
CONTRAPUNCT OPINII ŞI OPINII
- Climatul de libertate, in 
care am ajuns in sfirşit, 
conjugat cu etapa tranzi
torie şi contradictorie pa 
care o străbatem au dat 
naştere unui fenomen fi
resc şi previzibil' El ar 
putea fi definit prin eflo
rescenta unor opinii de 
o mare diversitate, care 
caută să izoleze cauzele 
crizei şi să identifice mo
dalităţile de a o depăşi. 
Fie că ne pricepem sau 
nu, toţi ne dăm cu pă
rerea, în timp ce, prin 
presa atit de liberă, prin 
Radio şi TV sau pur şi 
simplu prin întîlnirile în- 
timplătoarc pe care ni le 
oferă zilnic strada, re

cepţionăm necontepit noi 
opinii. De aici, impresia 
de haos şi dezorientare şi 
senzaţia neliniştitoare că 
am apucat într-un soi de 
labirint perfid, de unde 
nu mai există ieşire. In 
fond, nu e decit o apa
renţă, dar. din păcate, cei 
mai mulţi ii cădem vic
time. Soluţia in asemenea 
situaţii nu e decit una: 
să ne orientăm doar du
pă opinia oamenilor cali
ficaţi, a specialiştilor, a 
profesioniştilor. Numai a- 
ceştia au calitatea de a 
ne transmite certitudinea 
că există totuşi o cale şi 
că nu e încă totul pier
dut. Astfel, recent; dl. dr.

Petru Datculescu, directo
rul I.R.S.O.P., ne transmi
tea constatarea ştiinţific 
edificată că în clipa de 
faţă interesul societăţii 
s-a deplasat dinspre po
litic spre economie. E o 
constatare reconfortantă. 
De ce ? Fiindcă ea dove
deşte că societatea noas
tră nu e formată din 
tîmpiţi şi că marea ei 
majoritate şi-a dat seama 
că oricare partid ar gu
verna în această primă 
etapă, crizg, cu diferenţe 
neesenţiale, ar fi aceeaşi.

RADU CIOBANU
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La ordinea zilei -  PRIVATIZAREA

PRO Şl CONTRA
Cum era de aşteptat, 

proiectul Legii privatizării 
a stîrnit multe comentarii, 
atît pro, dar şi contra. Mai 
ales după ce opoziţia par
lamentară a cerut, pur şi 
simplu, retragerea proiec
tului, mulţi oameni au a- 
profundat conţinutul pre
vederilor, găsind ca, în 
destule cazuri, aceasta are 
dreptate.

încercăm, în cele ce ur
mează, să sintetizăm cîte- 
va dintre opţiunile unor 
interlocutori care, cel pu
ţin în această fază a dez
baterilor, doresc să rămînă 
anonimi- Astfel, S.Cî., pen
sionar din Deva, se şi ve
de; acţionar la o societate 
comercială cu activitate 
bună, care să-i asigure a- 
nual un venit în plus din 
profitul obţinut. " Părerea 
lui dc rău este doar că 
procentul de 30 la sută din 
capitalul social ce va fi 
distribuit cetăţenilor majori 
ai ţării ar putea fi mai 
mare, acest fapt grăbind,* 
in opinia sa, privatizarea 
totală. M.P., cercetător 
ştiinţific, tot din Deva, este 
însă sceptic. Obiecţiile să
li; nu pun în discuţie în
tregul proiect de lege, ci 
doar unele prevederi. In 
primul rlnd, faptul că pre
conizatele Fonduri ale 
Proprietăţii Private arată 
de pe-ncum ca nişte socie
tăţi mamut, care vor cen
traliza — şi nu, invers — 
întreaga activitate privind

certificatele de proprietate. 
Nu numai că le vor emite, 
dar le vor şi administra. 
Fondurile însele devenind 
un fel de bănci. Apoi, din 
proiectul de lege nu. reiese 
clar dacă cele cinci Fon
duri ale Proprietăţii Pri
vate (de ce nu şase, sau 
zece, say «nai multe ? !) vor 
fi teritoriale, sau vor func
ţiona în paralel, sau cum ? 
Pentru că este greu de cre
zut că milioanele de deţi
nători de certificate de 
proprietate vor putea vreo
dată să se adune pentru 
alegerea consiliului de ad
ministraţie, să zicem. Si
gur, se vor putea organiza 
alegeri cu buletine de vot, 
cu urne de ' votare, cu tot 
.tacîmul. Dar cu ce chel
tuieli ? Cine le suportă ? 
Şi încă o neclaritate : cele 
cinci Fonduri vor fi spe
cializate (de pildă pe in
vestiţii, pe export ete.) sau 
vor funcţiona avînd atri
buţii generale ?

Un alt interlocutor, P.G., 
salariat la o societate co
mercială cu capital de stat 
din Haţeg, eră convins că 
proiectul legii, cu mici mo
dificări şi adăugiri, poate 
fi adoptat. Argumentul lui 
consta în faptul că preve
derile înscrise, cel puţin 
în prima fază, mulţumesc 
pe toată lumea. Ulterior,
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FHLMA LA CARE LUCREZ, PROPRIETATE PERSONALĂ...

Desen de CONSTANTIN UAVRILA

— Grozav cîine ! Pricepe tot ce-i spui, are ini
ţiativă, aportează excepţional, V-aţi ocupat de el 
mult, cu siguranţă ! ■

-rr. Deloc. E autodidact.

O GATA DE START. Dom
nul inginer Ioan Lăpuşan. de la 
Secţia de Mecanizare a Agricul
turii din Bretea Română, preci
za : şase combine „Gloria", opt 
cupluri de remorci, două prese' 
da balotat paie şi... toţi mecani
zatorii secţiei sint gata dc intrat 
în lanurile dc orz, apoi in cele ■ 
de griu. Din clipă în clipă aş
teaptă comanda.

O CINE FACE CURĂŢE
NIE? Toată lumea are cuvinte 
de laud^pentru strădania lucră

torilor din magazine de a asigu
ra o bună aprovizionare (atunci 
cină ea există). Dar ce ne facem 
cu efectuarea curăţeniei în zona 
magazinelor ? Si aceasta, mai a- 
les în zilele de simbătă, cînd
personalul magazinelor se gră
beşte să plece acasă şi... uită că, 
de dimineaţă, la locul de des
cărcare de pe trotuarul 'din faţă 
— de exemplu — s-au spart 
două sticle cu lapte. Cioburile 
şi pala de lapte au rămas în soa
re şi în picioarele trecătorilor pî- 

, nă luni! La uşa din spate a sta
ţionat o oră maşina cu ' carne. 
Motorul a pierdut ulei şi moto
rină în cantitate mare. A rămas 
tot o baltă mare, în picioarele 
locatarilor de această dată.'

Cazul fiind general, nu nece
sită exemplu concret (deşi el e-

xistă). Chiar nu pot societăţile 
comerciale să reglementeze a- 
ccastă situaţie ?

© BAZIN DE ÎNOT. La ba
za de agrement Soimuş, aparţi- 
nînd primăriei comunei, la sfîr- 
şitul acestei săptamîni se va re
deschide bazinul de înot. Vă re
amintim că baza de agrement o- 
feră servicii de alimentaţie pu
blică la preţuri avantajoase. Co
lectivul de salariaţi vă aşteaptă 
să petreceli clipe de neuitat în 
mijlocul naturii.

O STlNE IN RETEZAT. In 
suprafaţa ‘administrată de Canto
nul Silvic de la Rotunda există 
un număr de cinci stîne. Recent 
au urcat în Retezat oile săteni
lor din Chitid, comuna Boşorod.

Sperăm că din creştet de munţi 
vor coborî mari cantităţi de 
brînză.

© ÎN FOLOSUL OAMENI
LOR. Conducerea Secţiei de pre
lucrare a laptelui din oraşul Ha
ţeg a luat o iniţiativă salutară, 
în folosul oamenilor: prin 

. chioşcul propriu amplasat în 
piaţa oraşului, desface de două 
ori pe săptămînă unt, smîntînă, 
brînzeturi' Şi o subliniere : pre-, 
ţurile sint mai mici decit cele 
pretinse de producătorii particu
lari care vin în piaţă.

reporter

■  trAznetul pro
voacă UN MARE IN
CENDIU. Ploile torenţiale 
care au căzut în multe lo
calităţi din ţară au fost în
soţite nu doar de intensi
ficări ale vîntului ci şi de 
descărcări electrice (fulge
re şi tunete) de 6 intensi
tate deosebită. Un astfel 
de tunet a provocat o ma
re panică printre locuito
rii din Craiova. O clădire 
mai vecbe. cu două etaje, 
în incinta căreia funcţiona 
un atelier de tîmplărie, a 
fost trăznită, declanşîndu-se 
un puternic incendiu. A- 
nunţaţi de poliţistul de sec
tor, pompierii sosiţi In ma
re grabă la faţa locului, 
au luptat, ajutaţi de pom
pierii civili de la Eleetro- 
putere şi de la Oltcit, pre
cum şi de pompierii mili
tari de la o unitate mo
dernizată, mai bine de cinci 
ore pentru stingerea focu
lui. Au fost salvate de la 
distrugere alte depozite şi 
magazii alăturate, locuinţe 
ale cetăţenilor şi o cazar
mă militară. S-au înre
gistrat pagube materiale 
dar nu şi victime omeneşti. 
Dacă instalaţia de para
trăsnet ar fi fost încă în 
bună funcţionare, focul nu 
s-ar fi produs.

■  TRUPELE SOVIETI
CE PĂRĂSESC POLONIA. 
Uniunea Sovietică va ac
celera repatrierea unei 
părţi a trupelor sale sta
ţionate în Polonia ■—100 000 
persoane: militari, anga
jaţi civili şi familiile aces
tora —• menţionind in a- 
celaşi timp sfirşitul anului 
1993 ca dată limită a re
tragerii definitive.

■  KOHL GUSTA SPE
CIALITĂŢI PE TEREN. 
Cancelarul Iielmuţ Kohl a 
întreprins o vizită în re
giunea Oberlansitz, pentru 
a se informa asupra pro
blemelor agriculturii din 
noile landuri federale, in
formează agenţia DPA. In 
timpul programului, eance- 
larwl a vizitat o întreprin
dere particulară din Ne- 
zsalza-Spremberg şi o coo
perativă de producţie din 
apropierea oraşului Baut- 
zeri, la încheierea vizitei 
gustînd specialităţile culi
nare naţionale ale locuito
rilor din oraşul Radihor.

■  GORBACIOV şi KAI- 
FU SE VOR ÎNTlLNI LA 
LONDRA. Primul ministru 
japonez, Toshiki Kaifu, se 
va întîini eu preşedintele 
sovietic Mihail Gorbaciov, 
cu prilejul reuniunii la ni
vel înalţ. a principalelor 
şapti state occidentale in
dustrializate (G—7), care 
va avea ioc la Londra în
tre 15—17 iulie, a indicat 
o oficialitate japoneză, ci
tată de AFP.

■  IN BASKIRIA — 
STARE EXCEPŢIONALA, 
Ca urmare a secetei ce a- 
fectează Başkiria, Prezidiul 
Sovietului  ̂Suprem al aces
tei republici a declarat sta
re excepţională, relatează 
cotidianul „Izvestia”, citat 
de TASS. Sint prevăzute 
măsuri pentru înlăturarea 
consecinţelor calamităţii şi 
pentru asigurarea popu
laţiei cu produse alimenta
re pînă la' recolta anului 
viitor.

■  ANGAJAMENTE MU
SULMANE. Premierul al- 
gerian a primit o delega
ţie a Frontului Islamic al 
Salvării într-o ambianţă 
„sinceră şi distinsă". Dele
gaţia a cerut eliberarea tu
turor ^persoanelor arestate, 
angajîhdn-se să acţioneze 
în spiritul legalităţii şi să 
ceară militanţilor FIS să 
evite manifestăriie de pro
test spontane. iK '
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OPINII ŞI OPINII
(Urmare din pag. fi

De atei, concluzia logică: 
Soluţia ieşirii din criză 
nu ie află iii sfera pon
ticului ci tn cea econo
mică. Guvernul Roman a 
înţeles din prima clipă 
acest adevăr şi şi-a înte
meiat pe el întregul sis
tem al reformei. Este con
testat, huiduit, înfurat, a 
făcut gafe, a greşii, se 
corectează din mers, ata
că frontal punctele cele 
mai critice, se mai alege 
şi cu cite un cucui, dar 
are orgoliu, fşt cunoaşte 
valoarea, ştie că aceasta 
e singură cale şi nu dă 
înapoi' Şi bine face. Căci, 
iată, încet, încet, cit scrtş- 
net, cu trudă şi imensă 
investiţie de energie, de 
inteligenţă, de încredere, 
haosul a prins să se or
ganizeze în cosmos. Tre
buie să fii de o absolută 
rea-credinţă ca să nu
recunoşti că, totuşi, to
tuşi, -comedia se miş'că*. 
Nu stntem şi rat puteam 

j, ajunge în 18 tuni la ni
velul standardelor occi
dentale, dar nu ne mai 
putem plînge că n-avem 
ce mînca. De bine, de rău, 
avem şi ce trage pe noi. 
Stăm mai prost cu banii, 
dar şi aici, măsurile fi
nanciare pe care executi
vul le-a prezentat săptă- 
mîna trecută Parlamen
tului sînt de bun augur. 
' Producţia, deşi a înce
put şi ea, pe prind să 
mişte, rămîne încă mare

le punct sensibil. Dar de 
aici intrăm în sfera men
talităţilor, unde se cere 
acceptarea unei reale e- 
tici a muncii. Ne-o vom 
însuşi insă şi ăsta, dacă 
nu de voie, atunci dă ne
voie. Şi, pentru că tot 
vorbim de opinii, iată, 
Vă supun atenţiei părerea 
lui Alexandr îakovlev, 
fost aparatcik şi acum 
colaborator apropiat al 
preşedintelui Gorbaciov : 
«Socialismul — zice din- 
sul — a însemnat sigu- 
fahţa de a primi un sa
lariu, cu condiţia de a li 
prezent la locul de mun
că. Aceasta, a avut drept 
Consecinţă teribilă să-i o- 
bişmiiască pe oameni Ja 
a sta pe tînjală. Pentru 
a schimba această menta
litate trebuie est fiecare 
să fie pus fii situaţia de 
a fi răspunzător de pro
pria soartă. Trebuie să 
renunţăm la mentalitatea 
de a prinţi total de la stat, 
pentru a intra în era 
nouă a iniţiativei particu
lare". ' <■ ■

Ce ar fi de adăugat ? 
Poate doar că iniţiativa 
particulară înseamnă a 
gîndi cu propriul cap, în
seamnă inventivitate, in
geniozitate idei, creaţie. 
„Era nouă“ este una a 
concurenţei ' descoperitoa
re de căi şi creatoare de 
soluţii. Cine înţelege as
ta — va reuşi ; cine nu 
— va rămîne doar cu 
nostalgia paralizantă a 
i,socialismului victorios".
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inir-o audienţa la redac
ţia noastră, dl. ’ Bonta 
Gheorghe, locatar în blqcul 
A1 din 'Deva (bloc în ca
re funcţionează şi comple
xul „tilda"}, se plîhgea de 
numeroasele probleme pe 
care Ie creează locatarilor 
din scară B — şi chiar tu
turor celor care locuiesc 
în acel imobil — activită
ţile amintitei unităţi. Vă 
mărturisesc că am fost' 
contrariată, cuntiseînd „Li- 
do" ca O unitate de pres
tigiu în municipiu, iar per
sonalul acesteia ca alcătuit 
din oameni serioşi, preocu
paţi de realizarea unor ac
tivităţi comerciale de înal
tă prestanţă. In esenţă, cel 
din faţa mea, după ce mi-a 
prezentat o adresă către 
Centrul de Medicină Pre
ventivă Deva, mi-a spus 
că şeful unităţii „lupta” 
să-i dea afară din spaţiile 
de folosinţă comună, că 
le-a ocupat tot spaţiul, că 
scara a fost transformată în 
WC public de cînd se ser
veşte bere în faţa castă 
scărilor, eă nu. este bău
tor â» covoare. în fine, ea 
m m W W W  mm *  « •  v

Hai să ne facem de lucru, 
tot n-avem ...“

H

de doi ani de zile. nu se 
pot odihni din cauza po- - 
luării sonore, ‘ că au âpă- 
rht goartge şi furnici etC. 
„Noi nu sîntem duşmanii 
lof — ne spune în conclu
zie —, Hoi nu vrem să se 
închidă „Lido". Vrem doar 
să fim respectaţi".
, „înarmată" cu cele de 

mai sus, îmi spun : „O fi 
dl, fiinţă băiat minunat şi 
„Lido" unitate: apreciată, 
dar dacă se confirmă spu
sele domnului Bonta, îmi- 
iese o anchetă",..

La Lido, atît la pizzerU», 
cit şi în cofetărie şi res
taurant, servise civilizată, 
linişte. Nici vorbă de ser
virea berii fn faţa case! 
scărilor. Urcăm la etaj şi 
sunăm la uşa unui aparta- 
-ment. Ne Lese în intîmpi- 
nare a doamnă (îi respec
tăm dorinţa şi nu-i divul- 

mm* • • • • • • • • •

găm numele), care are o 
familie numeroasă. Cu
noaşte „reclamaţia", dar 
nu . subscrie „Zgomotul 
muzicii este-abia percepti
bil. Şi apoi eu muncesc 
toată ziua, sînt obosită şi 
cînd pun capul pe pernă 
adorm repede*. Deranjăm 
şi alte familii. «Irttr-adpVâr 
se aud© zgomotul frigide
relor, dar nu insuporta
bil" — ne spune locatara 
de la etajul superior. Nici 
alţi vecini nu împărtăşesc 
părerea reclamantului, dim
potrivă, spun că orchestra 
nu se aude defel, iar alţii 
ridică din umeri. Unul 
dintre ospătari pretinde că 
după ce au încetat „aten
ţiile" faţă de domnul în 
cauză, au început reclama- 
ţiile. Doamna Florea ne 
spune că aU venit la faţa 
locului Comisii peste corni- 

« • • m m m m m  m m m m m m

«îi: de la Prefectură, de ■ 
la Primărie, d« m ziarul 
„Călăuza". „Se cînel ani 
funcţionăm şi n-am avut' 
neplăceri cu vecinii. Tot 
ceea ce am construit, am 
construit cu documentaţie. 
Plătim chirie pentru 106 
m.p  ̂ plătim cheltuieli de 
întreţinere. Nu avem con
tainer, dar avem o came
ră pentru resturi menaje
re, Noi l-am vorbit poli
ticos, am încercat să apla
năm neînţelegerile: nu 
ştim (dar bănuim) de ce 
s-a Creat această situaţie".

Respectînd adevărul, tre
buie să recunoaştem că pe 
casa- scării se .Observau 
„urmele" lăsate de inşi fă
ră ruşine, -care dau ,d:ă 
destinaţie acestui spaţiu. 
Dar vinovat de acest lucru 
nu este neapărat person cui 
ori şeful localului, cum nu 
sînt vinovaţi pici po_V.ru 
că nu există spaţiu de ţon- 
eă pentru copii.

Dorim ca prin aceste 
rînduri să aplanăm con
flictul» invitîml In' ■ 'tui 
personal ai Io catul u, A 
evite prin toate ■ Bfijlc -'e 
dei-anjut acelor vâritu li
re suportă mai i greu 
fftotem: Pe iîn altă n-.r.c, 
amintim d-lui Bonta şi ce
lor eare-i; impârtăşes' pă
rerea eâ mulţi deveni >r 
fi dorit să aibă privilegiul 
de a locui intr-un imobil 
central, unde între! > i nea 
spaţiilor din jur revină u- 

__ nităţii de ia parter, loc„- 
* tării fiind scutiţi de nu
meroase obligaţii de ordin 
gospodăresc. Ca să nu mai 
vorbim de confortul apar
tamentelor, de eleganţa 
creaţiei arhitectonice, da 
priveliştea ce se poate ad
mira-de Ia înălţime.

ESTERA StNA

Bazinele cu apă ter
mală din Geoagiu Băi, 
în aşteptarea turiştilor
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(Urmare din pag. I) de reducere a participării, 
— cînd se va încheia proce

sul privatizării ? Din pro- 
cel harnic şi strîngător, cel ieetul de lege nu reiese,
chibzuit în cheltuieli, cum- Or, neprecizarea termenu-
părînd acţiuni cu certifi- lui de fiinţare a acestui
căţele de proprietate deţi- Fond poate duce la perpe*
nute, poate prospera. Dim- tuarea lui pe timp nelimi-
potrivă, studentul S.G. din tat. De aceea, Studentul
Deva arată că, atîta timp este de părere că multe
cît Fondul Proprietăţii de dintre prevederile proiec-
Stat va deţine 70 la sută tului de lege trebuie se-
din capitalul social al so- rios analizate, reformulate,
cîetăţilor supuse privatiză- puse pe baze cu adevărat
rîi, nU poate fi vorba de viabile.
0 adevărată privatizare, a- Discuţiile avute cu ace.şti 
cest Fond puţind acţiona primi interlocutori au fost
în stil jfiondpolist. Sigur, mai largi, mai detaliate,
proiectul de'-lege prevede mergînd pînă la amănunte,
ca Fondul Proprietăţii de Am sintetizat cele cîteva
Stat să la măsuri pentru idei de mai sus, convinşi
continua reducere a parii- că eie frămintă şi pe aîţi
clpăril statului la capita- oameni. Să sperăm că în
Iul social al societăţilor co- rîndurile specialiştilor vom
mercîale, pînă la privaţi- găsi răspunsuri mai bine
zarea completă a acestora. argumentate atît „pentru"
Dar cît va dura perioada cît şi „împotrivă".

67. ÎŞI CUNOAŞTE FIECARE LOCUL ?

— întoaree-td, Tarantik !... Ce-i la piciorul du- 
mitale ? Tarantik se uită în jos.

Pe duşumea se întindea cablul cu cele două 
sîrme legate de el.

Nu mai avea rost să nege şi nici să mai adauge 
sau să explice ceva. Tarantik tăcea, pentru că nu*i 
mai rămăsese nimic altceva decît tăcerea.

Frantisek, cu un sentiment de vină, îşi dădu 
seama că deşi l-a suspectat pe Tarantik în decursul 
anchetei, în clipa hotărîtoare s-a lăsat înşelat de el 
şi şi-a însuşit exact acei mod de a judeca lucrurile 
pe care asasinul intenţionase să-l impună organelor 
anchetatoare.' Să nu fi fost Suda, probabil că şi

Atestata documentar din scoase la suprafaţă prin
anul 126S, Cetatea Devei a săpături arheologice şi ex-

- rămas în timp un martor pase azi în muzeul Magna
tăcut al istoriei tumultuoa- Curia, dealul Cetăţii se
se a frumoaselor ţinuturi bucură de prmlegiul (poa-
hunedorene şi; a întregii : te de prea puţini dintre 

'Transilvanii. Ziduri pUtŞŞf- noi cunoscut) de a fi bio
nice, executate din piatră • numeflt al naturii şl işo- 
brută legată cu mortar, au natnent istoric. In forma
ţinut piept veacuri de-a actuală, Cetatea Deva este
rîridul atacurilor vrăjmaşe, încă evocatoare şi stîrneş-
dar se-nclină astăzi în fa- te interesul vizitatorului,
ţa cruntei nepăsări cu ca- atît-prin ruinele, cît şi
re sînt tratate de această prin poziţia ei pitorească,
generaţie de oameni mo- Ceea ce- îi face interesant,
derni pentru care trecutul : conferind calitatea de mo- 
se reduce doar la ultimii numen t al naturii acestui :
45 de ani. cOn vuleânie, sînt flora Şi

Desprins din masivul ’ fânieia lui, degradate dtn 
Poiana Ruscăi, de formă păcate,' triată cu tffecerea
conică, purtînd pe creştet anilor, de pqluarea intensă
vestigiile castelului-ceta- şl de . lipsa de respect faţă
te, cu versanţii acoperiţi de natură a omului. Aici
de o vegetaţie abundentă este locul de limită, une-
şi diversă, recunoscut da- ori chiar de întrepătrun-
torită diverselor obiecte, dere a vegetaţiei zonelor
în special din ceramică, nord-sud mureşene şi a

acum s-ar fi străduit să-l, facă pe Vilem Ajm să 
recunoască tentativa de sinucidere, şi. ca atare, vina 
de a-I ff- uds pe Jar»' Faltys. Stătea în picioare şi 
tăcea.

Tăceau şi ceilalţi.. încă nu le venea să creadă 
că toată ace» avalanşă de suspiciune care atirnase 
deasupra capetelor lor s-a prăbuşit şi că nu mâi au 
de ce să se teamă. .

Frantisek se întoarse spre Suda :
— sa-i chem pe Zakrnjs ? Desigur că aşteaptă 

veşti de Ta noi.
Suda plecă, capul Şi îşi trecu; palma peşte obra

zul obosit. Voia să doarmă şi ştia dinainte că are 
să doarmă bine. r

—■ Ascultă, Tarantik, pentru noul roman poli
ţist, trebuie să găsim acum un alt autor, nu zău, 
fără glumă... nu ştii vreunul ? U

. ... s t  t  k  ş i r  , . .

Ramau publicat H Editura JBnlvets’- — 1971

celei din Banat. Pe teri- gij ale istoriei contempora-
toriul relativ restrîns al re, dar care ne fae să ne-n-
cetăţii şi al împrejurimilor doim de nivelul calităţii
sale cresc aproape jumăta- noastre morale, lienunîi.id
te din speciile plantelor la ironii, care nu ne-ar
fanerogame cunoscute în , aduce nici un folos, facem 

^Transilvania, numărul lor o propunere concretă stu-
ridieîndu-se la peste 1450. deniilor de Ia Universi'a-
ţlnele dintre ele, rare său tea Ecologică aflată în a-
chiar unice, aclimatizate propiereg obiectivului msn-
aici, sînt de origine medi- ţionat, de a desfăşura din
teraneană, balcanică sau toamnă o activitate prac-
din Grimeea, Printre , e- tică de curăţire, marcare
xemplarele faunistice, o şi ren menaj a re a dealului
raritate o reprezintă ves- Cetăţii» demonstrînd astfel
tita viperă evt corn (Vipe- că atributele actuale ale
ra ammodytes). Vei-sanţii tinerilor nu sînt nepăsarea
împăduriţi şi dealul Cetă- şi indiferenţa» ei dorinţa
ţii, un imens parc nătii- de a păstra neîntinată au-
rai, îşi poartă Călătorul pe reeda; glorioasă a trecuta-
alei largi şi în serpentine, lui, după obiceiul vechi şi
mereu în însoţirea unei bun (juxta antiquam et
vegetaţii suculente şi a laudubilem eonsuetudinem).
cîntului viu şi nuanţat" al Mergînd pe aceeaşi ir! -o.
zeci şi zeci de păsărele, considerăm lăudabilă cf in,-
pînă la ruinele foriăreţei. ţiativă a forurilor lo.: de
Aici, pe culme, privelişti ce ar putea duce la trrn -
încîatătoare te îmbie în farmarea parcului de ’.i
toate direcţiile, oferindu-ţi poalele cetăţii, dacă nu iv>-
prilejul de a privi pano- tr-un mic Disneyland. ■:
rama oraşului, şerpuirea puţin intr-un loc eoi-e—
domoală a Mureşului şi punzâtor amenajat pen: i
crestele întunecate ale joaca celor mici şi"pen;-u
munţilor. recreere, ambele a;it : •

Astăzi, locul marcajelor necesare într-c» lume . • -i -
turistice a fost luat de pierde treptat .caracterul
ghemotoace de hîrtii, pa- pur uman, acaparată de
chete goale de ţigări, coji tehnologii insensibile la
de seminţe şi alte aseme- frumuseţe,
nea .urme", fără şanse de
a intra vreodată în Ratri- DORII DIACON ESCU,
moniul naţional, ca vesti- student

! SUCCES ARTISTIC bit. Aplauze binemerita- î
|  Ansamblul de cîntecc te , au primit dansatorii, I
J şi dansuri „Ardeleana" taratul, sofiştii vocali şi ' 
| d i n B u n e d o a r a  a parii- instrumentişti, adevăraţii 
I eipat de curînd la Festi- profesionişti âi genului. *
J Valul folcloric de ia Cos- Dirijor — Voicu Stănes- |
I tirteşti, unde a cunoscut ctt. Regla artistică — I 
v un succes artistic deose- Fetririi Frartieaa* j



A trecut O săptămină de 
cînd asupra muftor locui
tori ai satului Peşfişu Mare 
S-a abâtut o mare durere, 
dezastrul fiind provocat de 
ieşirea din matcă a pîrîu- 
fui „Petac", care de peste 
100 de ani n-a provocat 
titîtea necazuri şi pagube 
oamenilor aşezdfi în apro
pierea albiei lui. Pentru a 
reda o imagine exactă a 
furiei dpeter pcestui pîrîu 
dezlăhfuif în urma ruperii 
de nori ce a avut loc în 
ziua, dar mai ales în noap
tea de miercuri spre joi a 
săpfămînii trecute, este su
ficient să arătăm că -  aşa 
cum se poate vedea şi din 
imaginile alăturate -  po- ' 
frivit ultimelor evaluări, au 
fost afectate, respectiv si
nistrate, 524 de persoane 
din 177 gospodării, valoa
rea pagubelor produse fiind 
estimată la peste 32 mili
oane lei.

Vâzînd te faţa tecului 
starea gospodăriilor, unele 
distruse aproape în totali
tate, m-â copleşit gîndul 
neputinţei omului în faţa 
stihiilor naturii dezlănţuite,

, curii S-a întîmplat rtu cu 
mulţi ani în urmă şi în re* 
petale rînduri cu num,eroa- 
se localităţi situate pe Va
lea Mureşului, unde fami
lii nenumărate au pierdut 
toată agoniseala de o via
ţă, dor pu avut putinţa şi 
răbdarea, cum cred că se 
Va petrece şi fa Peşfişu 
Mtfre, ca totul să se refa
că, viaţa oamenilor şi mun
ca lor să revină pe făga
şul normal. De altfel efor
turile conducerii Prefecturii 
şi atePrirnăriei Hunedoa
rei, conjugate cu cete ale 
oamenilor din localitate, 
ale militarilor, în special 
ale pompierilor, ale sala- 

, daţilor din unele societăţi 
comerciale şl regii din mu
nicipiu, sînt subordonate 
realizării acestui scop.

Zilnic, cînd a fost şi este 
cazul chiar şt noaptea, se 
acţionează cu forţe umane 
şi utilaje specifice pentru 
a înlătura efectele calami
tăţilor naturale, în urma 
cărora au fost omorîfe ani
male şi păsări, : distruse 
construcţii gospodăreşti şi 
recolte, în special de le
gume şi cereale.

Printre cele mai greu a- 
fedafe gospodării este şi 
cea, a d-lui ton VîlcU, de 
la nr. 308, care, practic, a 
pierdut aproape tot ce a 
putut sfrînge în 16 de ani 
de la întemeierea familiei. 
Cu lacrimi amare, de adîn- 
că durere în ochi, sofia sa 
implora să fie ajutaţi de
oarece nu mai au nimic 
bun de folosinţă, temîri- 
du-se că fiica Daniela, 
studentă în anul III la Fa
cultatea de Construcţii Hi
drotehnice din Timişoara, 
ce vîne acasă în vacanţă 
şi găseşte totul pierdut, va 
face un şoc ce-i va lăsa 
traumatisme pentru tot res
tul vieţii. Chiar şi ea, ma
ma, în puţinele ore de 
somn ce le mai are, nu 
poate să viseze decît ape 
mari care o învăluie din 
toate părţile, după clipe
le de groază petrecute în 
podul casei în noaptea 
inundaţiei.

D-na Susana Fărca ş, la 
cei 80 de ani ai săi, nu-şi 
aminteşte nici măcar din 
spusele părinţilor săi ca un 
astfel de fenomen să se

mai fi petrecut, neputîn- 
du-şi nici măcar imagina 
C inundaţie de asemenea 
proporţii în Peşfişu Mare.

Simţindu-se la o vîrsfă 
neputincioasă, se întreabă 
mereu: „Oare cu ce-o să 
mai trăiesc eu şi bătrînul ? 
Vedeţi, apa mi-a dârîmat 
pînă şi bucătăria. Apa a 
stat o sâpfâmînă în gospo
dărie. Cînd o să scot eu 
tot nămolul ce s-a adu
nat ,

Nu mai puţin afectate 
au fost şi alte gospodării 
din sat, după cum ne-au 
declarat domnii Aradi Zu- 
dor. Petru Popa, Gheorghe 
Ungur şi alţii; Fiecare din
tre interlocutori şi-a expri
mat părerea că se puteau 
atenua mult efectele de
zastrului dacă era mai mult 
spirit de prevedere, dacă 
lucrările de regularizare a 
pîrîului „Petac" se întreţi
neau corespunzător în fie- 
dare an, dacă nu se stran
gulau f din diverse motive 
scurgerile de ape din zo
nă. A căuta acum vinovaţi 
este zadarnic. Important 
este să fie înlăturate cît 
mai repede posibil efecte-. 
le calaţmfăţilor care se fac 
simţitê  şi în amonte, în 
localităţi din comuna Peş- 

: tişu Mic.
Dar, să nu uităm că aşa 

cum s-o întîmplat şi în. al
te momente grele şi simi
lare, prin voinţă şi solida
ritate umănă, di# aseme
nea calamităţi naturale oa
menii pot ieşi totuşi învin
gători. Semne bune în a- 
eest sens sînt numeroase. 
Discutind cu > dl. ing. Vio- 
rel Doda, primarul munici
piului Hunedoara, care-şi 
începe şi termină seara tîr- 
ziu ziua de muncă fa Peştişu' 
Mare, am reţinut că s-au 
asigurat gratuit alimentele 
necesare celor sinistraţi, li 
se distribuie îmbrăcăminte 
şi încălţăminte, este rezol* 
vată problema alimentării 
cu apă şi energie, este fa
cilitată aprovizionarea cu 
materiale de construcţii pen
tru refacerea gospodăriilor. 
De asemenea, cv sprijinul 
cadrelor medicale din mu
nicipiu, s-au aplicat măsu
rile igienicp*şa«iîare nece
sare în astfel de împreju
rări nefaste, s-au tras con
ducte si s-a asigurat apa 
potabilă la 14 cişmele pe 
străzi, urmjnd să fie cură
ţate şi dezinfectate şi fîn- 
tînile din localitate. Prio
rităţile, în raport de nece
sităţi, se stabilesc zilnic, 
încercîndu-se soluţionarea 
lor operativă. Important de 
reţinut este ca din marele 
dezastru produs să fie tra
se învăţămintele cuvenite 
(nu numai în acest caz -  
n.n.), să se realizeze lucră
rile necesare de regulari
zare a cursurilor de ape 
pe bază de studii şi pro
iecte bine fundamentate, 
care să ne scutească de 
surprize nedorite, să ne 
pună la adăpost de stihiile 
naturii, ce ne pîndesc şi ne 
pot anula, în cîfeva ore, 
minute şi chiar secunde, 
agoniseala de-o viaţă în
treagă. Deci, să firfi mai 
prevăzători şi înţelepţi. Cu 
o bună organizare, cu 
calm, în ordine şi discipli
nă, avem convingerea ea 
viaţa la Peşfişu Mare va 
reintra în eurînd pe făga
şul său normal.

N1COLAE TIRCOB 
Fete PAVEL LAZA

Ce s-a soare...

A goniseala 3 e  o viată

Cu
căinţe...

scoase din lo-

Alci a fost o grădină de legume...

HOTARfREA nr. 396
PRIVIND UNELE MASURI PENTRU CONSTITUIREA 

FONDULUI DE STAT DE CEREALE, 
SEMINJE OLEAGINOASE S| LEGUMINOASE 

BOABE
' GUVERNUL ROMÂNIEI hot ăr ăş t e :

ART. 1. Plata lucrărilor agricole, a altor lucrări şi 
prestări de servicii executate de societăţile comerciale : 
pentru mecanizarea agriculturii şi de alte societăţi co
merciale din sistemul agriculturii se vor deconta în ce
reale, seminţe oleaginoase şi leguminoase boabe. Pentru 
lucrările şi prestaţiile executate, aferente anului 199J, 
obligaţiile de plată ale viitorilor proprietari de pămînt 
vor fi stabilite de comisiile de lichidare alo fostelor coo
perative agricole de producţie şi vor fi achitate socie
tăţilor comerciale prin sucursala „Romcereai — RA", 
înainte de repartizarea producţiei pe alte destinaţii.

/ Societăţile comerciale de mecanizare şi alte socie
tăţi comerciale, cate au prestat servicii şi alte cheltuieli 
materiale pentru fostele cooperative agricole de produc
ţie vor depune Ia sucursala „Romcereai — RA* borde- 
ronrile eu muncile efectuate pentru producţia anului 
199», pînă Ia intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, 
beneficiarii acestora şi valoarea lucrărilor în lei.

Comisiile de lichidare vor stabili cantităţile de Pro
dus» pe total unitate, calculate la preţurile în vigoare 

■ ce trebuie livrate pentru acoperirea în totalitate a con
travalorii prestaţiilor. La stabilirea volumului de pres
tări se vor avea în vedere şi lucrările de recoltare şi eli
berare a terenului.

Sucursalele „Romcereai ■— RA" vor achita societă
ţilor comerciale contravaloarea lucrărilor efectuate şi vor", 
asigura preluarea cantităţilor de produse agricole de la 
cei.pentru care s-au efectuat lucrările.

Pentru lucrările efectuate după intrarea în vigoare, 
a prezentei hotărîri, societăţile comerciale de mecanizare 
şi alte societăţi comerciale vor depline, decadal, borde- 
rourile de lucrări şi beneficiarii acestora la sucursalele 

. „Romcereai — RA".
Transportul cantităţilor de produse agricole ce se 

cuvin ca ■ plată în natură pentru lucrările prestate de 
societăţile comerciale se va efectua de societăţile comer
ciale de mecanizare a agriculturii, direct. din cîmp, Ia 
sucursalele „Romcereai — RA", pâralel cu activitatea dc 
recoltare. Orzul pentru furaje se va transporta cu prio
ritate la fabricile de nutreţuri concentrate sau la bazele 
de recepţie, ţinînd cont de distanţele cele mai scurte,
. I ART. 2. Societăţile comerciale constituite prin prc«- 
luarea patrimoniului fostelor întreprinderi agricole tfe 
stat Vor încheia contracte de vînzare-cumpărare eu su
cursalele judeţene ale „Romcereai -- RA", pentru toate 
cantităţile de produse disponibilei rezultate după reţi
nerea necesarului pentru consumul propriu şi dc sămtri* 
ţă, stabilit de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

ART. 3. Sucursalele judeţene ale „Romcereai — RA* 
vor solicita credite bancare, care vor constitui avansuri 
Ia- încheierea contractelor de vînzare-cumpărare pentr* 
toate categoriile de producători agricoli, în vederea aco
peririi cheltuielilor de producţie şi recoltare-efectuate dc 
societăţile comerciale de mecanizare şi alte societăţi co
merciale. Nivelul tfcditelor solicitate va fi corelat cu 
cantităţile contractate, eşalonat pe, etapele de realizare 
a lucrărilor .agricole stabilita de’ producătorii agricoli.

ART. 4. Prefecturile judeţene, primăriile municipale, 
orăşeneşti şi comunale, organele agricole de la toate 
nivelurile sînt obligate să asigure aplicarea şi respecta
rea prevederilor prezentei hotărîri.

Prim-ministru,
PETRE ROMAN

DIN FARTEA PREFECTURII 
JUDEŢULUI HUNEDOARA

Se face precizarea că toate datoriile cuvenite pentru 
muncile prestate de către unităţile de mecanizare, care 
nu au fost achitate pînă la data apariţiei Hotărîrii nr. 
396, se vor achita numai în natură.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, se aduce ia 
cunoştinţa celor interesaţi că uiumul stabilit pentru re
coltarea cerealelor păioase este de 12 lâ sută din pro
ducţia fizică realizată, iar în cazul lanurilor hnburuic- 
nate se percepe o majorare de pînă la 30 la Sută, în 
raport de gradul de îmburuienare. In acelaşi timp, tari
fele percepute pentru dislocarea combinelor, balotatuj 
paielor, transporturi şi alte lucrări sînt cele aprobate 
pentru fiecare societate comercială „Agromec" de către 
Direcţia Agricolă a judeţului. Primăriile locale vor pri
mi tarifele aprobate pentru lucrările efectuate mecani
zat do către unităţile de mecanizare din raza lor de 
activitate.

TN LITIGIU -  SPATIILE COMERCIALE
Intr-unui dintre numere

le trecute ale ziarului nos
tru, a apărut o pagină pu
blicitară în care se fac a- 
firmaţii considerate nefon
date. în legătură cu aces
tea, domnul Pantelimon 
Gurică, directorul Societă
ţii Comerciale „Ţara Haţe
gului", din Haţeg, a ţinut 
să ne declare următoarele : 

„Cu mal mulţi ani în ur
mă, mai precis în iunie 
1877, prin Decretul nr. 142, 
activitatea comercială şi 
spaţiile cooperaţiei de con
sun* din 45 de oraşe ale 
ţării au fost preluate de 
comerţul de stat. Intre a- 
ceste oraşe s-a numărat şi 
Haţegul. Decretul respectiv 
nu a fost abrogat. Dar, ac
tuala conducere a coopera
tivei de consum din 
revendică spaţiile cu

cina, spunînd că fosta con
ducere Ie-a cedat cU uşu
rinţă. Dar, cum am arătat, 
„cedarea" spaţiilor n-a fost 
o operaţiune facultativă, ci 
urmare a unui decret, deci 
a unei legi. Trebuie să mai 
precizez că, de-a lungul a- 
nilor, comerţul de stat din 
Haţeg a plătit cooperaţiei 
de consum (care a rămas 
proprietara spaţiilor) chi
ria legală, investind tot
odată sume importante de 
bani pentru amenajări, igie
nizări, reparaţii ete. Cred 
că e necesar să fim spri
jiniţi pentru folosirea pe 
mai departe a acestor spa
ţii, ţinînd'seama de volu
mul important de mărfuri 
pe care le desface Societa
tea Comercială „Ţara Ha
ţegului* pentru aprovizio
narea .'populaţiei". (Gh. P:)
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•  VÎND urgent înscriere 
bacia 1 300 (1987). Deva, te
lefon 12005, prele 19—21.

(2860)
•  CUMPĂR valută: dolari

americani 200 Ici, DM 110 
lei. Deva. telefon 23926, 
după ora 16. <2859)

•  VÎND Dacia break,
40 000 km. sintetizator pro
fesional Yamaha’ DX 21. 
Deva. telefon 14818.

(2850) .
•  VÎND vacă cu viţel şi

jjunincă. Deva, str. Privi
ghetorilor. nr. 6. (2874)

•  ,VÎND-Bacia 1 300. De
va, telefon 19467. după ora 
16. (2871)

•  VÎND înscriere Dacia
1987.- Deva, telefon 19098, 
după ora 16. (2861)

•  VÎND Dacia 1300
break, nouă. Deva, telefon 
12077. (2864)

•  - VÎND Audi 80. De
va. telefon 26132.

(2866)
•  VÎND chioşc metalic, 

mobilat, gogoşerie, gara Si- 
meria. telefon 60438.

(2872)
•  VÎND cuşti de nutrii. 

Deva. telefon 21823.
(2873)

•  VÎND casă, etaj, gaze.
Hunedoara. T. Vladimires- 
cu,.'nr. 3. Informaţii şi str. 
Stejarilor 2 A. (2869)

•  VÎND Ford Consul
break. stare perfectă. Deva, 
telefon 18462. (2867)

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

(1211)
•- VÎND convenabil caro

serie Dacia 1 300, scaune 
spate, parbriz spate, gea
muri, rezervor benzină, sto
puri spate. Deva. telefon 
17073. (2880)

• VÎND fin cosit 12 tone.
Bejtoi. nr. 91, cori. Şoirauş. 
Hodoş Nicodin. (2882)

•  VÎND casetofon du
blu cassett, radio Equalizer, 
piek-up ireproşabile. Deva, 
telefon 22041. după ora 17.

(2884)

•  PIERDUT poşetă cu 
acte personale şi ale maşi
nii. Găsitorului recompen
să bună. Deva, b-dul Băl
eescu. bl. A, ap. 40.

(2875)
•  PIERDUT porc, ruta

Deva — Orăştie. Găsitoru
lui recompensă. Deva. te- 1 
lefon 12231. (2865)

•  PIERDUT ca r ne t
21072884. eliberat de Coo
perativa de Credit Deva, 
pe numele Goţ Laurean. 
Se declară nul. (2879)

•  INGINER, caut garso
nieră sau apartament două 
camere pentru închiriat. 
Deva. telefon- 17711.

(2858)
•  TINERI intelectuali

căutăm apartament (ne) 
mobilat. Deva. telefon 
13552. . (2854)

•  SCHIMB apartament 
Oradea cu Deva. Informa
ţii Deva, telefon 14543.

(2848)

n SCHIMB apartament 
2 camere, decomandate. Mi
cro 7, cu apartament 3—4 
camere sau preiau contract 
apartament 2, 3, 4 camere. 
Exclus Micro 5, 6, 7. Ofer 
recompensă. Hunedoara,
13632. (2877)

•  SCHIMB apartament 
două camere, Micro 15, cu 
apartament 2—3 camere, 
centru, Gojdu. Dacia. Ofer 
recompensa 50 00 lei sau 
negociabil. Deva, . telefon 
25773. • (2862)

•  COMIMPEX S.R.L. 
DEVA

Organizează cursuri 
intensive de înot (12 
zile), cu instructori 
autorizaţi. Informaţii 
Sala Sporturilor — 
Ştrand, Deva sau tele
fon 24508. înscrieri 
pînă în 14.07.1991, in
clusiv. (2870)

« • • • * • • • • • • • • *

•  SOCIETATEA comer
cială „Minerva" S.R.L.; cu 
sediul în Deva, str. Andrei 
Mureşanu, nr. 1 (spaţiul 
fostei agenţii teatrale), Pri
meşte mărfuri pentru vîn- 
zare, sistem de consignaţie 
sau comision, zilnic între 
orele 12—18. Informaţii lă 
telefon 14808.

(2874)

•  OFER meditaţii limba 
engleză, clasele V—VIII, 
Deva, telefon 29323.

(2881)

•  SOŢIA Elisabeta, 
fiul Iosif, nora Lumi
niţa şi nepotul An
drei anunţă încetarea 
din viaţă, după o grea 
suferinţă, a celui care 
a fost

TAMAŞ EMERIC,
In vîrstă de 55 ani.
înmormîntarea va a- 

vea loc astăzi, 11 iulie, 
ora 15, la Cimitirul 
Catolic din str. Emi- 
hescu. Deva. Dumne
zeu să̂ . ierte şi să-l 
odihnească In paoe.

(2878)

•  SOACRA Ana, 
cumnata Margareta şi 
nepoţii Baby, Dan, 
Florin aducem un ul
tim omagiu dragului 
nostru

TAMAŞ EMERIC,
trecut prematur în e- 
ternitate. îi vom purta 
o vie şi frumoasă a- 
mintire. (2889)

•  FIUL Ionel, nora 
Ecaterina. nepoţii Cela 
şi Victor şi strănepo
ţii anunţă cu adîncă 
durere încetarea dm 
viaţă a scumpei lor 
mamă. bunică $i stră
bunică

PATRAFINA
BOCANICI.

înhumarea va avea 
loc în satul Ormindea, 
în 12 iulie 1991. ora 
16. Cît vom trăi, nu 
te vom uita, fiinţă iu
bitoare ! (2887)

SOCIETATEA COMERCIALA 
DECEBAL S. A. DEVA 

(fost U.C. DEVA)
Anunţă pe toţi producătorii individuali câ 

preia animale pentru sacrificare (bovine adulte 
şi tineret bovin de călit. I şi a ll-a), la o greuta
te minima de 400 kg.

UNITATEA AEICITB ORAŞTIE 
str. Luncii, nr. 18

Organizează licitaţie publică pe data de 17 
iulie 19*1, prin care pune în vînzare următoare
le maşini i tractor U650 -  buc. 1, autocamion 
basculant ROMAN 8135 -  buc. 1, camion SRD 
6135 -  buc, 1, motocositoare Carpatina -  bac. 
1. (390)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„COMLEMN" S. A. DEVA

Scoale la licitaţie în yederea atribuirii în 
locaţie a gestiunii unitatea pentru desfacerea 
materialelor de construcţii Deva, str. Apuseni, 
nr. 2.

Licitaţia va avea loc în data de 6 august 
1991, la sediu, str. 1 Decembrie, nr. 30, unde se 
poate consulta documentaţia.

(393)
SOCIETATEA COMERCIALA 

„CÂRMETAPLAT" S. A. DEVA 
str. E. Qojdu, nr. 73

Organizează la sediul societăţii comercia
le In twd de 24 iulie 1991, ora 10, licitaţia pu
blica pentru vtpsarea de mijloace fixe casate. 
Lista se găseşte la sediul întreprinderii.

____________  (391)

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE 
O I V  A

Anunţă toţi consumatorii de energie elec
trica -  întreprinderile cu personalitate juridică 
-  să comunice de urgenţă noua şi vechea de
numire, adresa exacta, cent de virament banca 
şi toate punctele de consum aparţinătoare, în 
vederea facturării corecte şi a  încheierii de 
contracte pentru consumatorii noi.

Tn cazul necomunicării acestor date se va 
considera ca întreprindere fără contract __ şi în 
termen de 15 zile se va întrerupe furnizarea 
energiei electrice.

(392)

PARC DISTRACTIV

„GHHJRI LAND" S.R.
B R Ă I L A

ÎN ATENTIA COPIILOR Şl A TUTUROR 
CELOR INTERESAŢI!

începînd cu data dex12 iulie 1991, la Carto- 
dromui din Deva va funcţiona

PARCUL DE DISTRACŢII „GHIURI LAND" 
S.R.L. BRĂILA.

Vă aşteaptă :

-  maşinuţe tamponabile;
-  jocuri electronice şi mecanice ;
-  carusel cu avioane

Nu pierdeţi ocazia.
(8654)

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ A DRUMURILOR -  R.A.

D E V A '

Atenţionează şi pe această cale conducă
torii auto care traversează rîul Mureş la Gef- 
mar ce, datorita vechimii de peste 100 de ani, 
suprastructura podului metalic nu mai poate 
fi consolidată, fapt ce impune menţinerea aces
tuia în exploatare pînă la terminarea podului 
nou, în următoarele condiţii :

-  limitarea tonajului la 7,5 t/osia simpla;
-  limitarea vitexei la 5 km/ora;
-  acordarea priorităţii de trecere pentru 

sensul Geimar-Geoagiu, conform seni- 
nattzâtfl existente:

Transporturile de tonaj mai mare vor pu
tea evita aceasta traversare, folosind DJ 107 A; 
Alba lulia -  Blandiana -  Geoagiu -  Hărău -  
Bîrsău, respectiv DJ 761 : Şoimuş -  Bîrsău.

(395)

■ ;

O F E R  A
prin restaurantul 

„RETEZAT" *
fi

GRĂDINA DE VARA

' la preţuri avantajoase :

fripturi la grătar 
diferite ciorbe şi supe 
virşli -  specialitatea casei 
băuturi spirtoase 
vinuri din podgorii renumite 
bere proaspătă şi rece.

Patroni:
• ALEXANDRU 

PANTEA
• IULIA

ALBULESCU

! C O N V O C A R E  j j
|  ̂ Vineri, 12 iulie, orele 17, la Casa de Cultu- | ■
* ră Deva are loc adunarea de constituire a ! 1 
|  Partidului „ROMANIA MARE". Sînt aşteptaţi I I 
« adepţii si simpatizantă. * „
[ C O M ITE TU L DE IN IŢ IA T IV Ă  |  |

|  FORMAŢIA „SALVAMONT" LUPENI
J A inaugurat sezonul turistic de vară—toamnă în *
( munţii Retezat, instalîndu-şi tabăra la lacul „Bucura", j 

Organizatorii de excursii şi turiştii se pot adresa I 
j cu încredere personalului Salvamont în vederea obţi- J 
|  norii de informaţii turistice, acordarea primului aju- | 
« tor, organizarea parcurgerii unor trasee montane. * 
|  Activitatea noastră este gratuită. |

®
m
®

N O U
MAGAZINUL DE MĂRFURI 

GENERALE

str. Horia, nr. 6, Haţeg

d e s f a c e :

încălţăminte
tricotaje
produse cosmetice 
alte mărfuri
din producţie internă şi import 

ÎN SECTORUL ALIMENTAR

g ă s i ţ i :

preparate din carne 
conserve 9  dulciuri 
băuturi
indiqene si import.

' (396)
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