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la sat" !
Pornind de la o stare

f La Peştişu Mie' m i  a- 
juns într-o zi în care ploa
ia sc cernefe cu intermi
tenţe deasupra satului. 
Curios, impresia pe care 
am trăit-o poposind in a- 
ceastă localitate din apro
pierea Hunedoarei -nu a 
fost una âe respingere şi 
apatie, produsă de polua
re, ci de lumină, de cură
ţenie, generate, pişi ales, 
de liniştea şi hărnicia oa
menilor. Dovadă că  lucru
rile au început să intre, 
aic i,'pe un făgaş normal, 
aroma pămîntului, ase
menea unei ademenitoare 
pîini scoase din cuptor, 
simţind-o fiecare cu pute
re.

„Cei mai mulţi consă
teni se bucură că au ajuns 
să-şi lucreze din nou pă- 
mîntul pe care l-au avut, 
ne spunea gospodarul Vio- 
rel Stoica. Pe iîhgă cei 
mai în vîrstă avem şi ti
neri cărora nu le e frică 
de lucru. Lucră şl la com
binat, lucră şi pămîntul 
de trăzneşte,, pentru că, 
gindesc ei, „tot Ce iau de 
pe el e la mcu“. Sint şi 
oameni, destui, care in tră . 
tn posesia pămîntului cu 
spaimă, se gindesc cu ce 
o să-l lucreze, StM.A.-ul 
’fixînd plăţi mari pentru 
lucrările pe, care le face.
Şi au dreptate, nu toţi au 
puterea să le • achite".

„Exisţă o- dorinţă a lo
calnicilor de a-şi' munci 
pămîntul — ne-a mărturi
sit primarul comunei, 
domnul Ioan Pătrău 
cutn n-am mai văzut: pă
mîntul pe care şi l‘-au , dorit 
dintotdeaiina şi pe care 
l-au dobîndit cu ajutorul 
lui Dumnezeu şi al Revo
luţiei Nu putem spune 
că oamenii sint mulţumiţi 
pe deplin in privinţa su
prafeţelor pe care le pri
mesc.. E o situaţie, cred, . 
generală pe judeţ, că lâ 
colectivizare oamenii au 
declarat pămînt mai pu
ţin, acuifi apar pretenţiile 
adevărate, dar acestea tre
buie doved ite cu acte de 
la Cartea Funduară. Pînă 
la toamnă, sperăm ca fie
care să in tre ', in posesia 
acelor acte",

Pornind de la. o astfel 
de stare sufletească, în

general bună, oamenii as
piră, îşi faC planuri de vii
tor, încearcă să schimbe 
din mers unele lucruri în 
favoarea satului şi a lor.

„BLOCUL", 
DEOCAMDATĂ,
UN OBSTACOL 

GREU DE TRECUT

Nu l-am fi luat în sea
mă, dacă primarul comu
nei nu ne-ar fi atras aten
ţia că la Intrarea în loca
litate, pe dreapta, se află 
un bloc de locuinţe „care 
arată mai râu decît cămi
nul cultural" (acesta din 
urmă este nefolosibil de o 
bună bucată de timp). Pri
măria a făcut' demersuri* 
la I.G.C.L. Hunedoara (pro-

PEŞTIŞU MIC

prietar şi constructor) să 
schimbe soluţia de con
strucţie, blocul, iniţial, a- 
vînd In proiect 8' aparta
mente, iar la parter spaţii 
comerciale, întrucît „nu 
vino Vriimehi la feeştiş să 
locuiască şi să se încălzeas
că cii lemne". Problema e 
încur^gtă.. Âqtun, construc
torul riu mai vrea să se 
implice. Primăria însă do
reşte, finalizarea lui, pen
tru că există în . comună 
mare nevoie de spaţii co
merciale sau. pentru ' micit 
întreprinzători privaţi, T>e 
exemplu, un_ grup de pro
iectanţi solicită spaţiu pen
tru a veni în sprijinul u- 
nor cetăţeni ce vor să-şi 
construiască locuinţe- cu 
proiecte şi cu asistenţă 
tehnică. Tot aici. se doreş
te darea In folosinţă a 
centralei telefonice pentru 
care a fost fixat ca termen 
trimestrul al II-lea al a- 
cestui an ; acum s-a amî- 
nat pentru trimestrul al 
III-lea şi probabil... Toate 
aepstea se datorează unui 
bloc plaftificat de Primă
ria municipiului Hunedoa
ra a fi dat în folosinţă în 
trimestrul al IV-îea al a-

cestui an şi pe care con
structorul, I.G.C.L. Hune
doara, l-a uitat.

STAREA DRUMURILOR...

Tocmai în ziua vizitei 
noastre în comună venise 
şi domnul Titus Ionescu, 
directorul Direcţiei Jude
ţene a Drumurilor R.A. ca
re, la rugămintea localni
cilor, încerca să dea nuna 
de ajutor calificată In re
pararea unor porţiuni de... 
drumuri. Primarul comu
nei mărturisea că s-a în
treprins chiar un studiu 
de modernizare a drumului 
pentru Valea Nandrului,

MINEL BODEA, 
GH. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 2-a)

CE FACEM CU CASTELELE ?
De la predecesori, mal 

bogaţi sau mai săraci, 
cum au fost, ne-au ră
mas ca moştenire, între 
alte mărturii ale trecerii 
lor prin istorie, numeroa
se case mari şi chiar cas
tele. In teresindu-sede  
soarta acestora, Comisia 
Naţională a Monumente
lor, Ansamblurilor şi Si- 
turilor Istorice, de pe 
lingă Ministerul Culturii, 
împreună cu prefecturile, 
au iniţiat o acţiune de 
inventariere a fostelor 
castele, a caselor şi a co
nacelor boiereşti (cu ane
xele lor — magazii, graj
duri, crame, beciuri), con- 
siderîndu-le ca monumen
te istorice, precizînd că 
primăriile locale sint o- 
bligate ca în cazul dez
afectării din folosinţa ini
ţială (sedii de unităţi a- 
gricole, magazii ş.a.) să 
procedeze la găsirea unor 
beneficiari care să ăsi- 
gure buna conservare şi

La parterul blocului nr. 2/8, din ‘centrul oraşului 
Brad, Primăria a  atribuit în trcprinzătorului Vidrei Dâ
ră ştean^ un modest spaţiu comercial. Aici există în per
manenţă o bună aprovizionare, servire civilizată, se 
practică preţuri accesibile pentru consumatori.

Foto PAVEL LAZA

U U 4  P e  2 !
O clientă intră furioasă în prăvălia unui ne

gustor de fructe şi-i spune :
— Acum o jumătate de oră l-am trimis pe fiul

meu să cumpere I kg de mere de Ia dv.. Am cîn- 
tărit merele şi spre surprinderea mea, abia .dacă 
erau 700 grame. ^  ■

— Tot ce este posibil, doamnă, dar pe băiatul 
dv. l-aţi cîntărit ? !

folosire a ob iectiver  
respectiveT

Din verificările efectua
te s-a constatat că dintre 
cele 34 de astfel de obiec
tive, 22 sint, în prezent, 
sedii ale unor instituţii 
de cultură, organisme şi 
organizaţii de stat şi ser
vicii sociale, 8 — sedii 
ale unor cooperative a- 
gricole în lichidare, 3 — 
locuinţe individuale, iar 
unul este folosit ca uni
tate de turism.

In urma analizării pro
punerilor făcute de primă
rii, s-a stabilit ca 20 de 
obiective să rămînă cu 
destinaţia actuqlă, iar 
pentru celelalte se caută 
noi beneficiari. Potrivit 
propunerilor respective, se 
prevede ca 6 astfel da 
monumente să fie utiliza
te ca spaţii comerciale şi

NICOLAE TIRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)
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Drobul de sare
O parte dintre locatarii 

blocului M de pe bule
vardul Decebal din Deva 
sint în litigiu cu Societatea 
comercială: Avicola Mintia, 
pe tema destinaţiei spaţii
lor de la parterul blocului. 
Un litigiu în care s-a so
licitat, mai birie-zis locar 
tarii au solicitat, „arbitra
jul" Prefecturii, al Primă
riei Municipale, al Inspec
toratului de Stat pentru 
Calitatea . Construcţiilor, al 
ziarului nostru.

Despre ce spaţii şi des
tinaţie este vorba ? La par
terul blocului respectiv, 
numita societate a finan
ţat, pe timpul construcţiei, 
lucrările pentru un restau
rant specializat pe produ
se avicole şi pentru un 
magazin de prezentare-des- 
facere. La terminarea lu
crărilor, restaurantul spe
cializat a devenit cantină- 
restâurant iar magazinul 
de ţ j rezentare-desfacere a 
căpătat destinaţia de local 
familial pentru copii şi ti
neret, ambele administrate 
de cu totul alte unităţi.'

ION CIOCIEI
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FLA SH
© c o m b in e  in  l a n u r i .

Pe măsură ce ̂ ţarea terenului şi 
a vremii permit ■intrarea combi
nelor în lanuri, secerişul orzului 
se extinde în'tot' rhai multe lo
calităţi. ‘Pînă ieri, această acţiu
ne a fost declanşată în _14' sate, 
printre care .amintim • Pficaz, 
Romos, Batiz. 'Gelrnar', Aurel 
Vlaicu, Sîntandrei şi altele. -

O  „23 MILIOANE“. tncepînd 
de azi, la chioşcurile de difuzare 
ale ziarului „Cuvîntul Liber",

cei interesaţi îşi pot procura pe
riodicul'' „23 milioane" editat de 
Asociaţia pentru Protecţia 'Con
sumatorilor. „23 milioane" este 
călăuza absolut necesară consu
matorului care, prinţr-o bună in
formare, reuşeşte să iasă învin
gător . în lupta cotidiană cu in
corectitudinile şi abuzurile pie
ţei libere, :

- O AJUTOARE. Casa de A- 
jutor Reciproc a Pensionarilor 
Deva, care s-a îmbogăţit în acest 
an cu 352 dc noi membri, a a- 
cordat unui număr dc 1009 mem
bri împrumuturi îrttre 1 000 şi 
30 000 Ici. 39 de membri cu ve
nituri mici au ^primit de la „ca
să" afutoare nerambursabile în 
valoare de 32 000 lei.

O TABĂRĂ DE PICTURĂ.
La Baia de Criş îşi încape azi 
activitatea o tabără de. pictură 
la care participă 20 de studenţi 
ai Institutului dc Arte Plastice, 
10 ai Institutului da Arhitectură 
din Bucureşti şi 2 elevi ai Li
ceului de Arte Plastice din Deva.

Tabăra este parţial finanţată 
de Societatea de Cruce Roşie, 
prin organizaţia judeţeană Hu
nedoara.

O PATISERIA DACIA este 
o nouă unitate ce s-a deşchis in 
cadrul Restaurantului Turist din 
Deva, unde se desfac zilnic pro
duse de patiserie, sucuri, cafea 
şi îngheţată de bună calitate,

servite de un personal - atent, 
competent.

G MAGAZIN ALIMENTAR. 
La Haţeg, pe strada Sarmizege- 
tusa nr, 2, s-a deschis un maga
zin alimentar. Aici cumpărătorii 
găsesc zilnic o gamă variată şi 
bogată de produse, mai cu sea
mă preparate din carne, conser
ve, legume, ouă, ’brînzeturi, bău
turi etc:

REPORTER

♦  ÎNCEPlNl» DE I.A 1 
IULIE aic,, se aplică; preve
derile Holărîrii nr. 412/ 
14.06.1991, care conţin © 
serie de modificări ale chel
tuielilor de delegare—deta
şare. Pentru personalul de 
instituţii ‘ publice, diurna 
este dc 120 lei. O relativă 
noutate o reprezintă posi
bilitatea deplasării eu ma
şina personală, deconfîn- 
du-se contravaloarea - bile
tului de tren, clasa «  Ii-a, 
sau a biletului mijlocului 
dc transport ce fiice legă
tura cu respectiva locali
tate.

♦  BILANŢUL IMPOR
TURILOR r o m a n e ş t i pe 
primele patru luni ale a- 
nului curent situează în 
fruntea listei petrolul brut 
(inclusiv minerale bitumi
noase), energia electrică, 
gaze naturale, minereul dc - 
fier (inclusiv concentrate
le) ş.a., mărfuri a căror va
loare este de 1,091 miliarde 
dolari S.U.A. dintr-un to
tal de 2A4 miliardei

♦  UN CREDIT în va
loare de 200 milioane mărci, 
eşalonat -pe cinci ani, 
va fi acordat de firma 
germană SIEMENS pen
tru refacerea potenţialului 
tehnic al unităţilor sanita
re din România •— infor- 
mează Ministerul Sănătă
ţii. Acordul prevede ea 50 
la sută din valoarea cre
ditului şă fie utilizată di
rect de minister pentru 
modernizarea secţiilor dc 
radiologie,

+  „HEZBOLAH" ÎŞI A- 
SUMA RESPONSABILI
TATEA. Miliţiile proira- 
riiene „Ilezbolah" şi-au a~ 
sumat responsabilitatea 
pentru atacul ce a avut 
loc împotriva forţelor is- 
raeliene staţionate în „zo
na dc securitate", creată 
dc Israel în sudul Libanu
lui. într-un comunicat dai 
publicităţii la Beirut, „Hez- 
bolah" afirmă că un co
mando al rezistenţei Isla
mice a lansat un atac fă- 
cînd „morţi şi răniţi" în 
rîndul unei patrule a ser
viciilor israeliene.

+  INSPECŢIE FARA 
REZULTAT. In c a d r u l  
întrevederilor emisarilor 
O.N.U. cu autorităţile ira
kiene na nu fost realizate 
progrese, a anunţat se
cretarul general al Agen
ţiei Internaţionale pentru 
Energia Atomică (AIEA), 
Hans Blix, caro însoţeşte 
Comisia specială a Naţiu
nilor Unite în misiunea de 
evaluare a potenţialului nu
clear şi dc arme chimice 
al Irakului. Unul , dintre 
experţii , în probleme de 
dezarmare, jsuedezul Hans 
Moulandoa, a declarat că 
în acest: moment nu poate 
fi stabilit nici un rezultat 
al inspecţiei, transmite 
AFP. De asemenea, a spus 
el, „nu există certitudinea 
unei întilniri a comisiei c-u 
premierul Saddoun Hama- 
di".



>  2 CUVTNTOL LIBER

Şi totuşi „veşniciaŝ a născut la sa|i>
(Urmare din pa» I)

din staţia de autobuz, şi 
aştepta „înţelegere" din 
partea celor în drept pen
tru a fi introdus în pianul 
de investiţii, măcar un 
prim tronson da 500 m. Se 
mai discuta terminareare* 
parării drumului Peştişu 
Mar -  tandru, lucrare 
începută anul' trecut şi 
chiar raportată ca.„ termi
nată. Aşadar, ş i ' acum se 
mai raportează în „devans"! 
Căciula se fură şi v a ra ! 
Şi alte drumuri aşteaptă a 
fi reparate şi. modernizate. 
Avantajul ar' fi nu numai 
pentru localnici» dar şi pen
tru hunedoreni, care pot 
beneficia de o aprovizio
nare mai bună cu lapte, 
brînză» iaurt, întruclt ma
şinile nu pot urca la Dum
brava, CiifipăZ, Gutin»

muri scînduri bătute în 
cuie. Din lipsa spaţiului, 
nu există nici bibliotecă. 
Aşişderea, director de că
min şi bibliotecar. Un caz 
ra r , în judeţ! Cu toţii, 
vîrstnici şi tineri, se în
treabă dacă în lipsa aces
tor instituţii nu e firesc să 
se apuce de alte „îndelet
niciri" ? !

VIATA SI SĂNĂTATEA 
SĂTENILOR 

ÎNAINTE DE ORICE

UN POSIBIL 
IHJNCt TURISTIC

Zona Nandrului — Valea 
Roatei este de o frumuseţe 
fără seamăn. Ar putea de- 
ven o zonă turistică vx- 
ti or Ii tarii Terenul „.r-a»» 
fi pus cu uşurinţă la dis- 
poziţia unui întreprinzător 
dornic de ciştig — fie el 
societate comercială, fie 
particular. Crede®- că oti 
aşteptaţi nu vor' Intîrzia 
să-şi facă simţită prezenţa 
şi mai ales seriozitatea pro
fesională!

DĂM FOC„. 
FELINARELOR!

La uşa Dispensarului 
medical din Peştişu Mic 
ne-a îniîmpinat o» plîns 

- de copii. încerca să i-1 a- 
line dl. doctor loan Cenan, 
medicul coordonator al 
dispensarului. Doamnele 
dbetoriţe Gebrget» Anca şl 
Tatiana Roman erau ple
cate în teren, prin cele 0 
sate ale comunei,- ia oa
menii aflaţi în suferinţă 
or pentru a face muncă 
de prevenire a  îmbolnăvi
ri!; > m eu seamă * i«i 
p i  şi * m  si i a  te
în evidenţă.

— Avem condiţii bune 
de mi w ,  si* dc îăşurare 
a întregii noastre activităţi 
pusă în slujba ocrotirii vie
ţii şi a sănătăţii oamenilor 

n- spunea di. doctor 
loan Cenan. în tot eeea ce 
facem, noi punem niai 
presus oamenii, sănătatea 
lor. Aceasta este adevărata 
tnenirt a mod '* <* de , şi 
ocroti semenii, a le alina 
necazurile.

Nu este vorba de feli
nare, ci de ceva mai mult 
— de butelii. Deşi Peştişul 
este... Mic, lipsa lor în sa
tele comunei este mare. 
Repartiţia acestora ridieîn- 
du-se la' 2 pe... an. iar ce
rerea — la 100, Aşadar, ul
timul doritor va primi-o 
peste 50 de ani. Se face 
un apel în acest sens la 
Prefectura judeţului pen
tru a Încerca» pe cît po
sibil. să rezolve doleanţa 
oamenilor poate ceva mai 
repede.

CE NU SE CERE — 
ESTE, CE SE CAUTĂ... 

V îl PI JT1N

BATISTE SlNT, 
CULTURĂ BA!

Pe drept cuvînt, oamenii 
cu care am stat de vorbă 
se întreabă, dacă, după 
muncă, nu au şi ei voie la 
o distracţie. Dar unde ? 
Căminul se află într-o sta
re de degradare jalnică — 
cu tencuiala căzută, acope
rişul spart, în loc de gea

Lăsăm la o parte faptul 
deloc de neglijat că Maga
zinul mixt din Peştişu Mic 
-  * găzduit i i . -  ţ clădire 
ce ar putea fi transforma
tă în  muzeu. Adică, este 
veche şi de... demult ! Dar 
pînă se va ridica alta nouă 
mai este. Bine că omul gă
seşte‘aici cele trebuitoare. 
Baloţi întregi de hîrtie 1- 
gienică. Nu cumpără ni- 
meni. Dero ? Cit vrei. Nu . 
are căutare. Şi asemenea 
produse „fără căutare" mai 
sînt. Dar o coasă nu se a- 
flă. Zahărul şi uleiul nu 
s-au dat oamenilor. Ei aş
teaptă...

UN ClŞTIG 
PENTRU COMUNĂ

Mare preţ se pune la 
Peştişu Mic pe munca şi 
priceperea specialiştilor.

v n ^ v l a i

MILiOAfiE DE MARTORI
66. ÎŞI CUNOAŞTE FIECARE LOCUI ?

Se va scrie despre noi, despre fiecare dintre 
noi şi despre dumneata Tarantik. Să ajungi în gura 
oamenilor poate însemna pentru cineva sfîrşitul, 
pentru altcineva începutul, nu-i aşa ? Dumneata ai 
devenit un autor despre care se ştie, se vorbeşte...

Tarantik se împotrivi violent:
- — Pe mine să nu mă amestecaţi în treaba asta! 

Pe mine nu in-a interesat niciodată politica...
—■ Ştiu, politica nu, repetă Suda după el, nu

mai că nici pe asasin nu l-a interesat,,, şi pe el îl 
interesa altceva, banii; senzaţionalul... Moartea pe 
ecranele televizioarelor 1 Prima piesă poliţistă cu o 
crimă adevărată î Cine-i asasinul ? Milioane de oa
meni l-au văzut, dar nimeni nu-1 cunoaşte ! O pre
mieră sub semnul unei ţnorţi misterioase 1

— Tot ceea ce spuneţi, e, desigur, interesant, dar 
încă nu mi-aţi, oferit nici o dovadă, obiectă Taran
tik apăsînd pe cuvinte, gîtuiţ de emoţie.

Suda plecă afirmativ bărbia.
— încă nu. Dar lipseşte puţin, ar fi de-ajuns 

să găsim locul în care ai stat dumneata... şi unde 
se afla asasinul.

-  Vorbiţi de două locuri ?...

Medicul veterinar Remus 
Ciortea, inginerii agronomi 
I r, Radu -• Viorica 
Jura sînt zi şi noapte aju
toare de nădejde ale săte
nilor. „Dacă fac q socotea
lă simplă, constat că nu
mărul bovinelor, ovinelor 
şi porcinelor, ca să nu 
mai vorbesc de păsări, a 
sporit cu mai bine de 5 la 
sută faţă de anul trecut, 
ne spunea dl. Remus Cior- 
tca. Şi este în creştere. 
Noi, specialiştii, sîntem 
mereu alături de săteni. 
Cu fapta,..".

- -  Specialiştii sînt un 
mare eîştig pentru comună 
— concluziona dl. primar, 
îi preţuim aşa cum se cu
vine.

DE CE VINE OMUL 
LA PRIMĂRIE?

Mai ţînein minte de la 
bătrînii noştri eă primăriei 
i şe spunea „Casa satului". 
(Vă aaţlntifi ? „H i duc la 
„Casa satului" — zicea 
moşu*. Neapărat eă avea 
ceva de spus. De bine, de 
necaz— II apăsa ceva pe, 
suflet,

— Eu am fost să-mi plă
tesc dările pentru păşuna- 
tul oilor, (loan Toma, cio
ban).

— La nepoată-mea, Ma- 
nuela, vreau sfi-1 las ceva 
moştenire. Dl. primar m-o 
ascultat. (Pompiliu Toma, 
pensionar).

— Cine are pădure are 
viaţă şl sănătate. Ăşa-i t  
„Pădurea .mea" este de 
peste 10000 ha; Vrem s-o 
mărim. Primăria mă aju-

V-1 J .4t,b, v pădu
rar).

— ,Nu ■»* necazuri, das- 
î i ri măria noastră vin cu 
di < ă ne !rrţ« Jegem ce 
pu n face na h ne V U

-gil Palcău, pensionar).
<r> să m v rj ia P >'• 

mărie ? Primarul este co
pilul satului, îi mai sfă
tuim cum să fie bine. 
(Gheorghe Milmţ, pensio
nar).

— Aţi văzut hotarul nos
tru ? Aici, la Peştişu Mie, 
la Josani, Nandru, Mîne- 
rău... Ca o floare. Oame- 
nii-s pe hotar, la muncă. 
(Petru Hărău, pensionar).

...Cu mulţi, foarte mulţi 
oameni cărunţi, oameni de 
bine, am stat de vorbă pe 
îndelete în satele comu
nei. Ne pare rău . că nu 
putem scrie părerile dum
nealor, ale tuturor. Dar ce 
am promis răm îne: - ne 
vom reîntîlni curînd... .

Realizatorii „Actuali
tăţilor" persistă în năra
vul , dfe'.JţJne':m n$m ra  
nişte subdezvoltaţi căro
ra nu trebuie să li se spu
nă chiar totul In relata- 
rea despre comemorarea 
Marti tulul l vretiot ac Ii, 
Iaşi, de pildă, s-a menţio
nat în treacăt că a avut 
loc şi o tentativă izolată de 
tulburare a manifestării. 
Fără nici un alt detaliu. 
Din « emenea ştiri trun
chiate se nasc neliniştile, 
/.i s ele u < - ip.sn-eri t i  a- 
nurile. Ceea ce s-a pe
trecut cu adevărat am a- 
flat, ca de atîtea ori, din 
„Radiojurnalul" dimineţii 
v mătoure. Complete, co- 
recte, „Radiojurnalele" ar 
putea constitui un exem
plu pentru „Actualităţile" 
TV. •  La „Reflector" 
ne-au fost prezentaţi d ţi- 
va antropoizi dlntr-o 
bandă ce a furat 50 000
ie t Hi l) . (/*<’<* I
de poliţie vorbea despre 

„banditismul economic* ce 
înfloreşte pe fondul -in
diferenţei faţă le patri
moniu" şi constata că 
mulţi dintre aceşti JtnŞR- 
ferenţi", de fapt complici, 
sînt contabili şefi şi di

rectori aleşi „în mod de
mocratic*. •  Dacă n-dţi 
făcut*) încă, urmăriţi 
vinerea emisiunea în lim
ba germană şi veţi înţe
lege mai bine ce voia să\ 
spună strămoşul nostru 
Tacitus prin „sine ira et 
studio", adică „fără mî- 
nie şi părtinire". •  Dl. 
Petru Datculescu, direc
torul I.R.S.O.P., ca „invi-

Reflexe TV
. tat al săptămînii", ne face 
cunoscută concluzia, ba- 
zată numer ase Ic 
je de opinie, că „Noi, ro
mânii, avem oarecare pro
pensiune înspre zvonul 
public". Da, asta e ma
rea noastră plăcere: să 
pritocim zvonul, să-l răs
făţăm» să-l mai umflăm 
şi-apoi să-i dăm iar dru- 
mu-n lumei » Eveni
mentul artistic al s&ptăr 
înmii a 'fost:"fSrM tndcmli^ 
Festivalul bucureşti Pi". 
Spectacol mamut, eşalo
nat pe cinci seri, intr-0 
organizare complicată dar

ireproşabilă, el ne-a ofe
rit da toate p <ru taţi 
prezentator agreabili i 
mori vedete şi fragile 
starlete; manechine eu 
pas savant împleticit; 
spectaculoase parade ale 
model (dar cui oare îi 
îngăduie punga să se îm 
brace astfel?H i un con
curs de frumuseţe cu fe
te care, fiind alese după 
criterii standard, semă
nau intre ele până la pier
derea personal-.-- iii; ex
ces de ■ 'licitate plicti
coasă dat nănoasă; mu
zică bună fţi alternanţă 
cu melodii leşioase; va
luri, valuri dă flori şi 
pupături, devenite de la 
o vreme sttnjenitacire, -de 
la public înspre scenă. Şi 
câte altele, mai mărunte 
şi mai picante. După bi
lanţ însă, putem zice că 
a  fost un succes. #  Re
plica săptămînii a  rostit-o 
dl. . dr. Mihfd loan ffoţez, 
revenii, după 2ă de ani. 
în ţ&r&i „D«eă 

. colegilor mei de flei că 
eu în Canada lucrez de 
două ari şi ju»»|ţ«ite mat 
mult, {mi rlnd te  nas...".

T.L. fHILOS

DROBUL SABB
(L’rmarş dfn pag. I)

După revoluţie, investi
torul a solicitat pe bună 
dreptate retrocedarea spa- 
i> * res v-H » Autor tă- 
ţile locale şi chiar cele ju
deţene s-au aflat, la lua
rea deciziei, într-o situaţie 
controversată. In cazul re- 

o< su s i fcî»i spaţii, 
oraşul ar fi rămas fără * 
cantină de uz public, do 
«<,!*> es foarte i.t w- 
vole. • Conciliant,' învestito- 
i--tl • acce; tat să I s? ce* 
des ; doar *< iţiul >» *•

1 >calul ’a - e ju -  
»• n j  c ') nfii • cu 
intenţia de a-1 transforma 
în restaurant specializat 
pe produse avicole. De 
aici a început litigiul. Lo
catarii, mulţi dintre ei

proprietari ai apartaroen- 
te.i* care îe ocupă, nu 

-dbreşe la parterul blocului 
un spaţiu / -<at' .îîesiişa||;e -
alimentaţie publici, . ŞI; 
pentru că nu doresc «- 
ceasta, îl acuză pe proprie
tar că îape transformări 
care afectează structura 
de rezistenţă a blocului. La 
solicitarea d-lor, specialişti 
ai I.G.S.I.C. au controlat 
lucrările de modificare ce 
se întreprind în respecti
vul spaţiu, conclqzionînd 
că nu periclitează în nici 
un fel securitatea construc
ţiei.

De fapt, ca să spunem 
lucrurilor pe nume, nu-i 
poţi interzice cuiva care 
â investit bani într-un spa
ţiu construit să folosească 
acel spaţiu în scopul sa»

tisfacerii intereselor 
îCon.Qflai«î L-siţ» '* 1 ci 
rî i©r că transfomarea. sp a-. 
ţiului reffîşctiv local de
alimentaţie ■ •• eă le va
face jor viaţa amară sea
mănă: mal mult cu fabu
loasa teamă « bunieji că 
drobul ae sare: căzînd va 
5 pr viaţa fu- .w 
din leagăn.

Transformarea spaţiului 
respectiv a fost avizată de 
autorităţi cu anumite, con- 
’ ţ i, pe d s«r f .

societate comercială le va 
încălca 1 se poate retrage 
autorizaţia de a  desfăşura 
aici alimentaţie publică.

Cu acestea, socotim că, 
în ceea ce priveşte Impli
carea ziarului nostru, am 
pus punct în respectiva 
problemă.

Ce facem  cu castelele ?
(Urmare f]in pag. l>

alte servicii utile p>opn- 
laţiei, în cauză fiind cele 
din Unirea, Rîu de Mori, 
Ostrov, Unciuc, Silvaşu 
de ' Jos şi Ruşi. CelAMte 
vor primi diverse desti
naţii — îdispensare medi-

n m n m d m m m m n m m m w

cale, case de odihnă, ta
bere şcolare ş.a. In sco
pul conservării şi valori
ficării cu mai mult folos 
a tuturor: obiectivelor, s-a 
stabilit ca primăriile lo
cale să găsească benefi
ciari dispuşi să realizeze 
un asemenea deziderat.

De asemenea, cu sprijt- #  
nul Direcţiei Tehnice a •  
Prefecturii, se va asigura •  
elaborarea termenelor de •  
proiectare In vederea re- 4 
amenajării clădirilor res- •  
pective pentru ca ele să 0  
corespundă destinaţiilor #  
propuşe. . 0.

— Nu. De unul.
— Despre care ?
— Ei, tocmai asta e ! Despre care... răspunse 

zîmbind Suda la întrebarea tăioasă a lui Tarantik.
— Lîngă uşă nu se. afla nimeni, vorbi pe ne

aşteptate recuziterul Adamec.
Tarantik se chirci, situaţia devenea din ce în 

ce mai neplăcută pentru cl.
. Adamec continuă : v

— N-ar trebui s-o spun, pentru că e la mijloc 
prima, dar am avut o scăpare. Cum mă uitam eu 
aşa, să-i văd pe actori jucînd, totul mergea ca pe 
roate, cind deodată am simţit că-mi stă inima hi 
loc. Lipsea scrumiera de pe masă. M-am dus fuga 
s-o aduc, e una pe coridor, pe măsuţa telefonului. 
I-am dat-o domnului Hak, care nu era în imagine, 
s-o pună pe masă...

— Pot confirma, se auzi vocea lui Hak. domnul 
Adamec mi-a cerut, intr-adevăr, să pun pe neobser
vate scrumiera pe masă. Dar dacă era sau nu cineva 
lîngă uşă, asta n-aş putea s-o afirm...

Aşteptau răspunsul lui Tarantik, dar el tăcea, 
nu se mai apăra, ci doar în virtutea inerţiei, colinda 
mai departe platoul, pentru a se opri Ungă practi
cabilul din spatele camerei lui Kejr.

Suda îl urmărea cu un zîmbet de neîncredere.
— Aşadar, povestea cu draperia n-a fost adevă

rată. Nici ceh cu sişa. Dar dacă o să-şi amintească 
cineva că nici lîngă practicabil n-a fost nimeni, 
ce-ai şă spui atunci ? . -  .

Tarantik îşi şterse, tăcut, sudoarea de pe frunte, 
în locul lui, vorbi operatorul Kejr.

— Mă îndoiesc că aţi stat acolo, domnule Ta
rantik, uitaţi-vă numai la umbra pe care o lăsaţi pe 
peretele decorului. V-am fi gonit de mult, puteţi face 
orice, dar nu să staţi în calea luminii...

Şi Tarantik fu nevoit să-şi caute alt loc. Purta
rea lui începea să fie comică. îşi dădea seama că 
toţi îl privesc numai pe el. Ştia că fiecare pas îl 
apropie de capcana în care avea să fie prins,'

Suda nu-l lăsă în pace ;
— Domnule Tarantik, se pare că nu-ţi mai a- 

minteştî unde ai s ta t! N-ai vrut să fii în ochii oame
nilor, dar ei exagerat puţin. Nu te-a văzut nimeni, 
nicăieri, unde ai fi putut sta Vino, am să te 
ajut...

li zîmbi şi, luîndu-1 de cot, îl duse spre mijlocul 
scenei.

— încearcă să te sui în firida aceea triunghiu
lară dintre decoruri, acolo precis n-o să te observe 
nimeni, e poate singurul loc din tot platoul unde 
puteai să stai fără să fii văzut, nu-i aşa ?... Şi chiar 
acolo ai şi fost.

Tarantik tăcea şi nu se mişca din loc. In spa
tele lui se afla o deschizătură îngustă între doi pe
reţi de decor, prin care s-ar fi putut strecura fără 
greutate. Ultimul loc unde se putea retrage. Nu 
i-ar fi .schimbat însă cu nimic soarta, pentru că 
acest ultim loc era şi capcana Iul,

(Va arma)

Roman publicai ! •  Editura „Wulvert" m i
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PORNIND DE IA O SCRISOARE

„Copii fără copilărie?"

MULJUMESC, OAMENI

CU SUfLET MARE !

Ţin $ă ejgjrim, cele mal alese 
gînduri fată de Studioul TV Deva 
pentru tot ceea ce face pentru oa
menii judeţului, înfpţţntndM-î co
rect şi prompt despre evenimente!* 
ce au loc. Mulţumese colectivului 
redacţional şi pentru posibilitatea ce 
ne-a «ferit-o să putem urmfei. emi
siunile programului II al TVR 

Sincere şi omeneşti mulţumiri 
datorez aoestui colectiv pentru căl
dura şi amabilitatea cu care m*au 
trataţ ori de cîte ori m-am adresat 
pentţu a soliqjfş sprijin sau infor
m aţii înţelegerea şi promptitudinea 
ii caracterizează pe toţi membrii 
colectivului, dar pentru accesul i»  
studio îi sînt recunoscător dom- 

in u lu i director Al. Cîmpean. Pentru 
toate, mulţumesc acestor oameni cu 
suflet mare. (Adişor Horeai, Bir- 
cea Mică)» •

DIN NOU D M »  GARAJE

„Un număr do 42 locatari iBn 
•blocurile AB 18, 30, 54, 5$ şi @6 din 
Gojdu, Deva. posesori de autoturis
me, vor să-şi construiască garaje 
fără autorizaţie d# construcţie, »- 
firmlnd că acceptă să plătească a- 
mendţă şi v«r rămîne CU ele“*

Semnatarii scrisorii — 51 de lo
catari ai blocului AB 18, Aleea 
Muncii, Gojdu — îşi justifică opo
ziţia faţă de o asemenea iniţiativă 
prin faptul cfi zoţisL verde dintre 
blocurile în cauză este restrînaă şl 
de ea au dreptul să se bucure toţi 
locatarii, mai ales că foarte mulţi 
sînt proprietari de apartamente. 
Poluarea aerului de la gazele de 
eşapament cea fonică, în locul ver- 
deţii şi al florilor, nu sînt dorite, 
în plus, blocul în oare dumnealor 
locuiesc are subsolul des inundat 
şi se tem că prin construirea aces
tor garaje fenomenul a r  deveni 
permanent, datorită canalizării şi 
ploilor, iar vidanjele n»ar mal a- 
vea acces. Acest lucru ar duce la 
o mai mare deteriorare a blocului, 
care şi aşa se resimte — spun oa

menii — după inundaţiile din 1970 
şi cutremurul din 1977.

Locatorii au stat de vorbă cu 
administratorul asociaţiei 8, dl. 
Staicovici, care le-a precizat că nu 
s-a dat nici un consimţămînt pen
tru construirea aeestor garaje. Dum
nealor solicită şi sprijinul ziarului 
pentru ca cei interesaţi, reprezen
taţi de di,- Maier Francige, să au  
primească autorizaţie de construc
ţie  a garajelor, aceasta fiind con
trară dorinţei majorităţii locuitori
lor din zoaăi

Ziarul nostru este pentru legali- 
: tete, ortoum nu #  apărat încă o  lege 
a sktematizărli, ar trebui ca cei 
interesaţi oe construirea garajelor 
să mai aştepte. Altfel, s-ar putea 
să fie obligaţi nu doar să plătească 
ameaţ& ei şi să demoleze construc
ţiile realizate fără forme legale.

POŞTA RUBRICII

•  Gbeorghe Duma. Crişcier. i. 
Greva e o fermă ă luptei sindica
le prin care se urmăreşte îndeplini- 
ţest u « g  revendicări; desigur, m  
In toate cazurile se impune recur
gerea la grevă; 2. Negocierile de

arii ie  fpc pentru toate ea tegb- 
rllle de personal şi nu ar trebui să 
fie frt favoarea unora şi în defavoa
rea altora; 3. latre eo»dtfeito*8|
unui agent economic şi un patron 
nu se poate pune semnul egalităţii; 
oricum, .şsprimări c^m sînt cele 
din scrisoarea dv. n-ar trebui să e- 
xiste In vocabularul nici unuia din
tre e i ; 4. Drepturile omului în Ro
mânia vor f ţ  cuprinse de noua noas- 
trâ Constituţie şi In nţei un caz nu 
exclud obligările fiecărui cetăţean ; 
5. Nu e firesc să emitem pretenţii 
cită vreme nu ne-am îndeplinit e- 
bligaţiile; 6. Democraţia nu păâţe 
fi concepută fără respectarea legi
lor. '■■■'

•  Vasiie Roşea, Deva. După cer
cetările efectuate, Direcţia de Poli
ţie a judeţului Hunedoara ne face 
cunoscut: „Intre Roşea Vasiie şi 
Voica Ioan s-a încheiat un contract 
clvii -prin oare acesta din urmă s-a 
obligat să-i repare autoturismul, în

să pe parcurs l-a descompletat, în- 
strălnîndu-1 roţile dîn faţă şl acu
mulatorul. Fapta constituie infrac
ţiune de abuz do te credere conform 
arţ, 213 d îa Şodul Penal, iar numi
tul Roşea Vaslle trebuie să se adre
seze comisiei de judecată, care este 
competentă a soluţiona cauza".

« Un grup de muncitori din „Si
derurgica* S.A. Ilnnedoara. Deşi nu 
avem convingerea că grupul ' este 
autentic prin semnăturile de pe 
şfîrşitol scrisorii, vdm jreda eâea ce 
considerăm esenţial din scrisoarea 
dumnealor, rezervîndu-ne dreptul 
umor succinte comentarii t

ReferindU-vă la articolul nostru : 
„De ce fac medicii grevă 7 — spu
n e ţi:. '

„Chiar ne întrebăm şl noi oa
menii de r în d : de ce fac medicii 
grev&? De q* nu fac o grevă în 
dâre ş l  ceară să nu mai ceară (sic) 
chibucurt de ia oameni! bolnavi, şl 
aşa destul de săraci. Noi încă nu 
am  vfeto doctor fără maşină, vilă 
(sau apartament de 3—4 camere), 
mobilate |n  ultimul stR Zilnic pjea- 
că acasă cuţ mii de lei şi foarte mul
te lucruri pe câre daca bolnavii nu 
'W m  m u  wedM» noştri „remsbw*, 
n id  Bu ne-ar băga în scorni*. Re* 
producînd aceri paragraf din scri
soarea . dv. credem cC w  mal avieţi ' 
motiv să ne puneţi la îndoială bu- 
na-credinţă. t *

Nu contestăm adevărul unora 
dintre spusele scrisorii dv. Dar nici 
dv, nu puteţi nega gradul lor de 
particularitate. Pe baza unor exem
ple particulare, nu putem condam
na ori supune oprobriului public o 
întreagă categorie profesională. Roa
te nu s-au Înţeles bine spusele doc
torului Rada Glrteami în articolul 
la care v-aţi referit Gerînd, prin 
arma grevei, recunoaşterea unm a- 
rtumit statut social al cadrului me
dical, marea majoritate a medici
lor doresc sincer să evite posibili
tatea, chiar şl probabilitatea pros
tituării profesionale prin accepta
rea (poate determinarea) favoruri
lor bolnavului. Şi poate atunci le
gea va putea f i  apMşată CU toata 
rigoarea celor care fac comerţ cu 
actul medical.

„Vă scriem cu rugă
mintea fierbinte de a ve
ni in sprijinul unor copii 
fără copli&rie. Este vor
ba despre copiii d-lui A.S. 
(prescurtarea numelui ne 
aparţine — n.n.) din Hu
nedoara. Deşi trăiesc am
bii părinţi si sint tinerii 
cinci copii sînt lăsaţi per
manent in vota Ddihizu- 
luii- Sînt etotrimi» flă- 
mînzl, murdari ţ i  se des
curcă cum pot. Dacă 

. discutăm cu ea în privin
ţa copiilor, devine furtoa- 

' să, agresivă. Vă rugăm 
să veniţi în apartamen
tul locuit de această fa
milie si să vedeţi o mi
zerie de neimaginat. Noi, 
vecinii, vă scriem m  ru
gămintea ea dv. să faceţi 
ce^a pentru ca aceşti co
pil să fie internaţi intr-o 
unitate de ocrotire. Vă 

mulţumim anticipat", Sem
nează Mariana Damaş- 
chift. Terezia Lăcătuş, 
Mar la Năsăudean, C-tin 
Popesc», Toaier Miile.

Am redat §» esenţă 
scrisoarea expediată din 
Hunedoara, de locatari 
din blocul 10, strada Bu
ce gL m  urma lecturării 
ei, ne-am propus reali
zarea unei anchete spre 
a veni f» sprijinul celor 
mici. Oare este impresia, 
noastră tn urma cercetă
rii ta faţa locului a re- 
clamaţiei ? A m  găsit, in
tr-adevăr, doi copilaşi — 
p« Andreea ţi pe dorina, 
în vîrstS de 3 şi, respec
tiv, S e n i  — încuiaţi sin
guri tn  casă iar pe cei
lalţi trei, mai mari, i-am 
gătit la şcoală. Părerea, 
dascălilor este că atât 
CHsti şi Sirrwna, ctt şi 
Camelia sint J a  lim ită , 
minimă ă  cunoştinţelor”, 
dor cazul nu este singu
lar fi  mai ales nu-l Cel 
mai grav. Deoarece veci- 
nă de scară cu care am 
discutat personal au sus
ţinut că „cei mici sînt lă
saţi de capul lor şi că tn 
apartament e o mizerie

'

■

dc nadcscris", împreună 
cu două cadre didactice 
de la Şcoala Generală g r ,
8 şi cu cei trei copii,.\ 
care terminaseră orale de 
curs, ne-am  deplasat la 
domiciliul familiei A, 
,M ama lucrează in com
binat, ne-au spus copiii, 
iar curăţenie mai facem 
eu şi ea" (adică Slmona 
şi Cristi, gemeni, în cla
sa a IlI-a). în apartament 
era puţină dezordine, Şţto 
nu murdărie. Una dintre 
camere arătă chiar bine.
E adevărat că cei mici Alt 
aveau pregătită mîncarca. 
Vor mânca doar cină «OJf* 
sosi părinţii de la servi
ciu, ort se vor descurca 
singuri (ff).

Stimaţi semnatari, şgt % 
putem să vă dăm întru 
totul dreptate. Nu 'ponţi 
siderăm că-i cazul inter
nării micuţilor într-afbfî^. 
să de copil Cel puţhltUa- 
camdată. Lipsa sentiment '■ 
,tutui matern e oricum 
mai cumplită decît iov» t  
mea. Dar un semnal de 
dlarmă pentru cei 4ol pă
rinţi trebuia tras■ $1 ti* 
nem să vă mulţumim că 
aţi făcut-o. Sperăm cai mi 
tit mama, cit şt îatăK 
despre care ne-aţi spus 
că vine doar în vizită ia 
copii, duminica, să se re
cunoască printre rîndttrk 
Şi mai Sperăm că încă, 
nimic nu-i pierdut, ap 
cei doi părinţi vor simţi 
că atenţia celor ce-i pu- 
nasc şi a altor oameni 
de bine este aţintită asu
pra comportamentului tor 

raport cu copiii. Şi 
vor înţelege că dacă au 
adus pe lume cinci fiin
ţe — copii frumoşi şi eu* 
•minţi, altfel — trebuia 
să-i îngrijească cu tindă 
disponibilitatea sufleteas
că de care sînt capabil*.
In caz contrar, vor f i  a- 
rătaţi mai departe cu de
getul, iar mai tîrziu cojŞţi 
îi vor judeca. .

ESTERA ŞINA
l

Precum limpezimea bobului de rouă
Fiecare gest uman ' are 

o semnificaţie, uneori evi
dentă, alteori nu, dar ea 
nu lipseşte. Cazul pe ca- 
re-l relatăm în continuare 
face parte, fără doar şi 
poate. din prima categorfe. 
Iată-l, pe scurt :

Vasiie Chira, cel ce fră- 
mîntă şi coace e-pline, foat- 

£c gustoasă la brutăria dîn 
Rîu de Mori, a venit la 
primărie plingînd :

— Ce ne facem acum ? 
a zis printre- lacrimi. Eu 
şi ai mei am rămas put şi 
simplu sub cerul tibet.

Ce se întîmplase ? C.V. 
locuia împreună cu soţia 
şi cei doi copii — unul de 
şa.ptş, celălalt de şase ani 
— în colonia de la Brazi. 
Dîn cauze ce n-au impor
tanţă în contextul rtnda- 
rilor de faţă, un incendiu 
î-a distrus tot. Au ars mo
bila, hainele, absolut tot 
ce erâ  înăuntru. A rămas 

. intactă, cine ştie prin ce 
minune, o păpuşă de ebo
nită, Omul avea, deci, mo
tive temeinice să fie necă
jit foarte.

ppmrmi Ionel Munteanu, 
primarul comunei, ce cu
noştea cazul de la faţa lo
cului, i-a zis omului:

—4 O să vă ajutăm, n-o 
să vă lăsăm în necaz. Doar 
sîntem oameni.

Primarul s-a sfătuit cu 
colaboratorii săi, cu mai 
mulţi oameni din sat si. a

iniţiat o colectă publică. 
Aproape toţi din Satul Rîu 
de Mori, şi nu numai au 
venit în ajutorul familiei 
cu ban*, cu -Îmbrăcăminte 
şi încălţăminte pentru cei 
mici ş.a. A  dat fiecare ce 
a putut şi ă avui. Dar lu
crurile nu s-au oprit aici. 
Au fost golite două came
re din clădirea primăriei 
şi i s-au oferit drept adă
post familiei aflate în su
ferinţă. Tot primarul s-a 
ocupat şi de mobilarea în
căperilor respective — au 
fost aduse două paturi, un 
dulap, o masă, scaune. 
Astfel că familia Chira lo
cuieşte în condiţii cit de 
cit omeneşti.

— Domnule, n-am cuvin
te  destule pentru a mul
ţumi primarului şi celor 
ce ne-au sărit în ajutor — 
ne-a spus C.V., zilele tre
cute.

— Nu-s necesare mulţu
mirile — a intervenit Io
nel Munteanu. Să coci pil- 
ne bună pentru oameni, 
asta-i important i

— Aşa oi face, cu toată 
inima şt priceperea mea 
— a zis C.V,

Zicem că fiecare gest al 
omului are o semnificaţie. 
Cel relatat mai sus are, 
evident, şi el una. Este oa
re necesar s-o numim ? Nu, 
întrucit e limpede aa bobul 
de rouă.

traian bondor

TROFEUL CETĂŢII IA ŞAH
In perioada 19*^28 iu- 25 de premiaţi. Dorinţa

lie 1991, pe durata a 9 organizatorilor este de a
runde, se va desfăşura în spori interesul în ţară pen-
municipiul Deva ediţia a tru acest turneu ' anual,
V-a a „Trofeului Cetăţii" cel mai important prin
la şah. Organizatorii tur- amploare din judeţ şi din
neului, deschis tuturor şa- zonă, dar, în primul rînd,
hiştilor din ţară — indS- de a realiza o largă popu-
ferent de clasificarea spor- larizare a sportului minţii
ti vă —. sint clubul de şah în rîndul amatorilor şl In-
Deva şi Comisia, judeţeană deosebi ai copiilor» Spo-
de şah a judeţului Hune- răm ca la şedinţa tehnică
ddara. Gazda ospitalieră a ce va avea loc în ziua de
concursului ya fi Liceul 19 Iulie a.c., orele 17, la
„Decebal" din Deva, iristî- Liceul „Decebal" din Deva,
tuţie de tovăpmiht eu să fie depăşită cifra înscri-
trădiţie în municipiu, unde şilor ediţiei precedente —
este îndrăgit jocul de şah. 64. Suportul material al

Ediţiile trecute au fost acestui important turneu
onorate de participarea u- este asigurat de sponsorii
nor sportivi din elita şa- săi: MACON S.A., Casial
feului românesc: maeştri in- S.A., Renel Filiala Electro-
ternaţionali, maeştri FIDE, centrale, Ziarul „Cuvîntul
maeştri, candidaţi de maeş- Liber", Editura Sigma, Fir-
tri oare, cu sportivitate, ma Electron Service, Firma
şi-au disputat şansa alături Mart, Organizaţia Tinere-
da şahişti amatori cu ca- toi liber, Firma Metcom
tegorH mai mici. Şi surpri- SRL, Firma Mondotorism,
zele n-au lipsit, sporind Editura Destin, Unlversita-
atractivitatea întrecerii. tea Ecologică, Liceu! Dece-
Atracţia O poate constitui bal, ACR, OJT, înţreprin-
si fondul de premiere ca- derea cinematografică şi
re se ridică în ncest an la Fundaţia judeţeană pentru
50 000 lei. de la 10 000 lei tineret — cu toţii din mu-
pentm cîştigător la 500 lei nicipiul Deva.
pentru ultimul dintre cei Participanţii vor avea a-

supra lor piese de şah re- se desfăşoară în sistem el-
gulamentarc, tablă de şah veţian. Informaţii supii-
de carton, ceas de control, montare se pot obţine la
iar jucătorii legitimaţi car- telefoanele 956/21569 (dî.
netul de legitimare, întru- ' Chlguţă \Tadimîr) şi 956/ 
Cît se vor acorda categorii 22521 (di. Mihail Călugăr),
sportive în funcţie de CORNE UD HOTARAN,
punctajul obţinut. Turneul " . coioborator

FESTIVALUL NATIONAL DE M t N I B A ^ ^ f
Duminică s-au încheiat *:îcător ■— Zoltan Safar

la Deva întrecerile dîn (C.S.Ş. Deva) şi Heiga
prima serie a Festivalului Hambric (C.S.Ş. Ghebr-
Naţional de mlnibaschet gheni), premiul fayr-play
— ediţia a 25-a. La între- echipelor C.S.Ş. Steaua
cerile din prima serie, ti- Bucureşti şi C.S.Ş. Satu
Berii bascltotbalişti de la Mare.
C.S.Ş. Deva (pregătiţi de In concursul special —

rofesorii Csaba Safar şi „Coşul de aur" — locul I
ivia Reclaru) au obţinut la individual a revenit

locul I în concursul bâte- baschetbaliştilor Alin Faur
ţilor, terminînd turneul (C.S.Ş. Deva) şi Mihaela
fără nid o înfrîngere sau Soare (C.S.Ş. 6 Bucureşti),
meci egal. O victorie me- iar la echipe — CAŞ. 3
ritată, la care au eontri- Steaua Bucureşti şi C.S^.
buit Cozmln Putrăşcoiu, Gheorgheni. Mai Itofăm
Zoltan Safar, Dan Mure- evoluţiile deosebite ale e-
şan, Alin Faur, Iîoraţiu chipelor din municipiul Do-
Moga. Alin Opriş, Horaţiu va la întrecerea şcoKlor
Moldovan, Radu Crişan, generale, unde clasamentul
Cornel Mihn şi Daniel Fa- generai arată astfei * L
bian. Şc. Gen. Nr. 1 Deva ţ 2.

Organizatorii acestui fes- Şc. Gen,’ Nr. > 8 Tg. Jiu 5
tival au acordat şi o serie 3. Şc. Gen. Nr. 4 Deva. 
de alte premii - în obiecte, „
diplome, cupe. plachete — NICOtAE GA VREA,
pentru cel mai tehnic ju- «doborofor
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ANIVERSĂRI
1 O URÂM Iubitei noas
tre Daniela Scripnieiue, cu 
prilejul. zilei de paste re, 
„ta mulţi ani!“ cu bucu
rii şi sănătate. Soţul Mihai, 
itiii Daniel şi Andrei.

(2331)
•  PENTRU Furca Au

rora din Deva, „i-a mulţi 
m i  !"/şi' fericire. Cu drag 
toţul Bujor, cciplii Flavius, 
Robert, Ani şi un. prie
ten de familie. (1300)

VINZÂRI-
0JMPARÂRI

•  Vl*4p Dacia 1 300 si 
dlteit. Deva, telefon 24204.

i-::. , (2846) *
•  VlND convenabil cli

ne dîdipaţian. 6 luni, De- 
Ţa, teleion 24618, după- 
anriază, - (2045)

•  VlND Moskvich 1 500,
combi şt Volkswagen Pas- 
sat combi. Diesel. Deva. te
lefon 23&41. (2844)

•  «fUMPĂR ni fit ocicletă
BMW, aa de fabricaţie 1938 
—• 19J5. !n orice stare. 
Bauer loan, Romos. nr. 
475. 1 î • (2813)

•  VÎND Dacia 1 300.
Deva,*; telefon 18912.

f *•; (2832)
, VîţfD PaciS breâk, 

10 000‘km. sintetizator pro
fesional Yamaha DX 21. 
Deva.-telefon 14818.

f  (2850)
•  VÎND televizor color 

Elerom, Înscriere Dacia 
(1988). Deva. telefon 11045.
■■■■ '-3: -(2826).

•  VlND cort. patrti per
soane, nou. Deva. telefon 
21979, după ora 16.

(2340)
•  VlND convenabil n.a- 

’fcilă .oombinată, canapea 
extinsibllă. dulap simplu. 
Deva, telefon. 13465, orele 
15—18 ţ l  după ora 20,

• ' (2836)
•  VlND Dacia 1 300, De

va, telefon 15913. după ora 
10. v';-:-.; (2857)

•  CUMPĂR valută, do
lari americani 200 Ici, DM 
110 lfii. Deva, telefon 23926. 
Sap. c 16. (2959)

•  VlND Ford Granada 
2,8, Audi 80 şi Renault 5. 
Informaţii, Simeria, strada 
N. Bălcescu, nr. 10. ,

( 1210)

ÎN C H IR IE R E

\ •  TINERI intelectuali 
căutăm apartament (ne) mo
bilat'. Deva, telefon 13352.

(2834)

OFERTE D E  

SER VIC II

•  •  m m • 1 1  m *  •  *  •  •
„COMO" S.R.L. 

TIMIŞOARA 
Şcoala

de Conducători Auto 
Amatori, ;

Filiala Deva
Face înscrieri peatru 

lunile august şi sep
tembrie 1991 Ia cursu
rile teoţetice şi practi-; 
ce în vederea obţinerii 
permisului de condu
cător auto, categoria B.

Relaţii telefon 18899, 
orele 8—14 ; 21837, p- 
re!e 18—21.

(2855)
*  > # m m m • • o m m m •

•  SOCIETATEA comer
ciala „Miner.va Pompres" 
SRL, eu sediul în Deva, 
str. Ă, Mureşanhi, nr. 1 
(spaţiul fostei' agenţii tea
tral!'). primeşte mărfuri 
pentru vînzare în sistem 
de consignaţie, sau comi
sion. zilnic între orele 12— 
18. Informaţii la telefon 
14808. (2847)

D E C E S  '■

•  TATÂL Cîzu Cor
nel anunţă cu adîncă 
durere îneetarea din 
viaţă a unicului său 
fiu.

m x m i e  Clzji.
în vîrstă de 27 .de ani. 

Corpul neînsufleţit o 
află depus la Casa 
Mortuară din strada 
Eminescu. înhumarea 
va avea loc azi, 10 
iulie, ora 14, la cimi
tirul din Deva. cartier 
Bejan. Dumnezeu să-l 
odihnească î

' (2863)

{ OFICIUL DE CADASTRU î
» Şl ORGANIZAREA TERITORIULUI *
! HUNEDOARA -  DiVA »
|  str- 1 Decembrie, nr. 19 ,
' Organizează concurs In data de 6 august j 
I 199T, pentru ocuparea postului de 
{ •  CONTABIL ŞEF
1 Informaţii la sediul unităţii, telefon
î  141*5.J (377)

r -------------------------------------- —

I SOCIETATEA COMERCIALA 
„FAVIOR" S.A. ORAŞTIE 

Angajează, prin concurs 
•  economişti cu pregătire şi experienţă în 

probleme de marketing.
Informaţii suplimentare la sediul unităţii 

FAVIOR din Orâştie -  biroul personal-învâţâ- 
mînt, telefon 41560, int. 168.

(389)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CORA" S.A.

Cu sediul în HUNEDOARA, str. P-ţa Libertăţii, 
nr. 13, telefor. 12244

Organizează concurs în data de 24 iulie 
1991, ora H , pentru ocuparea funcţiei de 

© contabil şef 
Condiţii de participare i

studii superioare economice şi 'vechime 5 
ani în funcţia financiâr-contabilă.

CONSILIUL DE COQRQONARE 
Al FRONTULUI SALVARU NAŢIONALE 

DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA

A N U N Ţ A :

' Sediul organizaţiei municipale a fost reamenajat 
într-un spaţiu nou. toţ în b-dul Libertăţii, nr. 1. 
Hunedoara.

Membrii şi simpatizanţii sînt rugaţi a lua legă
tura cu secretariatul pentru a cunoaşte activităţile 
programate pe următoarea perioadă, zilnic între «rele 
10—18, sîmbăta între 9—13.

C O N V O C A R E
ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI 
ANTICOMUNIŞTI — FILIALA JUDEŢULUI 

H U N E D O A R A
Anunţă că în ziua de 14 iulie a.c., ora 10, va avea 

loc la Deva, în Palatul Culturii (sala mare a fostei 
Prefecturi), ADUNAREA GENERALA EXTRAORDI-

. La ordinea de zi figurează.:
— Desemnarea delegaţilor hunodoreni la Congre

sul ţe  ţară al asociaţiei, care va avea Ioc în 
luna august 1991;

'— Probleme legate de abonamentele şi difuzarea 
revistei „Rezistenţa";

1 -Ţ- Probleme organizatorice ;
— Diverse.

:.L. DEVA
OFICIUL VINZARI LOCUINŢE

A N U N Ţ A :

Persoanele care au depus cereri pentru a 
cumpăra apartamente nou construite în blocuri
le, £  şi C -  garsoniere - ,  în oraşul Haţeg, pre
cum şi alţi doritori, sînt invitaţi vineri, 12 IULIE 
1991, ora 10, la sediuT Primăriei oraşului Haţeg, 
pentru a cunoaşte condiţiile de cumpărare a 
acestora.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CORATRANS" S. A. DEVA

ANGAJEAZĂ
•  vopsitor auto
Relaţii suplimentare la sediul societăţii din 

Deva, str. Horea, nr. 12-14, telefon 12160.
‘ 1386)

FARES S A. ORAŞTIE

Anunţă că achiziţionează de la persoane 
particulare sau firme următoarele sortimente de 
plante medicinale i

-  preţ
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Achiziţionarea plantelor specificate se face 
în următoarele două sâptâmîni.

Doritorii sînt rugaţi să ne contacteze la 
telefon 41940 sau 41941, pentru a primi instruc
ţiuni în legătură cu culegerea- plantelor men
ţionate.

(384)

Organizează excursii în Ungaria, cu una 
sau două cazări la KECSKEMET (în zonă de 
agrement cu ştranduri cu apă termală), şi cu 
şedere o zi la Budapesta.

Preţ persoană i
•  cu 1 cazare =  720 lei +  14 mărci sau 

2300 le i;
•  cu 2 cazări =  825 lei 4- 23 mărci sau 

3450 lei.
Firma „PRIMA" S.A. cumpără valută liber 

convertibilă la curs negociabil.
Informaţii la sediul firmei din Deva, str. 

Andrei Mureşanu, nr. 2 (lîngă Casa de Cultură), 
telefon 19430.

(383)

proaspăt uscat
• flori tei 30 140 ■ ,■
• sunătoare 5 28
• sulfinâ 3 16 [' tm
• zburătoare 4 25
• sînztene 5 32

SOCIETATEA COMERCIALA «t
„DEVIL" S.A. DEVA 

Angajează urgent următorul personal pen
tru i , -

•  SOCIETATEA COMERCIALĂ „D6V1L" S.M
DEVA . . - . ,

■ -  2 economişti finanţe-contăbilitate, pro
moţia 1991 ;

•  FILIALA Ş! MERI A
1 economist finanfe-contabilitate, promo- 

: ţia .1.991, eu domiciliul în judeţ.
. Informaţii suplimentare la sediul societăţii, 

telefon 20509. *
(378)

COOPERATIVA JUDEŢEANĂ 
-  „CONSTRUCTORUL" DEVA 

str. A. lancu, bl. HI, se. D, telefon 17629 
Execută transportul cu autobasculante de  

5-8. tone, pentru agenţi economici şi persoane 
particu lei. '  4 '

Tarifele se negociază la  sediul'cooperativei. 
Comanda Se face telefănic sau în scris, plata cu 
numerar sau C.E.C.

. (376)

ŞCOALA DE ŞOFERI AMATORI 
D E V A

A N U N Ţ A :
Cetăţenii care doresc să obţină permis de 

conducere, cat, '„B" se pot adresa cu încredere 
Şcolii de Şoferi Amatori Deva, cu sediul în stra
da Ulpia, nr. 15 (bloc T.C.M.M., et. 2), care 
face înscrieri pentru seriile septembrie, octom
brie, noiembrie, decembrie 1991. 'V

Se oferă condiţii avantajoase de şcolariza
re, cursanţii urmînd să execute 30 ore de con
ducere, 22 ore circulaţie rutieră cu profesor, 
toate acestea numai hi cinci Sâptâmîni şi cu 
8 000 lei.

. NU SE SUSŢINE EXAMEN DE ADMITERE,
prioritate în Ordinea înscrierii.

Deci, pentru a obţine permis de conducere,; 
categoria „B", alegerea dumneavoastră va fi 
unică: URMAREA CURSURILOR ŞCOLII DE 
ŞOFERI AMATORI DEVA.

Informaţii suplimentare Ia telefon 15334.
* (379)

„CORATRANS" S. A. DEVA ;  
Anunţă deschiderea traseului experimental 

DEVA -  NEPTUN, cu următorul program de cir-

PRIMA CURSA i
-  plecare dm Autogara Deva în 16 iulie

а .  c., ora 2 2 ;
sosirea în Neptun, Hotel „Galaţi", în 17 
iulie 1991, în jurul orei 9,00; 

întoarcerea în 18 iulie 1991, ora 18 de 
la Hotel „Galaţi"; sosire în Deva în 19 
iulie 1991, în jurul orei 6,00.

A DOUA CURSA:
-  plecare în 28 iulie 1991, Ora 2 2 ;
-  sosire la Neptun în 29 iulie 1991, în ju- 

rul orei 9  ;
-  întoarcerea în 30 iulie 1991, ora 18 de 

la Hotel „Galaţi" -  Neptun; '
-  sosire în Deva în 31 iulie, în jurul orei

б , 00.
A TREIA CURSA :
-  plecare în 9 august 1991, ora 22,00;
-  sosire la Neptun în 10 august 1991, în 

jurul orei 9,00;
întoarcerea în 11 august, ora 18, de la 
Hotel „Galaţi" Neptun;

-  sosire în Deva în 12 august 1991, în pi
rul orei 6,00.

Aceste curse se vor păţea-realiză numai în 
condiţiile în care vom avea 50 călători pe un 
sens." ^ :

Rugăm pe cei interesaţi să-şi procure bilete 
de la Autogara Deva, cu cel puţin 5 zile înain- 
te de plecarea în cursă.

Costul unui bilet dus-îniors este de l  230 
lei.

Relaţii suplimentare la telefon 13033 său la 
sediul „CORATRANS" S. A. Deva, telefoane 
12160, 12161.

(388)
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