul său*- 
va contacta o unitate 
proiectare autorizată pen* ; 
tru realizarea unei clocii- ! 
mentaţii tehnice, ou o ra> 
zolvare unitară, de inte^ i 
grare în practica arhitec-*| 

, turală. a, faţadelor, care: săp 
nu afecteze «stabilitatea^ 
balconului.

• Este de reţinut câ la 
iniţiativa Prefecturii Ji le 
ţului, primăriile locale trei 

:buie_ să facă demersuri pa 
lîngă asociaţiile de loca 
tari pentru întocmirea d« 
tabele cu solicitanţii di* 
cadrul asociaţiilor şi a) 
celor ce au executat Inchîîfl 
dori fără autorizaţie, ; â%| 
ceasta pentru a se intra î a ‘? 
legalitate şi a preven; s l» | 
tuaţiile nedorite de .sano,J 
ţi »nai î cu lend -ta* 
venţională

De \ a  • J i prinde n* 
cluzia că, la o asociaţi; d * r 
mai mulţi soiicitani i. 
tuielile ce revin fiecărui^* 
scad foarte mult şi m chi»| 
derea logiilor şi balcoane* > 
lor se va executa unita# 
pt v ttealâ, ii>» «'•%» 
con tractor, > j ,  % '
materiale, pe baza uneî” 
documentaţii autorizate.

ANDREI DUMITRU,
ia D-recţic.

Tehnico © Prefectu i
ludefulo Hunedoara

PORNIND DE

(Urinare din pag. I*

» i*  particulari. La “« < n 
crescătorii d* păsări un 
cetăţean vrea să amenajeze 
o moară de furaje.

Din discuţia cu domnul 
Avram M. rezultă, deci,

LA O  APRECIERE

c ă aj recie u îcutt iţi 
i i . an di i ar ii» • **'

r*>,» m Brănîş i
t î *< ! în 1/ a,*- ' i f  

ş nici grati ite ră , rtri* 
vă; A le es ea ce au > * iii 

* blinie < > i 1 I
de faţă.

apeoajas.

In c^g ^ ţiri ^ d  de fotbal 
e d i ţ i 9^:*«Bipa de 

O-
, răştie a 
fotogriâBe’ 
rul Brad, 
sese
pionaetăp'fii^BnflI^^IESi
mentului. Ambiţionată de 
eşec, sprijipită de condu* 
cerea eî dai. şi • 4 *- 
spbnsori, do fert-
bal a  fh«Jrr-.;... y 
campionatul din M P ®  
— 1992, Sol seria A Tţll-A, 
t< rniinînd turul . 
tului pe primul . at! 
patru puncte avan» i p f c  
de; u r i » ) p  • la-
frăţireş O rad^. Se TJărea 
că totul merge bine. Lotul 
valoros, eu jucători foşti 
divizionari B, dar şi cu 
tineri talentaţi, cu antre
nori competenţi,' Metalo- 
plastica Orăştie a făcut 
dovada unei echipe teîw» 
gene, competitive. Intre 
timp, mai întreprinzători 
s-au dovedit a fi cei de la 
U. M. Timişoara, care, 
profitînd de unele carenţe 
ce şi-au făcut loc în rin- 
durile unor jucători de la 
Orăştie în ceea ce priveş
te ordinea şl disciplina, a- 
taşamentul faţă de-.eulofi- 
le echipei, au început să 
urce loc cu loc în clasa
ment, în timp ce Metalo-

A A PĂTAT .

..........-T • .
plâstfâk*- ţpierzînd unele 
meciuri.-chiar pe teren‘pro
priu, a coborlt în final pe 
locul trei, la încheierea 
campionatului, la multe 

-puncte diferenţă de prima
• clasată, U. M. Timişoara, 

care' va juca în divizia B. 
Metaloplastica Orăştie nu 
ar fi pierdut .primul loc 
•i-că ţ^i.jkicţătorii ar fi

taftttiBitritM cerut, ar 
«  ffl^.'.A>vada unei dă- 

'to fîe«u» par- 
- îS  m m  .m * ft-
V*. , Baiteiu, C; Uţ * " -

• ' ostolarije, Pădu-
reănu, sau măcar ca jucă
torii Costăeheseu, E 
şl Chirăi Jucători experi- 
mentaţl, , /ie  apreciat1 
cum au fost Mihailov, Ur- 
san, Oprescu sau Albu, 
(care a plecat şi a revenit 
la echipă), nu şi-au pus 
pe deplin ta valoare capa
cităţile lor, n-au dat dova
dă de putere de luptă.

Conducerea clubului,
spo isorii din Oră? tv, î v

* mpd deosebit ehimiştii, me- 
talurgiştii şi forestierii, au 
căutat să asigure condiţii 
bune de angajare a com
ponenţilor lotului (rămî- 
nlnd doar Clep şi Costă- 
chescu neangajaţi), cît şi 
pentru pregătirea în con
diţii corespunzătoare a 
întregii echipe. Dar pro

blemele mari, greu de re- 
zoivat r p I C I  I'* I r’ C- 
cMpa trebuie să-şi reia 
pregătirile pentru viitorul 
campionat de tranziţie, ce 
va preceda aplicarea nou
lui ■ sistem- competiţional. 
Conducerea clubului, sec
ţia  de fotbal; şi echipa 
trebuie să aibă ca obiec
tiv măcar clasarea în p ri-, 
male cinei locuri în clasa
mentul final, dacă nu mal 
există ambiţia şi dorinţă 
fierbinte ca echipa să vi
zeze locul întîi în campio-

m in e r u l  URICANI a  c o n f ir m a t  
în c r e d e r e a  s u p o r t e r il o r  s ă i

Tînărui oraş al mineri
lor din Uricăni -n-a avut. 
pînă anul'trecut, o echi- 
pă să-l reprezinte în cam
pionatul naţional de fot
bal, ani în' şir activînd în 
campionatul judeţean. Din 
anul 1.99J, echipa Minerul 
Uricani a promovat în Di
vizia C, c!nsîndu-se pe lo
cul 2 tn seria a VlII-a. Un 
Ioc merituos pentru am- 
biţioasa echipă din col mai

RADIOGRAFII TM 
NATIONAL

CAMFIONATUi 
DE FOTBAL

natul de fotbal 1991 —
1992 şi deci, promovarea 
în divizia B acolo unde 
Orăştia merită să aibă o 
echipă. Pentru aceasta, tre
buie însă ca echipa să-şi 
siringă din nou rîndurile, 
sponsorii — ne referim 
bineînţeles tot la întreprin
derile chimică şi metalur
gică, precum şi la fores
tieri, să facă tot ce e po
sibil spre a ajuta în con
tinuare pe toţi jucătorii, 
conducerile clubului şi ale 
secţiei de fotbal, ta tenta
tiva lor de a obţine un 
loc fruntaş în viitorul cam
pionat de fotbal.

C. SANDU

îndepărtat oraş al Văii 
Jiului. De la început, an
trenorii Dorel Maria şi 
Mihai Marian şi-au dove
dit profesionalismul, serio
zitatea în muncă, pregă
tind cum se cuvine noua 
echipă promovată în cel 
de-al treilea eşalon fotba
listic al ţării, tratînd cu 
toată răspunderea fiecare 
meci, indiferent dacă se 
juca pe teren propriu sau 
în deplasare, reuşind de 
cele mal multe ori parti
de bune în compania unor 
echipe cotate, cum stat 
Jiul Craiova (a ocupat pri
mul loc în clasament), 
C.S.M. Caransebeş, Arsenal

Reşiţa, Minerul Moldova 
Nouă etc.

Pregătirea fizică şi teh
nico-tactică a fost tot tim
pul însoţită de* o activita
te pedagogică, de formare 
a tinerilor jucători ca lup
tători decişi pentru culori
le clubului, în spirit de 
fair-play. A fost greu pen
tru dl. ing. Viorel Vaşian, 
preşedintele secţiei de fot
bal, să numească pe . cei 
mai buni jucători dar, pînă 
la urmă s-a oprit la Iri- 
muş, Popa, Mogoşanu, Var- . 
ga, Lurriperdean şi Mazi- 
l'.i, specil'icînd însă că a- 
proape în întregime tot 
lotul s-a pregătit la nive
lul cerinţelor, antrenorii 
avînd orieînd posibilitatea 
formării unei echipe com
petitive. -

Desigur că echipa nu ar 
fi putut să se claseze pe 
locul doi al seriei fără un 
sprijin substanţial al iu
bitorilor fotbalului din oraş, 
dar în mod deosebit ăl 
celor de la mină Uricani. 
Domnii ; ingineri Iacob 
Stoica şi Florian Dumitru, 
mulţi mineri, maiştri, şefi 
de sectoare sînt mereu 
lîngă echipă, dorind din 
tot sufletul ca minerii s i  
aibă prilejul de a se des
tinde în aer liber, la o par
tidă bună de fotbal. Con

ducerea/. clubului, eclupă.' 
mulţumesc şi pe ăceasflS 
cale celor 1 500 de coti- 
zanţi pentru fotbâl, consi
liului de administraţie al- 
minei pentru sprijinul ofe
rit în crearea bazei rrote- 

. riale destinate „hunei iipe-ş 
' gătiri a echipei.

. Ce va , fi noul campio
nat de ' tranziţie ? Condu
cerea clubului şi a secţiei . 
de fotbal stabilesc încă de' 
pe . acum măsuri de întă
rire a lotului, avîndu-se în 
vedere mai ales întărirea 
liniei da apărare şi a mij
locului, unde s-au mai 
manifestat unele carenţe 
în retur, promovarea şi .al 
unor tineri cum sînt Buda 
şi Teonean. continuarea 
lucrărilor de îmbunătăţire 
a bazei materiale. Se pre
vede amenajarea vestiare
lor la stadion, construirea 
unei saiine, a unor:'camere . 
pentru cantonamentul ju
cătorilor. Conducere,, şi 
jucătorii sînt stâpînlti .de 
un singur gin.d : atingerea 
obiectivului stabilit pen
tru campionatul 1091 — 
1992, clasarea Lin ; primele 
5 locuri ale seria,, pentru 
ca în noul sistem competi- 
ţional ce v*a începe odată 
cu ediţia 1992—1993 echi
pa mineiiltH' din Uricani 
să fie prezentă mai de
parte în Divizia C T - do
rim succes!

C. SANDU
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Tn scopul de a face cu
noscute celor . interesaţi 
unele precizări în legătură 
cu documentele ce trebuie 
întocmite de către agenţii 
economici, . întreprinderile 
miei şi asociaţiile cu scop 
lucrativ, iată, în esenţă, cî- 
teva dintre prevederile le
gale ce trebuie avute în a- 
tenţie.

Avînd în vedere preve
derile art. 222 din Legea 
n r . '31/1990 privind socie
tăţile comerciale, se vor 
luar măsuri ca întreprinde
rile mîci ş î societăţile cu 
scop ' lucrativ, persoane ju-

DE LA DIRECŢIA GENERALĂ  
A FINANŢELO R PUBLICE  

Â JUDEŢULUI H U N E D O A R A

ridice, înfiinţate în baza 
Deeretului-Lege nr. 54/ 
1990, să efectueze, la data 
încetării activităţii sau 
transformării, inventarierea 
patrimoniului şi şă întoc
mească bilanţ contabil de 
încheiere a exerciţiului, fi
nanciar după modelul pre
văzut la Hotărîrea Guver
nului nr. 201/1990. între
prinderile mici si asocia
ţiile cu scop lucrativ care

" îşi încetează activitatea vor 
depune spre verificare si * 
analiză, la Direcţia gene
rală a finanţelor publice ţ  
— serviciul bilanţuri ă- 
genţi economici, un exem
plar din bilanţul contabil 
de închidere., 

în  cazul în care aceste 
unităţi se transformă în 
societăţi comerciale, la da
ta înregistrării în Registrul 
comerţului, vor întocmi bi

lanţ contabil de deschide
re utilizînd conturile pre
văzute fa capitolul ÎI din 
Normele metodologice nr. 
2519/1991 şi modelul pre
văzut de Normele metodo
logice nr. 3108/1991. După 
transformare, aceste uni
tăţi vor conduce evidenţa 
contabilă în conformitate 
cu planul de conturi gene
ral prevăzut în Normele 
metodologice nr. 2519/1991 
şi vor întocmi si raporta 
lunar şi trimestrial situa
ţii după regimul celorlalţi 
agenţi economici, însoţite 
de balanţa de verificare.

.'.■A V JV Z .V .V .V Z Z M W A W .V .W W /iW W iV A V , '. ’A W V W ■"•V ^.W .V .W .W .V .V M W W V ,1

VINZAR1

•  VÎND convenabil moto
reta Mobra Hoinar. Hă rău, 
nr. 222. Homorodcan Petru.

,  (2842)
•  VÎND Dacia 1 310 cu

motor nou. motor Diesel 
de„ARO. pavilion apicol, 
auţocamion 8 t. Deva. te- 
lefpn 17011. (2841)

•  VÎND maşină cusut
Sioger. Deva, telefon 
17694. (2833)

9 VÎND urgent garso
nieră, autoturism neridicat.' 
ridicabil imediat. Deva. te
lefo n  .?TS2t

, (2830)
- .ijyU A Ţ I/l economi

că Beriu scoate Ia licitaţie 
publică, mijloace fixe după 
cum urmează: tractor U 
445 ; autoutilitară ARO, 
Abfict timplărie şi o se
rie de obiecte da inventar 
casate. Mijloacele fixe, o- 
biecte de inventar înscrise 
în .listă pot fi văzute în zi
lele de luni—vineri la se
diul asociaţiei. Garanţia dă 
participare la licitaţie este 
de. '0  la sută din preţul 
de începere pentru fiecare 
obiect. Licitaţia va avea 
loc duminică, 14 iulie 1991. 
ora 11. la A.E.I. Beriu.

(2831)
9 VÎND video Panasonic 

J-35, avelope 175/14, noi. 
Deva, telefon 12903.

(2828)
•  VÎND înscriere Dacia, 

ianuarie 1988. Orăştie, 
41661. după ora 18.

' (2824)
•  VÎND praf de marmu

ră, transformator sudură, 
maşină tîmplărie, 40 opera
ţii. Haţeg. Parcului. 10. 
Onea. ; *2825)

9  VÎND urgent Dacia 
1310, nouă, alb 13. Sime- 
ria. telefon 60480.

(2823)
9  SCHIMB garsonieră 

proprietate, ;zona teatru.

■ Hunedoara, spaţioasă, cu 
apartament 2 camere (even
tual preluare rate). Infor
maţii telefon 956/11656, 
după ora 17. (2808)

9 VÎND apartament trei 
camere, zona pieţei. Deva, 
telefon 18205, ' (2823)

c  VÎND înscriere Dacia 
j (aprilie 1987); pian coadă 
' scurtă, placă, butuc bronz.

Hunedoara, telefon 957/
; 14186. 'V ; (2822)

9 VÎND înscriere Dacia 
(1987), corn. Balşa, sat Vă- 
lişoăra, nr. 43, Belea Cor
nel. (2820)

9 VÎND Opel Ascona. 
Deva, telefon 25072.

(2818)
9  VÎND înscriere Dacia, 

iulie 1987. Brad, 51469.
(2792)

9 VÎND hol „Dulcineea", 
nou, tapiserie coniac şi în
scriere Oltcit (1990), achi
tat 50 000, Orăstie, telefon 
41133. (2763)

9  VÎND grădină. Leşnic. 
corn. Veţel, Pîrva Lazăr.

(2839)
9 VÎND înscriere Dacia 

1 300 (1987). Deva. ţejefon 
24032, după ora 16.

(2734)
9 VÎND casă, gaze. Hu

nedoara telefon 16583.
(2788)

PIERDERI

•  PIERDUT autorizaţie 
3674/25. 02. ’91, emisă de 
Prefectura judeţului Hune
doara, pe numele Dumbra
vă Costina. Se declară, nulă.

(2827)
9  PIERDUT adeverinţă 

primire-plată nr. 850/3.04. 
’91, emisă de I.Î.C. Deva, 
pe numele Asztalos La- 
jos. .Se declară nulă.

(2821)

> în c h ir ie r e

9 OFER bună recompen
să pentru cedare contract 
apartament cu chirie. De
va, telefon 14953.

(2833) W

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

0  SCHIMB garsonieră, 
central, cu apartament 2— 

' 3 camere, central. • Deva, 
telefon 12827. (2837)

9 SCHIMB garsonieră, 
Rm. Vîlcea, cu similar şau 
apartament 2 camere. Brad, 
telefon 956/51361.

. '  (2755)

OFERTĂ N  
DE SERVICIU

9  EXECUT filmări vi
deo de calitate pentru oca
zii unice, jocuri pe calcu
lator ţa preţuri accepta
bile. Deva. telefon 27689.
, . ,'■* ■ ^  (2701)

COMEMORARE

9 AU trecut şase săp- 
tămînl de la dispariţia iu
bitei noastre :mame şi soţii

B R A U N  P A R A SC IU V A .
Mulţumim celor care au 

condus-o pe ultimul drum 
şi au fost alături de noi 
în clipele despărţirii. .

• (1208)

DECESE > r

"  i . r  » !■:
9 FIICELE Elena şi 

Lucreţia, fnepoţii Fio- , 
rin; Speranţa, Liviu şi 
Marianâ, împreună cu 
strănepoţii, anunţă în
cetarea i din viaţă a ‘ 
bunei, lor mamă, bu
nică şistrăbunică 

FLOARE I1ALGA 
înhumarea azi, 9 iu

lie, ora 15, de la fiasa 
Mortuară Deva. Nu te 
vom uita niciodată.

(2829)

9 FOŞTII elevi ai 
Şcolii Medii Tehnice 
Deva, promoţia 19'52, 
regretă dispariţia ful

gerătoare şi prematură 
a bunului lor coleg 

D O RIN B A D E A  
şi transmit sincere con
doleanţe familien Fie-i 
ţărîna uşoară. '■

(2832)

9 RECTORATUL U- 
niverşitaţii -; Ecologice 
Deva, zguduit: de moar
tea fulgerătoare a stu
dentului -

ROBERT OPRUŢA, 
la numai 21 ani, 

este alături de fami
lia îndoliată şi îi pre
zintă sincere condo
leanţe şi profundă 
compasiune în aceste 
foarte grele momente 
prin care trece.

îi vom păstra o vie 
amintire în sufletele 
noastre. (2838)

9 ÎN aceste clipe 
grele, cînd. bunul nos
tru-coleg

RO BERT O P R U fA
ne-â părăşţt pentţ-u 
totdeauna, lăsînd un 
loc liber în băncile fa
cultăţii, atăţuri
d£ greu mcercata fa
milie. Cu profundă 
compasiune, colegii de' 
facultate. (2838)

•  SALARIAŢII Direcţiei 
Munţii şi Protecţiei Socia
le Deva sînt alătţîfi de fa
milia Opruţa la pierderea 
fulgerătoare, ia  numai 21 
de ani, a fiului 

RO BERT
şi îşi manifestă întreaga 
lor compasiune şi durere.

L I C I T A Ţ I I  P U B L I C E

SOCIETATEA COMERCIALĂ
„REMAT" S. A. ■ 7;.V,,,

cu sediul in municipiul DEVA, 
str. Griviţei. nr. 37,

Organizează LICITAŢIE DIRECTĂ, con
form Hotărîrii Guvernului României nr. 140/ 
1991, pentru darea în locaţie de gestiune a 
punctelor de colectare a materialelor rcfolosi- 
bile din localităţile Călan, Peştişul Mic, Pcşti- 
şul Marc, Simeria, Haţeg, Petroşani, Peţrila, 
Lupeni, Vulcan. ; '

Licitaţia va avea loc în data de 22 IULIE 
1991, la sediul Societăţii Comerciale „REMAT“ 
S. A. — Deva. Documentaţia de licitaţie poate 
fi consultată la sediul Societăţii comerciale. 
Relaţii suplimentare la telefon nr. 14408.

(382)

J PRECIZARE

I în ziarul nostru nr. 402 din 5 iulie a.c. a fost 
ţ publicat articolul „Cîntecul sau lebădă" dedicat cen- 
l tenarului trecerii în nefiinţă a lui Mihail Kogălni- 
• ceanu. Titlul exact se va citi „CÎNTECUL MEU DE 
J LEBĂDA". ' V.:7 /  :“ :;

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„STREIUL" S.A. CĂLAN 

judeţul Hunedoara,
Va organiza în data de 25 IULIE 1991, 

ORA 9,00, LICITAŢIE PENTRU DAREA IN 
LOCAŢIE DE GESTIUNE a 9 unităţi comercia
le. De asemenea, la aceeaşi dată, scoate la li
citaţie pentru închiriere chioşcul de ziare din 
Călan, str. Florilor, nr. 30. Informaţii supli
mentare se pot obţine zilnic intre orele 9—14 
la telefoanele 30371 Sau 30541, prefix 957.

'(380)
SOCIETATEA COMERCIALĂ 
«AVRAM IANCU" S. A. BRAD

Organizează LICITAŢIE PUBLICĂ în data 
de 25 IULIE 1991, ORA 10,00, pentru atribui
rea în locaţie de gestiune pe baza Hotărîrii Gu
vernului 140/1991, a unui număr de 6 (şase) 
unităţi comerciale profil alimentar şi alimen
taţie publică.

Lista unităţilor şi documentaţia se găsesc 
la sediul societăţii din Brad, str. Cuza Vodă, 
nr. 3—5.

(381)

OFERĂ CONSUMATORILOR PRIN:

’♦  Restaurantul „Dacia14 »
♦  Cafc-barul „Flora"X
9

Cofetăria „Violeta"
Meniuri gustoase, pregătite de bucătari 

V - iscusiţi; ; :vv:rt
•  Cafea şi băuturi fine ;
•  Sortiment variat de prăjituri şi înghe

ţate.
AMBIANŢA DEOSEBITĂ, DISCREŢIE, 

CALITATE, asigurate de un personal stilat, 
bine pregătit profesional.

NU UITAŢI !
O BERE BUNA ŞI RECE, O PRĂJITURĂ 

DELICIOASĂ, O MINCARE PE 'GUSTUL 
DUMNEAVOASTRĂ GĂSIŢI lN UNITĂŢILE 
SOCIETAŢir COMERCIALE „ŢARA HAŢE
GULUI" !
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