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CURAJUL ÎNTREPRINZĂTORILOR j
Comuna Ilia — una lografi, tinichigii, fierar- ţ

d in tre  cele mai însem na
te  localităţi ru ra le  ale ju 
deţului. Dacă în  a lte  a- 
şezări sim ilare, procesul 
de privatizare a făcut

betonişti, bobinatori, in- , 
stalatori TV., fierari — \  
ce căutată este această ul- i 
tim ă meserie, acum cînd / 
gospodăria ţărănească de- 1

paşi modeşti în  perioada ţine un num ăr însem nat \
de anim ale m a r i ! S-au l 
înfiinţat, de asemenea, / 
un magazin m ixt părţi- \  
cular, o un itate  de aii- i 
m entaţie publică cu o ? 
pondere însem nată, . la 1 
care s-au asociat trei per- ij 
soane şi care face vînzări i 
de 1 milion de lei pe lu- V 
nă. Nu lipseşte nici tra -  \  
diţionalul, de-acum, bi- I 
rou de copiat acte, a- / 
vîndu-se în  vedere - nu 
m ărul m are de documen
te  solicitate de aplicarea i 
Legii fondului funciar, - 1

La Rotunda, peisajul natu ra l de o ra ră  frum useţe este în tregit de construc
ţi i specific m ontane (R eportaje în  pagina a  Il-a).

de trecere la economia de 
piaţă, aici, curajul în tre 
prinzătorilor s-a dovedit 
real. Ei cred, lucru lău
dabil, în m unca şi nece
sitatea muncii lor şi. nu 
în  ultim ă instanţă,' în tr-un  
cîştig pe m ăsură. Aspec
te concrete despre ceea 
ce s-a în tîm plat la Ilia, 
aflăm  de la  dom nul p ri
m ar, • Cornel Iştoc.

t— în  acest interval de 
tim p am  avizat practica
rea unui num ăr însem nat 
de m eserii diferite în tre  
care cele de zidari, zu
gravi, ' cojocari, tu rnarea 
prefabricatelor din beton 
(bolţari, plăci, bandaje de 
mină) — este vorba de 
societatea com ercială cu 
răspundere lim itată de la
Bretea Mureşană" a d-lui -- t - . ■ :------------ —
M ircea A rdeleanu —, fo- (Continuare tn  pag. a 2-â) i

de înscrierea elevilor în  ţ 
diverse instituţii şcolare i 
etc. J
• — Ce solicitări sînt pen- \ 
tru  perioada urm ătoare ? ţ

MINEI BODEA j
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D IN  V IATA UNEI COMUNE —  CERTEJ

w  ■  ■

Comuna Certej, locali
ta te  cu profunde sem nifi
caţii în tainele m ineritu 
lui, se află în tr-un  plin. 
proces de transform are e- 
conomico-socială. Oamenii 
acestor locuri îşi văd m e
reu  de treburile  zilnice, 
căutînd să-şi facă în tr-un  
fel sau altu l datoria, fie
care la locul său de m un
că.

Nu ne-am  propus o im a
gine globală a to t ceea ce 
înseam nă comuna, ci doar 
un  şegm ent ce vizează a- 
gervdâ de lucru a prim ă
rie i din localitate, cît şi 
unele aspecte care sîn t 
sem nificative pen tru  liniş
tea sătenilor.

La p rim ăria comunei am  
sta t de vorbă cu loan Vin- 
ţan, prim ar, care ne-a îm
părtăşit cîteva d in tre preo
cupările im ediate care stau 
în  aten ţia  au torităţilo r lo
cale.

In prim ul rînd, s-a luat 
hotărîrea de a se realiza 
o p ia ţă  alim entară în  zona 
centrală a comunei, inexis
ten tă  pînă în  prezent, pa
rale l cu am plasarea unor 
un ită ţi d e  alim entaţie pu 
blică în  cen tru l civic.

Se are . în  vedere pen tru  
perioada august-septem brie 
finalizarea lucrărilor la  
noua brutărie, investiţie

im pusă pentru satisfacerea 
nevoilor curente ale popu
laţiei cu pîine, precum  şi 
cu produse derivate.

Una din tre problem ele 
spinoase cu care se con
frun tă  prim ăria o reprezin- 

. tă  drum urile comunei. P or
ţiun i însem nate pe ru tele 
Certej — Hondol, Certej 
— M ăgura — Topi iţa, £ e r-  
te j — Vărm aga sîn t încă 
nefinalizate, îngreunîhd
transportu l pe aceste tra 
see. --

P înă în prezent nu  s-a 
soluţionat problem a apei 
potabile, existînd anum ite 
perioade clnd o p a rte  a 
locatarilor din centru l ci
vic al comunei răm în fără  
apă, fap t care im pune un 
sprijin  substanţial dift 
partea R.A.G.C.L. Deva. 
De asemenea. p rim ăria 
comunei solicită sprijin  
d in  pa rtea  Direcţiei Comer
ciale a  Prefecturii pen tru ' 
rezolvarea cererilor de bu
telii de aragaz. Lipsa a- 
cestora duce la fel de fel 
de im provizaţii, consum 
foarte m are de curent e- 
îectric, cît şi riscul declan
şării unor incendii.

CORNEL POENAR

(Continuare in pag. a  2-a)

Ce facem,

„creator"
birocraţia

Prefectura judeţului, îm 
preună cu prim ăriile lo
calităţilor, se preocupă şi 
rezolvă m ulte problem e de 
interes public. Este o preo
cupare firească şi necesară 
în  condiţiile cînd o m ulti
tud ine de sectoare a le  vie
ţii n u  filtra în  sfera de 
activ itate a societăţilor co
m erciale, ia r  P refectura, 
nu-i aşa ?, este prelungi
rea guvernului în  judeţ.

în tre  problem ele de 
la rg  interes public la care  
ne-am  referit se înscriu 
şi investiţiile privind dez
voltarea în perspectivă a  
anum itor sectoare ale vie
ţii sociale sau de care de
pinde soluţionarea unor. 
problem e stringente.

Preocupările P refecturii 
în  acest domeniu se ex-

IO N  CIOCLEI

(C o n tin u a r e  fn  pag. a 2 -a )

LA MOI SALARIAŢII NU S E R O T tS C ...
S E  I N V I r T . . .

Desen de ALEXANDRU RUCESCU

WM4  P S  Zî
— In ultim a vrem e am  devenit foarte distrată. 

N-ai să mă crezi, dar să ştii că ieri, de pildă, a  so

sit o scrisoare adresată soţului meu şi am uitat să o 
citesc...
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F L A S H !
f t A P A RTAM EN TE PENTRU  

DENI. De la dom nul ing. 
Virgil Chiş, prim arul oraşului 
Brad, -aflăm  că de la începutul 
anului „la zi", în oraşul de pe 
Crişul A lb  s-au pus la dispo
ziţia  locatarilor 40 de apartamen
te  în blocul 31, 32 garsoniere, iar 
in  blocul 42 sînt în  curs de f i 
nalizare alte 24 de apartamente 
cumpărate de locatari.

# .  COAFOR P R IV A T. Printre 
unită ţile  private apărute recent 
in  Deva se numără şi Coaforul 
„Mode" situat pe bulevardul „I

Decembrie" (între magazinele 
„Âdam" şi „Mercerie"). Am abi
litatea eu care clientele sînt în- 
tînp ina te , cît şi tarifele (mai 
m ici decît la unităţile coopera
tiste) le determ ină pe m ulte fe 
m ei să apeleze la serviciile aces
tu i coafor. Pentru m ai mare si
guranţă fem eile interesate se pot 
programa cu cîteva zile înainte.

•  PlINE... NECOAPTA. De 
cîte ori a fost cazul, ziarul nos
tru  a lăudat iniţiativele fabricii 
de pîine din Deva. Se pare însă 
că laudele nu  impresionează prea 
m ult pe lucrătorii acestei uni
tăţi. Ş i iată de ce. In  ultim a  
vreme, pîinea ce se desface prin  
unităţile din Deva nu este bine 
coaptă. Mai ales vinerea şi «îm
băta, cînd oamenii se aprovizio

nează pentru m ai m ulte zile. 
Cumperi pîine proaspătă, caldă, 
stmbăta dimineaţa, dar dum ini
ca n-o  m ai poţi mînca. M iezul 
este precum, coca. Nu înţelegem  
de ce brutarii nu-şi respectă me
seria ! O meserie... ca pîinea cal
dă.

#  RISIPĂ. Pe strada Octa- 
vian Coga din Deva, dintr-o gu
ră de canal aflată in dreptul la
boratorului de cofetărie, iese uri 
puternic şuvoi de apă ce for
mează un adevărat pîriu. Cei ce 
au atribuţii în  gospodărirea apel 
ce părere au  ? Are Deva aşa de 
m ultă  apă Incit o poate lăsa să 
curgă pe.d apa sîm betei ?

•  SUB g r o t a ... î n s t e l a t ă .
Cam aşa ar trebui să se num eas

că noul local aflat în  plin cen
trul oraşului Orăştie ce, foarte 
pretenţios se intitulează „sub bol
ta înstelată". Practic, in tr-o  piv
n iţă  a fost am enajată o sală în  
care la cîteva mese oamenii taie 
fum ul cu c u ţitu l! Există însă 
televizor color şi se poate bea 
un pepsi (chestiune deloc de ne
glijat), dar stelele aruncate pe 
tavanul „grotei" nu justifică nici 
pe departe term enul de local 
privat. .: ■

•  CORVINUL LA  BUŞTENI. 
Ieri, Corvinul Hunedoara a plecat 
la Buşteni pentru a efectua cu
venita pregătire in vederea■ re
începerii Campionatului de fo t
bal, Divizia naţională A. Vom  
reveni cu am ănunte .

REPORTER

■  ANSAMBLUL DE 
PESTE PRUT. Celebrul 
ansam blu academic de dans 
folcloric „JOC" din Repu
blica Moldova — m edaliat 
cu au r la festivaluri in ter
naţionale de la Berlin, 
Moscova, Bucureşti, Btirgas 
— întreprinde un turneu 
în  România. P înă la  9 au 
gust oaspeţii se vor întîln i 
cu publicul din Ploieşti, 
Buzău, Constanţa, Costi- 
neşti, Eforie Nord, Neptun, 
Galaţi, Focşani, Bacău, Su
ceava, Botoşani, Vaslui, 
Bîrlad.

■  „URBAN PROIECT" 
ŞI n o i l e  JUDEŢE. P en tru  
a  pune la dispoziţia guver
nului şi parlam entului cît 
m ai m ulte date despre pre
conizata îm părţire terito 
ria lă  URBAN PROIECT a 
realizat, cu aju torul tehni
cii de calcul, o „Analiză a 
v iabilităţii comunelor". Este 
vorba în fapt de un  am plu 
studiu privind am enajarea 
com plexă a teritoriu lu i şi 
localităţilor urbane şi ru 
rale. Un studiu care ţhtînd 
seam a de condiţiile speci
fice, m utaţiile intervenite, 
realităţile istorice propune 

, m ai m ulte varian te p ri
vind reînfiin ţarea unor 
judeţe. După părerea spe
cialiştilor o varian tă a r  fi 
cea cu un num ăr de 50 de 
judeţe.

■  LEGI PENTRU HAN
DICAPAŢI. Pe masa de 
lucru a G uvernului se a- 
flă  două proiecte de legi 
privind persoanele handi
capate. P rim ul se  referă 
la  ocrotirea socială a aces
tora, ia r  al doilea la  înca
drarea lor în muncă. Cît 
de curind, proiectele vor 
fi înain tate Parlam entului.

■  NORODONf SIANUK
— PREŞEDINTE. Reuniu
nea Consiliului Naţional 
Suprem cambodgian (CNS) 
care se desfăşoară ‘la Bei
jing, a decis investirea lui 
Norodom Sianuk în  func
ţia de .p reşed in te al CNS
— inform ează France Pres- 
se. P en tru  o ocupa acest 
post S ianuk trebuie să re 
nun ţe  la  rolul de lider al 
rezistenţei cambodgiene, 
devenind astfel un preşe
dinte neutru al Consiliu
lui Naţional Suprem.

_  40000 DE REFUGIAŢI 
SIRBI DIN CROAŢIA. Po
triv it statisticilor . oficiale, 
p înă în  prezent num ărul 
sîrbilor refugiaţi din Croa
ţia a  crescut la  19 000. A- 
genţia Taniug precizează 
însă că, luîodu-i în  calcul 
şi pe cei care au plecat 
din această republică re- 
fugiindu-se la rude şi prie
teni, a r  fi vorba de circa 
40 000 de sîrbi.

■  M ILITARI ISRAELI- 
ENI UCIŞI ÎN LIBAN. 
Trei m ilitari israelieni, din
tre  care doi ofiţeri, au fost 
ucişi în  urm a unor cioc
n iri cu luptători de gheri
lă, în sudul Libanului, au 
anunţat oficialităţi aie a r 
m atei israeliene, citate de 
agenţia Keiiter.

Com batanţii anti-israe- 
lieni a r  putea fi m em bri 
ai m işcării fundam entaliste 
pro-iranicne Hczbollah. nu 
ai Organizaţiei pen tru  Eli
berarea Palestinei, estim ea
ză sursele menţionate.
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Sus, la Rotunda, unde ceru (Urmare din pas. 1)

Cînd am început să co- 
borim de la Rotunda, to
tul era scăldat de razele 
unui soare darnic, cocojat 
în cel mai înalt punct al 
cerului. Asta l-a determi
nat pe fotoreporter să spu
nă că ducem din Retezat, 
ta vale, vremea bună. „Da
cia" cobora în c e td a r  nu 
din cauza drumului de pia
tră, care este bun de cir
culat pentru orice fel de 
maşină. .Pricina era miri
ficul peisaj prin care tre
ceam şi, parcă, privirile 
ne erau înguste pentru a-l 
cuprinde. Fotoreporterul zi-' 
cea foarte des celui de la 
volan: „Opreşte", „Stai
aici". Şoferul frîna, el 
bora şi mînuîd cu dexte
ritate aparatul de fotogra
fiat. Coboram şi ceilalţi 
din maşină, să auzim cît 
măi; limpede cîntecele p ă 
sărilor, bucuroase foarte 
de vremea splendidă ce le 
îndemna să ciripească cît 
le ţineau pliscurile. Reîn
tâlnim turma de oi ale ce
lor din Chitid. Erau obo
site de urcuş bietele mioa
re, dar urechiatul din mij
locul lor făcea notă dis
cordantă. Mai jos am în- 
tilnit o oaie ce păşea 
şchiopătînd. Căruţa ce în
soţea turma a întors din 
drum şi a luat-o, aşa că 
va ajunge la stînă odată 
cu suratele ei şi va fi o- 
blojită, fără doar şi poa
te. Cred asta fiindcă cei 
ce am citit cărţile Ioanei 
Postelnicu închinate Vlaşi- 
nilor („Plecarea VI", „în
toarcerea VI") ştim cîtă 
grijă le poartă ciobanii 
mioarelor, animal cu care 
oamenii de la munte, dar

şi de la cîmpie, şi-au îm
pletit existenţa preţ de 
multe secole. Şi chiar de 
milenii.

Intr-un loc mat larg, de 
unde privirile puteau cu
prinde un spaţiu vast, o- 
prim şi stăm mai mult. Şi 
nu fără motiv. De aici se 
vede o mare parte a la
cului de acumulare, pre
cum şi barajul în toată 
amploarea lui. Capetele 
lacului se pierd printre văi, 
foarte departe. In apele lui 
limpezi ca lacrima, născu
te din undele Lăpuşnicului 
Mare şi celui Mic, dar şi

din alte rîuleţe, unele a- 
duse prin tunete subterane, 
se oglindeşte cerul în imen
sitatea şt înălţimea lui ca 
în ochii pruncilor bucuria 
cînd îi mîngîie şi-t sărută 
cei dragi. Un cir sus, altul 
jos şi noi, care le vedem 
pe amîndouâ, avem impre-. 
sia că stăm cu picioarele 
pe cel cfe dedesupt şi a- 
tingem cu creştetul pe cel 
de deasupra, inchfzînd o- 
chit şi astfel:'privind >■ îft> 
viitor, vezi pe roarjjinect'. 
tacului vile sau oase de va
canţă, hoteluri, alte ame
najări care -  în miei. de va-<

ră, cum ne aflăm acum 
zumzăie, în special în mi- 
nivacanfele de la sfîrşit de 
săptămînfi, de prezenţa 
oamenilor. Este oare un 
vis ? De bună seamă, dor 
care poate primi contur, 
nu în timp foarte îndepăr
tat, libertatea adusă de 
Revoluţia din Decembrie 
1989, făcînd orice, vis po
sibil. Ei, poate noi, c e r  de 
azi, n-om mai fi atunci, dar 
se vor bucura de frumuse
ţile acestei guri de rai cei 

-:ce vin după noi.
TRAIAN SO N D O R  
« o t o  SA VEL LAZA

UN DISPENSAR 
JLA ORA DURERII

Săeărim b, precum  f i  am e
najarea  alto r două puncte 
san itare în  zona Nojag- 
Vărmaga. .

Mioarele arcă spre bogatele păşuni ale m unţilor.

Din discuţia pe care am 
avut-o cu d-na A driana 
Magda, medic la  Dispen
sarul comunal Certej, am 
afla t clteva lu c ru ri care a r  
trebui să pună pe gînduri 
factorii de răspundere a tît 
de la  D irecţia Sanitară, cît 
f i de la  prim ărie.

„Dispensarul nu  a rc  au 
torizaţie san itară de - func
ţionare pen tru  că nu co
respunde norm elor legale. 
De peste 20 dc ani func
ţionează fără autorizaţie".

Dar lucrurile  nu se o- 
presc aici. * * In prim ul rînd, 
după cum ' itienţîbna in ter
locutoarea, noastră . dotarea 
unităţii sanitare este „sub 
orice critică". Lipsa instru 
m entarului medical creea
ză probleme serioase per
sonalului medical în unele 
perioade ale anului, cînd 
se Înregistrează num ăr 
m are de bolnavi. Uneori 
j,se funcţionează num ai 
prin improvizaţii", inexis
tenţa în suficientă m ăsu
ră a medicamentelor, p re
cum şi a ur.or m ateriale 
de practică m edicală pun 
sub semnul întrebării a- 
şistenţa acordată pacien
ţilor.

,A ria m are de răspîndi- 
re a comunei, a lă tu ri de 
greaua accesibilitate în u- 
ntele zone ale acesteia, este 
o altă problemă, nu uşor ■ 
de rezolvat, cu care se 
cOnfruntă personalul medi
cal.. Acest fap t a  determ i
nat nem ulţum iri din par
tea ’ cetăţenilor, solicitînd 
eu  nenum ărate ocazii repu
nerea în funcţiune a punc
tului medical din satul

FAPTELE ANTISOCIALE 
ÎNCOTRO?

A lături de lucrurile bu
n e  întilnite, se sem nalea
ză noi fenomene care iad 
am ploare pe zi ce trece, 
cu toată m unca d e  pre
venire a  acestora : faptele 
antisociale.

Com parînd doar semes
tru l i  1991, eu aceeaşi pe
rioadă a anului trecut, 
num ărul infracţiunilor, în 
special cele cu violenţă, 
este -în  creştere, cauză 
principală fiind consumul 
m are de băuturi alcoolic . 
S tările confllctuale mai 
vechi sînt readuse în ,»o • 
tualitate  după consumul 
Unui pahar în plus „parte
nerii" am intindu-şi de ti
n d e  poliţe, mai vechi, ne 
plătite.

Alteori, violenţa este 
provocată fără nici un n a 
tiv, Ultimul caz a fou  
sem nalat pe data de 6 iu 
lie a.c., şi ni l-a rela ta t 
dl. A urel Miclăuş, şeful 
postului de poliţie ' din co
mună. Un grup de patru 
tineri (Gabrie! Tîobu, -Ser- 
giu Todoran, Ion Răuţiu 
şi Florin Grecea) P au  io- 
vit, fără  motiv, pe un ce
tă ţean d in  Orşova, prpvo- 
cîndu-i o dublă fractură 
de m axilar.

Tăierea abuzivă de a r 
bori d in  fondul silvic de 
stat, sustragerile din avu
tu l public şi particular, 
ca u rm are a slabei preo
cupări pentru asigurarea 
pazei un ităţilor economice, 

iSînţ alte; abateri, şl e le  în 
creştere, eu care se con
frun tă  autorităţile locale.

<U

PADUREA, CA UN C O P IL .. .
O discuţie pu rta tă  cu 

dl. ing. Nicolae Timar, şe
ful Ocolului Silvic din 
Baia de Criş, aparţinător 
Regiei Autonome „Rom- 
siLva" Deva, ne-a prilejuit 
o serie de reflecţii în  le
gătură cu rolul şi funcţiile 
xîdurii, cu .necesitatea 
poririi şi păstrării acestei . 

jogăţii inestim abile a ţă- 
ii noastre. In eei peste 30 
le ani de cînd se ocupă 

de soarta silviculturii, şe
ful ocolului si-a form at 
convingerea că pădurea 
este asemenea unui copil, 
pe care trebuie sâ-J îngri
jeşti eu toată atenţia, pen
tru  ă-i vedea destinul îm
plinit. Aşa ste  .întîm plat şi 
cu cele peste 3 000 ha pă
dure care. s-a .lnfjjn ţat şi 
a crescut 'sub  Ochii inter
locutorului în raza de ac
tivitate a obolului silvic 
pe care 1 conduce.

In prezent, suprafaţa 
totală a pădurilor acestui 
col cuprinde peste 21000 

ha, din care cîteva zeci 
i-au îm pădurit în prim ă
vara anului 1991, în tre 
•pecii predom inînd bradul, 
gorunul, lariceîe şi altele. 
Materialul necesar plart- 
ării se produce' în pepi

nierele proprii din Ponor, 
slalu şi D irjana, Irt raport 
le cerinţe; îm preună cu 
eilalţi siivicultori, şeful 
colului asigură efectua- 
ea lucrărilor tehnice spe- 
•ifice necesare dezvoltării 
itrim oniului silvic. Cu toa

te acestea, sînt şi unele în 
grijorări datorită apariţiei 
fenomenului de uscare a 
virgineelor, care de altfel 
se constată la nivel euro
pean, fără  a se determ ina 
cu precizie cauzele.

Din zestrea silvică a 
ocolului s-au predat pen
tru  exploatare în  acest an

circa 35 000 mc masă lem
noasă, la care se adaugă 
încă 4 000 mc repartizaţi 
populaţiei cu destinaţia 
construcţiilor sau foctilui.

cest an să fie realizate 100 
tone (în special mure), o 
parte d in  ele fiind ofe
rite  la ex p o rt 

Referitor la  aplicarea 
Legii fondului funciar, 
p rin  care se prevede şi 
posibilitatea dării în  p ro 
prietate a unei părţi din 
păduri, ni s-a spus că, nu  
se ridică problem e deose
bite, după situaţiile esti
mative In zohă fiind mai 
puţin de 2 000 ha supuse 
acestui regim. Im portant 
este ca şi optica oame
nilor despre păduri să fie 
schimbată, în sensul ca 
fiecare să se sim tă răs
punzător de apărarea pa
trim oniului silvic. Că sînt 
semne bune în această 
privinţă, o dovedeşte ' şi 
faptul că, dacă în trecut 
delictele silvice se numă-, 
rau cu miile, acum Cazu
rile de încălcare a legii 
s-au redus considerabil,

CURAJUL ÎNTREPRINZĂTORILOR

(Urmare din pag. I)

— Se va înfiinţa o 
bru tărie  cu o capacitate 
însem nată de producţie, ' 
eu s ta tu t de societate co
m ercială, extrem  de ne
cesară 'p en tru  toate loca- 
Hfâţile comunei. Preconi
zăm să se construiască o 
fabrică de cărămidă. E- 
xistă. Intr-adevăr, o ci\-, 
ză terib ilă de maţerisp’’1 
de construcţie In momeri- 
tul de faţă şi tocmai a- 
Ctim oam enii constru iesc.

mai mult. Ne pare râu 
că deocam dată nu sînt 
întreprinzători pentru 
practicarea acestei mese
rii, dar şi a a lto ra  — 
croitorie, cizmărie ş.a.

, —y Cum s-au descurcat 
oamenii cu spaţiile nece
sare pentru  ateliere, m a
gazine ? '

— In general, cei care 
au solicitat aprobarea 
practicării acestei mese
rii au dispus şi de spa
ţiu l necesar. Pen tru  cei 
care n u .  l-au avut, p ri

m ăria le-a venit în  a ju 
tor (este vorba, de. spaţii
l e  pentru o argăsitorie de 
piei,, de .atelierul pentru 
bobinaj ş*.)..

— Aşadar, paşi serioşi
pe calea privatizării In 
comuna II in, domnule 
p rim ar ? • - '

— Fără m odestie pu 
tem spune că, p en tru  noi, 
paşii sînt destul dc se
rioşi. Sperăm  ca în vii
tor „particularii" să se 
extindă. Noi vom fi m e
reu  in  miezul acestui pro
ces _şi; G vom stim ula î

1

NICOLAE TfftCOB

r  Voiam sâ intitulăm  nota 
tie faţă  — „Filosofia ţă ra 
nului", -r d a r ’ ne dăm  to t 
m ai m ult seam a că ţă ran i 
nu mai sînt; In recunoşteam 
după chipul blajin  şl bu 
hul sim ţ, după vorbele de 
duh şi o filosofic aparte. 
Acum nu ii mai deosebeşti 
de alţi „întreprinzâtori‘,. 
Cu toţii aleargă b u im ac i,

• după uri d ştlg  ' rap id  care

FILOSOFIA P IEŢEI!

ne usucă, buzunarele 
sim ţurile. ,
, Ardeiul a ajuns la zece 
lei. Zece lei îl în trebăm  
noi pe producăto r? — Ce 
te  m iri „dom nule"? Dai 
190 de lei pe im „Kent" şi 

dai zece lei pe ardeiul 
mfeu ? ! Pleci ruşinat în 
faţa unei astfel de replici,

eu  gîndul că lu n a ; e  m are 
-şi banii to t mai f ă r ă  va
loare, oricum  salariu l hu  e 
p e  m ăsura preţurilor.

■ r Telem eaua de oaie, 1,-j 
ciobanii d in  piaţă, a ajuns 
la  150 de le i . ’ — ISO d@ 
lei ?.| — Da, da 1 A şa-i 
viaţa 1 •— A şa-i viaţa, fir- 
a r  să fje de viaţa. Şi mai 
tragi şi o în ju ră tu ră  în  
g în d ! (M.B.) *

In m ulte locuri din pă
durile noastre în tîln im  a- 
cest adevăr înscris pe pan
carte m ari, îndcmiiînd, de 
fapt, la  păstrarea şi dez
voltarea patrim oniului fo
restier al ţării.

Pe lingă cele arătate, 6 
însem nată pondere îit ac
tivitatea silvicultorilor O 
deţine strîngerea produse
lor secundare a le  pădurii, 
fiind program at ca în  a-

Ce facem, preluăm „creator" birocraţia
(Urmare din pag. I)

prim ă şi în  acte deciziona
le. Unul d in tre  acestea 
este dispoziţia nr. 233/1991; 
către toate prim ăriile, p ri
vind coordonarea fi urm ă
rirea  rea lizării. obiect! ve- 
lor de investiţii programa-, 
te  pen tru  19pt. 'Eă ţfr  rfe- 
feră ia investiţiile anului 
1991, da*- în fapt ' în ma
t e i ?  instituie un mod. de
a gîndi Şi so lu ţiona1 pro- 

si tcbîem ele şi tocmai de aceea 
se constituie Uri obiect al 
acestor rînduri.

P rin  dispoziţia respectivă

se constituie com andamen
te  săptăm îrtale de investi- • 
ţii, avînd în. preocupa
re  investiţiile de locu*

, inţe, de • gospodărie comu
nală, de transport local, 
drum uri, m odernizarea lo 
cuinţelor degradate şi de 
co n fo rt„ redus, j Aceste co- , 
m andam ente au fost ordo
nate  p en tru  ziua ide luni 
a fiecărei săplâm ini Ia 
nivelul „ prim ăriilor, ia r  
m arţea la Prefectură. La 
e le  trebu ie să p a rtic ip e ., 

. nom inalizaţi jp rirt (lispozi- 
ţ l e : 1 directorii reg iilor sau 
secţiilor de gospodărie co
m unală ş i locativă, re 

prezentanţii proiectanţilor, 
.ai băncii finanţatoare, 
I.G.S.I.C., directorul regiei 
autonom e de drum uri şi 
poduri, directorii societăţi
lor com erciale de construc
ţii im plicate, viceprim arii 
localităţilor. Ce mai, toa
tă, lum ea bună.

, Vasăzică două din cele 
jpatru  z-ile şi junşătate cit 
şe plai m unceşte pe săptă- 
m înă în România, factorii 
de. decizie în domeniu se 
,â |lă  în  şedinţă d e  com an
dam en t Ca in  vremurile.»

Dispoziţia 233/1991 are 
însă şi anexe. Vreo 4—5, 
că trebuie o arm ată  de oa

meni num ai ca să le com
pleteze, incit văzîndu-le 
conţinutul şi judedndu-1 
la  rece, în trebi f ire sc : 
domnilor, dacă sînteţi prea 
m ulţi în anum ite servicii, 
de ce nu  înlocuiţi munca 
pe hârţoage cil m unca vie, 
pe şantiere, în scopul : d e  . 
a  cunoaşte stadiul lu c ă -  
riîor, problem ele care se 
cer rezolvate pe parcurs-d 
executării lor ? Zău că ar 
fi mai în folosul bunelor 
dum neavoastră intenţii. Sau 
am  prelua t „creatori* biro
cra ţia  thecuţufoi, ţiiridu-ne 
greu să n e  debarasăm  de 
e a ?
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D espre 'neglijenţe în spălarea 
am balajelor pen tru  lapte, ziarul 
nostru a m ai scris, Am prim it de 
la S.C. Devii S.A. Deva Un răspuns 
explicativ, prin  care se evJdertţiau 
şi m ăsurile luate pentru prevenirea 
în viitor a unor astfel de neplăceri. 
Dacă după publicarea celor două 
note t - eni i  totuşi te f en t -  
ne-a parvenit de la doam na Doina 
Popa, din Deva, un plic ce conţine 
cioburi de .sticlă găsite în tr-un bor
can de smîntînă. Â rtr vrea să cre
dem că este un accident (din pă
cate am mai prim it şi a lte semnale 
dc acest gen). Ce s-ar îrrtîmpla da
că cineva a r  consuma, din neaten
ţie, sm întînă cu cioburi cu tot ? 
Consecinţele sînt lesne de bănuit 
chiar şi pentru un copil. Dar, chiar 
.excluzînd din calcul o asemenea e- 
verttualitate, oam enii au motive să 
fie supăraţi, de vreme ce un bor- 
cănel de sm întînă costă 22 iei, iar 
1/2 kg frişca 77 lei. Mai m ultă gri
jă, domnilor de la Devii!

INVITAŢIE

Domnul I. Pârva, din Brad, prin 
scrisoarea pe care ne-o trim ite; îşi 
exprim ă nem ulţum irea faţă  de a ti
tudinea conducerii prim ăriei priv i
to r la ceea ce se întîm piă în oraş. 
După ce am inteşte situaţia podului 
peste rîul Luncoi (despre care zia
rul nostru a scris în num ărul 397 
din 28 iunie a.c.), setnfîatgrul scri
sorii ne prezin tă necazurile altei 
zone periferice, datorate tot unei 
căi de acces spre centrii. ,

Despre ce e s te  vorba ? „Strada 
T randafirilor leagă' centrul, vechi 
de zona periferică d e  nOrd-vest şi 
cu crîngurile în care locuiesc fa
milii numeroase. , Eter "necazul este 
că peste această stradă trece calea 
ferată  Brad—© eva“z Necazul consta 
în  aceea că, după m utarea halte i 
C.F.R. de la intersecţia celor două 
căi de com unicaţie- (deocamdată îţi 
cîmp deschis, fără bănci şi posibi
lita tea ca pasagerii să se poată apă
ra  de ploaie ori arşiţă), s-a stricat 
şi trecerea peste .calea ferată , . In loc 

"să se monteze bariere/sem iautom a
te, au fost săpate în stradă, de-o 
parte  şi de aţOş 'â lin ie i ferate, două 
şanţuri. în  acest fel nu se m ai poate

Trasuu/a
OUYÎSJTUUJ! LESR,99

circula peste linie, iar oamenii de 
pe s tra d a ; T randafirilor au  răm as 
izolaţi de restu l oraşului.

De aceea dl. P ârva invită prim ă
ria să ia m ăsurile ce se im pun pri
vind restabilirea circulaţiei pe a- 
ceastă stradă. De asemenea, să 
insiste la Regionala G.F. Timişoara 
pen tru  am enajarea unei săli de aş
tep tare în locul unde a fost m utată 
halta, datorînd acest lucru oameni
lor, „aşa cum s-a priceput, cu ne
spusă grabă, să liberalizeze în bă
taie de joc p reţurile la serviciile pe 
care le oferă cetăţeanului !“.

LA FIECARE STICLĂ 
UN LEU MAI PUŢIN

Vă mulţumim , d-na Didina Ber
bec, din Hunedoara, pentru urările 
pe care ni le faceţi în finalul scri
sorii dv. Şi, de asemenea, pentru în 
crederea ce-o aveţi în disponibili
tatea noastră de a-i aju ta  pe cei 
care ni se adresează.

Dacă am înţeles bine, la Hune
doara comerţul ia de Ia cum pără
tori sticlele, plătindu-le cu un leu 
sub valoarea lor. Şi că, drept ex
plicaţie, vi s-a răspuns că se pro
cedează astfel pentru a-i stimula 
pc achizitori. Ciudată optică !

Din păcate însă, la num ărul de 
telefon pe care îl indicaţi în scri
soare, nouă nu ne-a răspuns nimeni. 
Poate vom primi un răspuns după 
apariţia acestei note. Atunci se va 
elucida şi problem a ridicată de dv., 
d-nă Berbec. Căci drep t este că un 
leu n-are m are valoare azi, dăr so
cotind cîte stfcle şi cîţî cum părători 
sînt în Hunedoara...' Se adună ce
va, nu ? ! ■

CEI VIZAŢI RĂSPUND 
iNTERPlUtâtOR ZIARULUI

Regia Autonomă Municipală 
de Gospodărie Comunală şi Locăti- 
vă Hunedoara. Cercetîhd scrisoarea 

-d-M  loja A lexandru din Hunedoa
ra, s tr , I, Creangă, nr. 6, ap. 3, vă 
comunicăm urm ătoarele : . Decretul- 
Lege nr. 60/1990, privind vînzarea 
de locuinţe construite d in  fondurile 
statu lu i către populaţie, prin  art. 
18 aprobă form ularele tip pentru 
contractele - de vînzare-cum pârare,

procesul verbal de predare-prim ire 
a locuinţelor şi contractul de îm 
prum ut ; aceste acte au Valoare de 
înscrisuri autentice, conform dispo
ziţiilor ărt. 19 din Decretul-Lege 
60/1990.

Clauza de la  art. 5 al contrac
tu lu i de vînzâre-cum părare preve
de : „Contractul de faţă  va fi pus 
în executare după încheierea con
tractului. de Îm prum ut şi virarea 
in to talitate a sumelor de către 
C.E.C. Deci, sistarea chiriei în  ca
zul rela ta t de petent s-a făcut co
rect, începînd cu data de 16 mai 
1991, cînd Sucursala Judeţeană 
C.E.C. Hunedoara a  v ira t în con
tu l nostru Sumă de. 99 980 lei, „ce 
reprezintă preţu l de vînzarc a  lo- 

' cuinţei. : P reţu l de vîpzare a fost 
stabilit conform; procedurii regle
m entate de anexele 1 şi 2, aprobate 

■ p riit dispoziţiile art. 6 din Decrelul- 
Lege nr. 60/1990.

■  SARMISMOB S. A. Deva. In
legătura, cu .scrisoraren sem nată de 
Şandor Ghizela sîntetft inform aţi că 
num itei i s-a eliberat de către Sec
ţia  Mobilă Haţeg o ^adeverinţă5 cu 

. perioadele lucrate ’ la  fosta Fabrică 
de Industrie Locala Haţeg, în anii 
1958, 1959 şi 1960. Carnet de m un
că în, această situaţie nu se mai 
poate elibera, însă vechimea în m un
că poate fi reconstituită în baza a- • 
deverinţei ce este în posesia num i
tei Şandor Ghizela.

|  D.J.P.Tc. Hunedoara—Deva,
La sesizarea doam nei M ihaela Jurj, 
din Deva, adresată ziarului „Cuvîn- 
tul Liber" cu priv ire la  instalarea 
unui post telefonic la  domiciliu, 
vă comunicăm :

Cererea este înregistrate sub nr. 
1721/31. 05.1984. în  evidenţele noas
tre  existâ cereri înregistrate în 
anii 1982 si 1983, nerezolvate, iar 
criteriu l ea re stă  la, baza aprobării 
lo r  este vechimea.

Cînd condiţiile tehnice ne vor 
perm ite (deocamdată lipseşte cablul) 
f l să vor term ina lucrările din zo
na unde locuieşte petenta, se ya 
rezolva şi aceasta cerere, ' ' ■ ,

Nu încape îndoiala că 
timpul reprezintă, pentru ori
ce individ sau societate, cea 

■^mai mare bogăji». Pornind 
de jla acest adevăr^ Cunoscut 
şi recunoscut de toată- lu
mea, ar li interesant să ve
dem cît «timp ne măn&iCâ,./ 
statul ia coadă.

Deşi nu ne face plăcere, 
ne aminţim că în „epoca de 
aur" cozile permanente şi i 
interminabile la lapte, carne 
şi la alte produse alimen
tar» ne nrrâcmao nervii şi ne 
tocau mărunt timpul p e -ca 
re-!. puteam valorifica . îrf 
mod mult mai folositor, Spi. 
rituali din fire, românii; aur 
invântat şi o serie d§ bancuri 
în legătură cu cozile. Dar 
să părăsirii asemenea imS- 
gini şi să ne apropiem' âS] 
timpurile actuale.

După revoluţie, ne-am. pus 
mari speranţe că . ne vom 
„lipi" cumva de ţările occi
dentale, unde noţiunea de 
coadă este socotită ca fiind 
de mult perimată şi mai 
puţin cunoscută. Departe de 
asemenea viziuni optimiste,- 
constatăm că, în loc să dis
pară, cozile s-au accentuat 
şi deplasat, mai ales după 
cea de-a doua" stepă de 
liberalizare a preţurilor/ spre 
alte obiective. Este îmbucu
rător că la preparate din 
carne, la lapte, la alte pro-

I dus»;«Hnwnttire''^-xâ(tor ins 
dustriale, cozile au  dispărut 
ca prin minune. In schimb, 
acestea contiriuS siS'să rieh- 

_ _  ţină la cote sporite pe la

STATUL LA COADA
-tgramţeî vş-au amplificat la 

C.e.C (semn că- lumea are 
mulţi bani şi devine bogată,, 

. nU ?), la notariat şi primă
rii în legătură cu pămlntul, 
la aşa-zisele forţe de mun
că pentru înregistrarea şome- 

. rilăr {culmea e că au ap ă 
rut şi anusţuti câ  declară 
nule carnetele do şovner p ier. 
du te fj. La benzină şi pline 
nivelul cozllpf ' ăste/oarecum 
staţionar, ceea ce denotă că 
•ne păstrăm în limita unor 
consumuri constante. Ce-o 
mat fi,. Vom vedea ! Impor- 

5 taht este Să nu disperăm.
O* deplasare importantă a 

cozilor se constată şi prin 
reducerea consumului" de 

- presă şi cdrte, poate moti
vat şi de unele costuri exa
gerate din ultima 'V/eme sau 
de conţinutul derutant al 
acestora. - ■ -

Oricum, dacă şi aşa eram 
obişnuiţi cu cozile, ne vine 
greu să ne imcfginăm că 
ele vor dispărea în curînd, 
pertf ; Că Statul cel , e ne 
Organizează viate cSfidiană 
Jre jrijă CC - „petre- 

,perrt cîf. «tai p Ifeuf jfimp ul 
liber", tS  nu renunţănt aşa  
uşpr,- cu uno cu două, la 
obiceiurile vechi şi la „tra
diţii'*.

Ceea ce deranjează mai 
mult este faptul că nu s*o 
găsff, încă, cheia potrivită 
pentru a  „stimula" şi cozile

' ia muncă, pentru a spori 
bogăţia de produse agricole 
şi industriale, ca un reme
diu sigur ol dispariţiei ce
lorlalte cozi. Aşadar, apare 
firească şi întrebarea : pe 
cînd oare vpm vedea şi cozi 

■ la coada sapei, a  vacii sau 
a calului ? ! Şi, de ce nu, ta 
aceea a şoricelului, că şi

aşa  preţul plantelor medici
nale, ‘pentru ceai a  Sporit 
considerabil. Poate dacă şi 
cei ce reprezintă sfatul ăr 
sta la diferitele cozi zilnice şi 

.ar auzi ce se mai discută 
aici pe seama lui, ă r  înţe

le g e  necesitatea şi ar găsi 
; soluţii pentru ea să; rus a* 
propiem mai repede şi 
palpabil de prosperitatea 
promisă.'

NICOLAE TIRCOB

Conferinţa judeţeană a P.S.M,
Sîmbătă, 20 iulie a.c., a 

avut loc la Deva cea de 
a I l-a  Conferinţă Judeţea
nă a Partidului Socialist 
a-1 Muncii. La m anifestare 
au luat parte  delegaţii a- 
Ieşi la conferinţele m uni
cipale, orăşeneşti şi comu
nale, în  total peste 200 de 
oameni. D esfăşurată în p re
zenţa d-lui Ilie Verdeţ, 
preşedintele partidului, con
ferin ţa  a avut o ordine de 
zi bogată : analiza activi
tă ţii desfăşurate de comi
tetu l judeţean al P.S.M. de 
la constituirea organizaţiei 
şi pînă în prezent, propu
neri de îm bunătăţire a pro
gram ului şi statutului p a r
tidului, alegerea unui nou 
comitet judeţean şi a de

legaţilor la conferinţa n a 
ţională, adoptarea unui ar 
pel către niembrii şi sim 
patizanţii P.S.M., a unei 
moţiuni către guvern pen
tru  eliberarea tu turor de
ţinuţilor politici şi expri
m area poziţiei faţă  de pa
trimoniul fostului P.ci.R. 
Pe m arginea m aterialelor 
prezentate au luat cuvîntul 
un num ăr foarte m are de 
participanţi.

A fost ales noul comi
te t judeţean al partidului, 
alcătuit din 33 membri, in 
frun te cu ing. Carol Sza- 
bo, şi 23 de delegaţi la 
conferinţa naţională.

In cadrul conferinţei dl. 
Ilie Verdeţ a rostit o cu- 
vîntare.

C.F.R. Simeria, o echipă 
tînără, ambiţioasă

RADIOGRAFII în  CAMPIONATUL NATIONAL 
___________  DE FOTBAj. _______

Echipa folosită în campionatul trecut: Sava, Fartuş- 
nic, Costea, O uă Bogdănes cu, Rupacici (Stan), Popa, 
Bal, Urzică, Mureşan, Oacheş, Milea. Din lot au mai 
făcut parte : Boc, Jaucâ, ii Ier, Lada, Sicoe, Szocs.

Magazinul dp încălţăm in te JTaţeg aparţinîfld  H.C. 
.Ţ a ra  Haţegului". Foto PÂVEL LAZA

Tînqra echipă a ceferişti
lor din Simeria (media de 
vîrstă 21 de ani) a început 
foarte bine în turul campjo-- 

..natului trecut şi dacă arbi
trajele ar fi fost toate co
recte în deplasare -  la Ag
nita şi C.U.G. Cluj, gazdele 
i-au învins numai prin 11 m, 
lovituri acordate cu uşurin
ţă  —C.F.R. Simeria ar fi pu
tut aduce multe puncte din 
deplasare. Oricum, trebuie 
să evidenţiem preocuparea 
conducerii clubului, a antre
norilor Mircea Marian, aju
tat de Nicolae Alexiuc ca
te, In condifii destul de vi
trege -  lipsă acută de fon
duri financiare, fără o bază; 
materială adecvată -  şi-au 
Văzut de treaba lor nu nu- 
imai cu competentă şi serio
zitate, dar şi cu 6 sîrguinfă 
demnă de toată lauda. Fi- 
jndcă la Simeria, Mircea M a
rian, fost divizionar A, se
rios şi laborios în teren, a 
1-euşîf să imprime aceste ca- 
: 1 r . tinerîto săi jucători 
disciplinaţi, preocupaţi în 
ăeslttşîfeq tainelor acestyî 
bărbătesc sport. Pregătirea 
minuţioasă fizică, tehnică şi 
tactică şi-au pus amprenta 
pe jocul echipei care se con
cretizează prrnfr-un registru 
tehnic destul de bogat, ar
monios^ evidenţiind din plin 
omogenitatea formaţiei, viii 
această cauză, antrenorul 
principal al echipei, M. Ma
rian, s-a şi abţinut să facă 
cuvenitele remarci, sublifil- 
nd val sarea ih anse nbîy 

;a formaţiei, interesul mani
festat de fiecare jucător aţft 
în pregătire, cît şî în apli
carea schemelor tactice de 
joc.

Păcat că din cauza a ic j - 
lăţilor financiare, a lipsuri

lor din baza fehnico-mate- 
riaiă a clubului, conducerea 
şi echipa nu şi-au putut 
pune un obiectiv clar, ocu
parea unui loc în fruntea 
clasamentului. Nu întîmpiă- 
lor, la un moment dat, mo
bilizarea prezentă atît de > 
vizibil în prifna parte a cam- j 
pionatului a scăzut, moi a -  - 
Ies de la meciul de acasă 1 
cu Minerul Lupem Fiindcă 
dacă echipa ar fi fost- tot ■ 
timpul „în priză", C.F.R. Si
m eria putea încheia Campio
natul pe locul 5, ceea ce ar 
fi fost foarte frumos şi pe 
deplin merit»#, după ce a  
arătat echipa pe tereh, mul
te etape,

Dăr ce a fost a trecut. 
lată, lotul s-a reunit din 
nou pentru pregătire dar, 
din păcate, lipsurile, greu
tăţile din trecut persistă. 
Conducerile clubului şi teh
nică, lotul în sine, sînt pe_ 
deplin conştienţi de răspun
derea ce le revine de a ob
ţine în campionatul de' tran
ziţie 1991-1992 unul din 
rîvnifele Jocuri 1 -5  şi d e  a  
nu văduvi pe simerieni (vechi 
şi buni cunoscători ai fotba
lului de calitate) de prezenta 
echipei lor în Divizia naţio
nală C. Ufta e să aibă o- 
raşul o echipă într-un eşa- 
Ic • ««e 'or şi alta in eâ » 
pionătu! judăţecvi. ' Pe Bhgfi " ■ 
dormta antrenorilor şi a ju
cătorilor, ttebuie/ însă şi

ij .„1 .,-e orujuî ore nu 
ţn e  trtdoim va fi mai mult 

alături de echipă, ce duce 
/m are lipsă de mingi, ghete, ' 

echipament şi teni şi. Meri
tă aceşti băieţi sprijinul ma

terial şi finaheiar pentru â-şi 
atinge scopul propus. ,

SABIN CERBU

Echipele noastre în competiţiile europene 
interduburi

Mai m ulţi cititori a i zia
ru lu i ne-au cerut să  publi
căm program ul echipelor ‘ 
noastre în Cupele Europe- ; 
ne j a  fotbal. Deci, după 
tragerea Ia- sorţ i i  Cupa 
Campionilor, UNIVERSI
TATEA CRAIOVA va dis
puta prim a partidă cu 
APOLLQN LIMASOL (Ci
pru}, în  Cupa Cupelor t.C .
B *. ;A U va î îtiln i r  - V,
DER BREMEN. iar în Cupa 
U.E.P.A.,. STEA.1ÎA va juda 
c u ' ANORTHOSîS FAMA-. 
GUSTA (Cipru)1 şi filNA- 
MO du SPORTÎNG LISA
BONA. -

în  tim p ce Universitatea, 
Craiova şi S teaua pornesc

ca m ari favorite (deşi echD 
pele cipriote pot pune pro
bleme, ele avînd îti com
ponenţa lor şi jucători 
străin i 1) Dinamo B ucureşti 
îşi F.C. Bacău îritîlnesc e* 
chipe cu renum e şi care s q ’ 
află . în tr-o  bună form ă - 
sportive Va reuş Din 'tu<

, să-şi omogenizeze noua 
form aţie ? P fnâ acum, «fete- 
echipa cu cele mai bune 
ac h iz iţii! In  ce o priveşte 
pe F.C. Bacău, e  greu să , 
credem că va tre c e 'd e  pu
ternica echipă germ ană 
W erder Bremen. M eciurile 
se Vor d isputa tu r-re tu r 
în zilele de 18 septem brie 
şi 2 octombrie a.c.
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•  ' VlND urgent Dacia 
1 300 neridicată. Hunedoa
ra, telefon 16981.

(3105).
•  CUMPĂR Dacia 1 310,

D a c ia '1 300, grav avariate. 
Deva, telefon 22973, după 
ora 19. (3110)

•  VÎND autoturism  Ci
troen Cx 25 RI. an de fa
bricaţie 19’85, in perfectă 
Stare. Inform aţii supli
m entare la telefon 956/ 
60621, în tre  orele 18—21.

' (3094)-
•  VÎND autoturism  Audi 

80 GLS. Călan, strada Mihai 
Eminescu, bloc 3. aparta 
ment. 8, după ora 16.

; '(3142) '
•  VÎND înscriere Dacia 

(1989), m otoretă Turist şi 
barcă pneum atică. Hune
doara ,- 'te le fon  15841-

(3077)
•  VÎND înscriere Dacia 

1300 (1988). Deva, telefon 
18375. orele 18—22.

(3078)
•  VÎND Dacia 1310 

TLX, cu elemente 1410, 
culoare alb-13. Ilia, str. 
Horea, nr. 4, telefon 385.

(3085)
•  VÎND motocicletă MZ 

250 cmc, stare perfectă. 
Deva, telefon 23236.

- (3143)
•  VÎND Volvo G L E  

264 — 1978* 6 cilindri, 4- 
ro ţi rezervă. Deva, telefon 
17438. după ora 16.

(3064)'
j •  VÎND în lei sau valu
tă  înscriere Dacia r-1987. 
Deva, telefon . 12155.

tyy'A.-i '-rA r :  (3055)
• -  VÎND Dacia 1 310 nouă, 

m obilă, aparate  eieetro- 
caspice, covor. Hunedoara, 
telefon 21544 sau, strada 
Zam bilelor, bloc 18, aparta 
m ent 17. (3104)

•  . VÎND casă în  Deva.
Str.- Horea, nr. 17. -

‘ (3141)
•. VÎND înscriere Dacia 

f  300 (martie, 1989). Deva, 
telefon 23906. (3098)

•-  VÎND casă, gaze, g ră
d ină mare, pomi şi anexe 
gospodăreşti. Hunedoara, 
str. D im itrie Cantemir, nr. 
2. (Term inaţia Gheorghe 
Apostoli. (3113)

• '.V ÎN D  Skoda 120 L, 
Peugeot: 305. Datsun. De
va, ' telefon 20960.

V, (3115)
•  VÎND geam uri cu ru 

le te  pen tru  construcţii case. 
Deva. ’ telefon 18518.

(3116)
»  VJţND înscriere Dacia, 

1986. Deva. telefon 20403.
(3117)

A şoşit vacanţa şi copiii, 
m ai -mari sau m ai mici, 
în  grupuri sau singuri, 
um plînd strada cu glasu
rile . lo r -cristaline, sîn t în- 
tîln iţi la  tot pasul a tît în 
oraşe cît şi în  sate, cu 
pofta lor nebună de. joacă, 
hîrjpnindu-se, alergîndu-se 
unul pe altul, parcă toată 
lum ea a r  fi a lor. Unii 
d in tre  ei. m ulţi chiar, ştiu 
unde trebuie să se joace, 
ferindu-se de stradă sau 
drum . de pericolul trafi
cului rutier, ştiu cum să 
se comporte ca să nu-şi 
expună viaţa inutil. Şi to
tuşi din rîndul acestor mi
cuţi pietoni, fiindcă pieton 
i se spune şi copilului de 
cînd face prim ii paşi, cad 
zilnic victim e ale im pru
denţei în circulaţie, de 
cele m ai m ulte ori cu ur
inări irem ediabile.

Lipsă de supraveghere 
d in  partea părin ţilor . ori 
fra ţilo r mai m ari a micu
ţe lo r făpturi, lăsate să se 
joace la m argine de drum, 
pu ţinele deprinderi de a  
se feri de pericolul acci
dentării, deprinderi facă 
neconsolidate de to t ătît

•  VÎND Dacia 1 300 sau
1 310 nouă. Deva, telefon 
12046. (3118)

•  CUMPĂR casă în De
va sau Simeria. Simeria,
nr. 60. (3102)

e  VÎND Oltcit Club, MZ 
— E.T.Z. 250 cmc, CZ — 
125 cmc. Brad, telefon
51077. . ■ -  (3119)

•  CUMPĂR jocuri elec
tronice com patibile Spec- 
trum, sau ofer la schimb 
similare. Călan, telefon
31233. •• (3120)

•  VÎND caroserie Opel
K arpatin, model 1964, Spini, 
nr. 60. (3102)

•  VÎND motor benzină 
ARO (set nou), cutie vite
ză fără reductor şi a lte 
piese. Spini; 60.

A (3102) .
•  VÎND Lada 1 200 S, 

roşie. Deva, telefon 12296, 
după ora 16.

(3121)
•  VÎND video casetofon 

Recorder Sharp, stare p e r
fectă. Brad, telefon 51181.

(3122)
•  VÎND vacă cu viţică.

Sîntuhalm , 91. Deva, te 
lefon 28785. (3123)

•  VÎND 20 familii a l
bine. Sat Măceu, nr. 159. 
(Lupşa Lazăr). (3125)

•  VÎND apartam ent trei
cam ere Bucureşti. Deva, 
telefon 21198. ' (3126)

•  VÎND înscriere Dacia
1 300 (1988). Deva, telefon
24325. (3127)

•  VÎND înscriere Dacia 
1 300 (iulie, 1987). Deva, 
telefon 21743. rţ (3129) .

•  VÎND rulotă „Felicia" 
nouă. Deva, telefon 14870,' 
în tre orele 16—18.

(3132)
•  VÎND în valută a-

partam ent patru  camere, 
zonă u ltracentrală. Deva, 
telefon 15129, după ora 
16. (3134)

•  VÎND Peugeot 505, in
jecţie benzină. Simeria, te 
lefon 60454, zilnic 16—l8r

(3135)'
•  VÎND înscriere Dacia

1300 (1989). Deva, telefon 
23663. (3136)

•  VÎND m aşină trico tat
nouă Toyota 950; eu două 
paturi şi cartelă. Călan, te 
lefon 30007. (3139)

. •  VÎND Audi 80. Deva.
telefon 26132. (3137)

•  SCHIMB garsonieră 
cu apartam ent 2—3 came
re. Deva, M ărăşţi, bloc 5, 
apartam ent 44, telefon 
14870, în tre orele 16—18.

- (3132)
•  SCHIMB garsonieră 

u ltracen tra l cu apartam ent 
2—3 camere. Deva, str. 
L ibertăţii, bloc A, aparta 
m ent 80. după ora 16.

(3128)

MICUŢII PIETONI -

de puţina educaţie ru tieră 
pe care o prim eşte de la 
fam ilie şi şcoală, d a r mai 
ales, lipsa de griji, întîl- 
nirile în grupuri, exube
ran ţa la  care se adaugă 
farm ecele vacanţei mari, 
toate acestea sînt tot atî- 
tea cauze care îi fac pe 
copiii nesupravegheaţi a- 
tunci cînd ies pe drum, de 
cele mai m ulte ori, să de
vină victime.

Unii d in tre ei, nu puţini, 
de vîrstă mai ridicată, a- 
desea copii de şcoală, con
sideră strada ca pe o pro
prietate  ignorînd prezenţa 
autovehiculelor, circulă la 
întîm plare, după cum  îi 
taie capul, traversează fără 
să se asigure şi p rin  locuri 
nem arcate şi nesem naliza
te sfidînd norm ele ru tiere 
şi riscurile ce apar pe 
stradă. Acestui comporta
m ent îi putem  spune un 
fel de atitudine de „bra
vadă" care s-a acum ulat în  
timp, din lipsa educaţiei 
la cea mai fragedă vîrstă. 

D ar la tă  confirm area spu-

•  SCHIMB apartam ent
proprietate, două camere, 
Deva, cu apartam ent 3—4 
camere sau preiau contract 
chirie. Deva. telefon 29101, 
după ora 16. (3114)

•  OFER recompensă
50 000—100 000 pentru ceda
re contract apartam ent
chirie de stat în Deva sau 
Petroşani. Deva, telefon 
34876 în tre  orele 18—21. '

(3112)
•  SCHIMB apartam ent; 

trei camere, str. Dorobanţi, 
bloc 2Î, apartam ent 25, 
Deva, cu apartam ent două 
camere (exclus Micro 15). 
Deva, telefon 25152.

(3124)

•  PREIAU contract în
chiriere apartam ent două 
camere. în Deva, indife
ren t zona, Ofer recom
pensă. Deva, telefon 28950, 
după o ra  16, (3027)

•  OFER apartam ent două
camere de înch iriat. Deva, 
telefon 23730. (3020)

#. OFER bună recom
pensă pentru  cedare con
trac t apartam ent două 
camere, eventual garso
nieră, în Deva, exclus Mi
cro 15 şi Dacia. Deva, te
lefon 15581, . (3087)

•  CETĂŢEAN in vîrstă,
fără obligaţii, stare, mate
ria lă  bună, doresc cunoş
tin ţă  cu femeie 65 — 
70 ani, singură, în vede
rea îngrijirii gospodăriei şi 
căsătoriei. A d re sa ţi; Nă- 
dăştean, comuna Băcia, nr. 
203. (3085)

•  FILMĂRI video de
calitate pentru  ocazii di
verse. Deva, telefon 27689.

(2981)

GGGGQ GGGGGGGGGGG9G6

•  SOCIETATEA 
„COMO SRL" 
TIMIŞOARA

Şcoala de conducă
to ri auto am atori,

F iliala Deva,
Face înscrieri pen

tru  seriile din angust 
şi septem brie 1991, la 
cursurile teoretice şi 
practice In vederea ob
ţinerii perm isului de 
conducători auto, cate
goria „B".

Relaţii, telefon 18899, 
orele 8—14, 21837, o- 
rele 16—21. înscrierile 
se fac la biroul de co
p ia t acte (centru), Bu
levardul 1 Decembrie, 
nr. 19. (3130)

</CiifOOCeOOOe«Q999S&0

VICTIMELE STRĂZII

selor de m ai sus, tragică 
p rin  consecinţele pe care 
ie-a avu t asupra acestor 
copii, în  principiu nevi
novaţi de altceva decît de 
încălcarea pentru  o clipă, 
acea clipă fatală, a norm e
lor de com portam ent civi
lizat a tunci' cînd se folo
seşte strada sau drum ul.

în  a doua jum ăta te a 
lunii trecute, luna iunie, 
perioadă care corespunde 
cu începutul vacanţei, nu 
mai pe drum urile publice 
ale judeţulu i H unedoara 
au fost răn iţi grav  doi 
copii în  oraşul Petroşani 
şi unul în  Orăştle, şi au 
m ai m urit a lţi doi, un u l 
în  H unedoara şi celălalt 
în  Topliţa.

Şi această lună. Iulie, 
a debutat cu accidente 
tragice pen tru  neastim pă- 
ra ţii m icuţi. în  prim ele 10 
zile au fost deja, victim e 
ale stşjfadi alţi..' trei copil. 
Astfel, la  Petroşani, Bucur 
Simona, de 3 ani, lipsită 
de supravegherea părin ţi-

•  PIERDUT adeverin ţă
grad definitiv în învăţă- 
mînt, eliberată de C.P.I.T. 
Bucureşti, pe num ele Mol- 
dovân Valentin Ioan. O 
declar nulă. (3140)

•  ÎNSCRIERILE în P ar
tidul A lianţei Civice, fi
liala judeţeană Deva — 
Hunedoara, ca şi în Alian
ţa  Civică, se pot face în 
fiecare m arţi, m iercuri, o- 
rele 11—18 r jol, orele 18— 
20, la  sediul P.N.L. Deva. 
In  1 august 1991, ora 18, va 
avea loc şedinţa de consti
tu ire  a filialei judeţene a 
P artidu lu i A lianţei Civice 
la sediul P.N.L. Deva.

•  SOŢUL Ioan şi fiica 
M ihaela anunţă cu durere 
încetarea din viaţă a celei 
care a fost
MUNTEAN -CAROLINÂr, 

în  v îrstă  de 57 de ani, 
înhum area — m iercuri, 

24 iulie, ora 14, de la  Casa 
M ortuară Deva, la Cimiti
rul Ortodox din str. Emi
nescu. Nu te  vom uita 
n ic io d a tă ! (1235)

•  CU inimile zdro
bite de durere şi la
crim i in ochi, colegii 
din com partim entul fi

nanciar — contabilitate 
I.M.M.R. Sim eria sînt 
a lă tu ri de colega lor 
ec. Pilecki Gyongyi, la 
greaua p ierdere suferi
tă  p rin  decesul soţu
lu i 'A,-:-.■■■' ■S rV '-'.A:: "

ec. VLADIMIR 
PILECKI

Dumnezeu să-l ierte.
(3131)

•  LOCATARII blo
cului B 1, str. 1 De
cembrie, Simeria, re 
gretă d ispariţia fulge
rătoare a vecinului

VLADIMIR
PILECKI

şi sînt alături de fa 
milia îndoliată.

(3133)

•  CU adîncă durere 
aducem un ultim  oma
giu celui care a fost un 
bun contabil şef şi co
leg.

ec. VLADIMIR 
PILECKI

M area sa bunătate şi 
generozitate n-au fost 
egalate decît de serio
zitatea şi profesiona
lismul său. D espărţirea 
de el ne lasă netnîn- 
gîiaţi. Sincere condo
leanţe fam iliei îndo
liate. Colectivul sec
ţiei L 9  Simeria.

(3138)

lor, a  fost accidentată grav  
de autovehiculul 31—HD— 
4440. In  aceeaşi zi, cîteva 
ore m ai tîrziu, în  oraşul 
Petrila , P reda Vasile Ti” 
beriu, a lt minor, de num ai 
4 ani şi el vitregit de gri- 
ja  părin ţilor, a  ieşit in  
s trad ă  şi a  fost om brît de 
autoduba 31—HD—4311, şi 
to t în  Petroşani, la num ai 
cinci zile d istan ţă d e  pri
mele două, un  a lt minor, 
de 6 ani, Zoltan Horaţiu, 
nesupravegheat, s-a anga
ja t  în  traversarea im pru
dentă a străzii şl a  fost 
şi el accidentat grav.

Un ultim  eiivînt de a- 
vertism ent, serios, îl a- 
dresăm  părin ţilo r : A ten
ţie şi ia r aten ţie la  copiii 
dum neavoastră 1 Ei nu  au 
lua t vacanţa pentru  a m uri 
syb roţile m aşinilor şi nici 
să şi-o petreacă prin  spi
tale. P en tru  a fi feriţi de 
astfel de evenimente, tre 
buie să-l supravegheaţi 
perm anent cu seriozitate, 
cu responsabilitatea calită
ţii de părinte. Numai pur- 
tîndu-Ie acum o g rijă pă
rintească, veţi avea m al 
tîrz iu  sprijin .
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Organizează concurs pentru ocuparea ur
mătoarelor posturi ]

•  Şef de depozit, cu vechime în activi
tate.

Oficiantă ghişeu, cunoscătoare de limbi 
străine şi dactilografie.
Angajează traducători atestaţi pentru 
limbile engleză, germană şi italiană. 

OFERĂ LA VTNZAREs
•  sucuri diferite
•  Barack Palinka
•  bere din import la cutie
•  -. autoturisme şi autobuze.

LIVREAZĂ PE BAZA DE COMANDA
•  instalaţii de mori
•  utilaje pentru fabrici de produse de 

■; panificaţie
•  Instalaţii pentru fabrici de spirt
•  laboratoare foto tip „JOBOLAB" cu 

hîrtie color
•  autocamionete, camioane, autobuze 
Aceste produse se pot achita şi în lei, cu

posibilitatea plăţii în rate.
Firma „PRIMA" oferă delegaţii pentru cei ce 

doresc să-şi cumpere autoturisme din străinătate 
pe bază de licenţe, facilitînd libera intrare în 
ţară şi întocmirea formalităţilor vamale.

Cei interesaţi se var adresa la sediul Fir
mei din Deva, str. A. Mureşanu, nr. 2 (lîngâ 
Casa de Cultură), telefon 19430.

(432)

ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI 
. POLITICI ANTICOMUNIŞTI
I JUDEŢUL HUNEDOARA
j A N U N Ţ Ă !
J Foştii deţinuţi politici anticomunişti, ca ur- 
| mare a prevederilor Decretului 118/1990, benefi- 
î ciază de asistenţa medicală şi medicamente gra- 
| fuite, precum şi de lucrări dentare,
* In vederea obţinerii medicamentelor, foştii 
I deţinuţi politici solicitanţi -  vor prezenta Ia u- 
| nitatea sanitară Hotârîrea Comisiei pentru a- 
J plicarea prevederUor Decretului 118/1990.

Pentru lucrările dentare, cei de mai sus se 
î vor adresa asociaţiei, în vederea obţinerii adre- 
| sei către stomatologie.
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„DECEBAL" S. A. DEVA 

Piaţa Unirii, nr. 8, telefon 11760 
Se aduce la cunoştinţa producătorilor că nu 

se pretau bovine pînă la o dată ce va fi co
municata tuturor primăriilor comunale.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„UNIVERS" S. A. DEVA 

cu sediul în str. M. Kogâlniceanu, bl. 14 
A N U N Ţ A i

Tncepînd cu data de 1 august 1991, urmă
toarele produse :

televizoare alb-negru şi color 
[■rAM:, f r ig id e re ; ' ' -  

congelatoare
Se vor PĂSTRA ÎN UNITATI LA DISPO
ZIŢIA CLIENTULUI 3 ZILE.

„AQUAPROIECT" S.A.
FILIALA SIBIU

str. Someşului, iir.*49, telefon 924/15968 
ANGAJEAZĂ

•  sondori, eateg. IV—'V, pentru activita
te la suprafaţă cu instalaţii de foraj 
tip S.G. 150 şi F. G. 068 M.

Relaţii se primesc pe adresa Filialei Sibiu. 
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LOTO 2
EXTRAGEREA DIN 21 IULIE 1991 t

EXTR. 1 : 43, 21, 57, 13. 2, 25 ;
EXTR. A II-A : 47. 75, 37, 51 , 18, 6 ;
EXTR. A III-A : 4, 26, 23, 3, 28 ;
EXTR. A IV-A : 70, 40. 31, 58, 73.
Fond de cîştiguri : 1 500 497 Ici.
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