
C I N  C I Ş
Din prinosul inimii, 

grăieşte limba ! 
Două sau chiar 

trei dintre cuvintele limbii 
noastre vom aminti aici, 
căci au adunat şi poartă 
întrupat în ele felul de-a 
fi al oamenilor de la noi. 
. intîiul este cel de popor, 
ţl desemnează în spafiuf 
românesc totalitatea „po- 
porenilor". far ,,'poporean" 
înseamnă membru al Bise
ricii. Termenul cu înţelesul 
primar se foloseşte în 
Transilvania, mai ales în

nordul şi nord-vesfu! ei. Şi 
aceasta descoperă, nouă 
celor de azi, ceva deose
bit. Anume că aşa s-au 
născut românii : nu Ca na
ţiune (popor) ce şi-a asi
milat în timp o credinfă şi 
o biserică, ci ca popor ză
mislit şi întrupat întru bise
rică şi ca biserică. Popo- 
renii dintr-un spajiu dat- 

- fprmau biserica locală, iar 
verbul „a poporî" indica, 
activitatea de păstor sufle
tesc într-o parohie şi, ca 
o consecinţă necesară, po-

porenii, ca însumare a tu
turor românilor, formau 
poporul sau Biserica ro
mână.

Al doilea este cuvîntul 
român, născut din cel de 
romanus. in accepţiunea sa 
originală, în spaţiul nostru 
geografic, îl exprima pe 
creştinul ortodox (cf. fi
lologul V. Arvinte). Era ma
ci u' românului de a fi, pen
tru care credinţa în Hrisfos 
nu a fost o, disciplină de 
viaţă însuşită din afară sau 
aplicată precum un bandaj 
de gips pe un trup bolnav, 
ci a fost modul spiritual 
de a fi, în afara căruia, ca 
popor româp, n-am cunos

cut altul, intrtsaaa—nocrSTra 
viaţă' istorică a fost o 
dramă încordată întru ap ă- 
rarea credinţei, a fost o 
dramă încordată întru apă
rarea fiinţei naţionale. A- 
dăuaSm că întreg comple
xul vieţii românilor, înce- 
pînd cu elementele mate
riale obişnuite şi pînă la 
înălţările cele mai de sus 
ale. vieţii spirituale defi
neau ceea ce acum noi 
numim „tradiţiile populare".

Ruperea dintru aceste da
turi fundamentale a unei 
persoane ori_ comunităţi hi 
se pare a fi similară e© 
situaţia vizată de Mînfuî- 
tor, cu referire la casa zi

dită pe nisip, asupra că
reia „a venit ploaia şi au 
venit rîurile mari şi au su
flat vînturile şi au izbit casa 
aceea şi a căzut. Şi că
derea ei a fost mare" (Ma
tei, 7, 27).

Cel de a! treilea cuvînf, 
la care mă voi referi, poar
tă în sine icoarig unui sat 
a cărui istorie a întrupat 
continuarea exprimată de 
cele două cuvinte de mai 
sus, încercîrid a fi o zidi
re a casei lor pe sîîncă şi 
nu pe nisip. E vorba de 
CINCIŞ. Numele, conform 

Preot VASIIE VLAD
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PA R LA M EN TU L IN  V A C A N ŢA
Ce solicită şofer»

După un an de viaţă 
parlam entară^ toată lu 
mea pare  a  fi căzut de 
acord că o asem enea in
stitu ţie este necesară în 
noua istorie a ţării. A- 
cordul asupra acestei 
chestiuni nu a fost con
testa t p înă acum nici de 
partide (foarte multe), 
nici de organizaţiile de 
s tradă (foarte zgomotoa
se). îm potriva tu tu ro r p re 
viziunilor sumbre, insti
tu ţia  parlam entară a cîş- 
tig a ţ TUU prestigiu sem ni
ficativ  în  fa ţa  naţiunii.

P rim ul efect de pro
porţii : reorganizarea vie
ţii publice locale pe prin 

cipiul instituţiei parlam en
tare. A plicarea acestui 
principiu în  structurile 
societăţii noastre civile 
va fi ţe lu l tu tu ro r dispu-

insemnări de 
parlamentar

telor politice din această 
toamnă.

în  fond, întregul efort 
electoral din comunele şi 
din oraşele ţării a r  trebui 
să ducă la  constituirea a- 
cestei institu ţii locale a 
puterii. Vom avea parla

m ente în fiecare comună 
şi în  fiecare oraş, în  fie
care m unicipiu şi în  fie
care judeţ. Im aginea par
lam entului naţional va fi 
difuzată în structurile me
dii şi în structurile de jos 
ale societăţii, aşezînd ar- 
h itecturile dejnocratiei ro
m âneşti pe fundam ente 
temeinice. M ulţi cred că 
trebuie să mergem şi 
m ai departe şi să insti
tuim  prin lege reguli par-

ION FTU I

(Continuare în pag. n 2-a)

Prezentîndu-se la redac
ţia  ziarului nostru, dl. Ma
rian  Spînu, vicelider al 
S indicatului Şoferilor de Ia 
Secţia Vulcan, Organizaţia 
222, ne-a adus un protest 
ce poartă sem nătura secre
taru lu i general al Sindica
tului Şoferilor din Rom â
nia, dl. Mihail Vlase, care 
a fost îna in ta t Guvernului 
şi a ltor organism e centra
le şi în care se ara tă  :

„Sindicatul Şoferilor din 
România îşi exprim ă pro
testul asupra modului în 
care conducerea Regiei Au
tonome a Huilei, cu sa lin i 
în Petroşani, .Înţelege să 
utilizeze subvenţiile guver
nam entale acordate în anul 
1991 în special pentru  : mo
dernizarea proceselor tehno
logic^ îp. m ine; îm bunătăţi
rea condiţiilor de muncă 
în subteran ; aproviziona
rea cu m aterial lemnos şi 
cu piese de schimb pen
tru  utilaje tehnologice; a l
te îm bunătăţiri tehnologice.

Consiliul de adm inistra
ţie al R.A.H. Petroşani p re 
feră să închidă abataje, dar 
a achiziţionat din subven
ţiile prim ite 22 autovehi
cule (Dacia 1310 — 7 bu
căţi, ARO 10 — 2 bucăţi, 
ARO 243 D — 3 bucăţi, 
autobuze — G bucăţi, au

toduba — 1 bucată, auto
basculante — 6 bucăţi). Ce
le 22 autovehicule au  fost 
repartizate unor un ităţi 
m iniere, iar nu Bazei de 
T ransport, Aprovizionare şi 

P restări Servicii (B.T.A.P.S.) 
aflată şi ea în componen
ţa  R.A.H. Petroşani, aşa 
cum a r  fi fost norm al să 
se procedeze dacă to t au 
fost achiziţionate.

M enţionăm că B.T.A.P.S., 
d ispune de 744 m ijloace de 
transport şi deserveşte toa
te  , unităţile din cadrul 
R.A.H. Petroşani. De ase
menea, B.T.A.P.S. nu* a 
fost în  nici un fel aju tată, 
condiţiile de m uncă fiind 
deosebit de grele, repara 
ţiile făcîndu-se în bună 
parte în ae r liber, garajele 
sînt insuficiente, piesele de 
schimb lipsesc, utilajele de 
în tre ţinere sîn t depăşite, 
iar m ulte autovehicule au 
durata de serviciu norm a
tă expirată.

Considerăm că achiziţio
narea şi repartizarea celor 
22 autovehicule către uni
tă ţi m iniere ala R.A.H. 
Petroşani, fără  ca m ăcar 
să fie consultate conduce
rea B.T.A.P.S. şi ^ ind ica-

(Confinuare în pag. a 2-a)

Exploatarea M inieră M intia-Veţel. La laboratorul chimic se determ ină prin 
probe concentraţia substan ţe lo r m inerale utile. Foto PA VEL LAZA

U U &  P 5 Z î
— Popescule, iar ai întîrziat...

— Am visat că sînt la serviciu, domnule director !

•  AJU TO ARE PENTRU SJ- 
N IS T lţA Ţ I. Salariaţii staţiilor de 
salvare d in  ju d e ţu l Hunedoara au 
eSsptm s generoasei in iţia tive a 
conducerii ţ i  sindicatului acesto
ra. contribuind cu 12 000 lei cit 
ş t a lte  ajutoare în  obiecte 
vestim entare ce  au luat drum ul 
spre jude ţu l Bacău. Sta ţiile de  
salvate  au trim is, de asemenea, 
m ateriale sanitare pentru sinis
traţi.

•  52 Ut: ADRESE NOI. Con

structorii de locuinţe din Haţeg 
au finaliza t lucrările la blocul 
C — 2, cu 52 de apartamente, cu 
2—3 şi 4 camere. Aşadar, in  
cartierul A urel Vlaicu, 52 de fa 
m ilii au case şi adrese noi, lo
cuiesc în  condiţii bune.

•  „PIAŢA" DIN AU TO G A
RA, Roşii, varză, cartofi, ustu 
roi, morcovi, dovlecei, ceapă, m e
re, prune, diverse dulceţuri şi 
compoturi ’etc. vă puteţi ctimpă- 
ra zilnic, de la unitatea de pro
fi l  d in  apropierea Aviogării d in  
Deva. Este deschisă şi in  sîmbe- 
te le noastre libere şi duminica. 
Elena, Vasile şi Ion Stoica desfac 
z i de ‘z i  produse în  valoare de 
peste 70 000 lei.

•  M ISS RO M ÂNIA SPORT  — 
1991, In  organizarea Oficiului 
Judeţean pentru Sport, în  colabo
rare cu Fundaţia Judeţeană pen
tru  Tineret, se pregăteşte etapa 
judeţeană a concursului „Miss 
România Sport — 1991". Detalii, 
relaţii suplimentare, înscrieri — 
la Deva, telefoane 12067, 14985. 
Prefixul este cunoscut: 956.
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•  M AR ŢI NOAPTE, o maşină 
cit un m unte, cu num ărul de 
înmatriculare 37-B-3808—  apar- 
tinînd I.Ţ.I.A. Bucureşti — a 
spart liniştea cu uruitul ei la n i
velul cailor putere în  faţa v itr i
nei întreprinderii C inematografi

ce Judeţene, de pe strada 1 De
cembrie, Deva. în  dim ineaţa zilei 
de miercuri, la ora 8, era încă 
acolo — probabil, şoferul, cazat 
la un hotel d in  preajmă, nu se 
trezise încă — deranjînd circu
laţia autovehiculelor pentru apro
vizionarea unităţilor comerciale 
din zonă şi a pietonilor. Este, 
totuşi, o străduţă de centru- din  
judeţ. Nu este u n  caz singular, 
iar poliţia municipală  — aflată la 
doi paşi — ar trebui să nu  tole
reze asemenea situaţii.

REPORTER
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■  DONAŢIE DE 1 000 000 
LEI. Venind în sprijinul 
sinistraţilor din Slobozia 
— Oneşti, Societatea Co
m ercială „Bucur" S. A., cca 
mai m arc societate comer
cială en gros şi ziarul „Li
bertatea* au ho tărît să 
doneze, îm preună, sum a d» 
1000 000 lei. Z iarul „Liber
ta tea" oferă ioc în  pagini
le sale in iţiativelor persoa
nelor fizice şi juridice care 
contribuie la  a ju to rarea si
n istra ţilo r moldoveni, tn  
acest sens, cititorii şi do
natorii se pot adresa la 
telefonul 157955, în tre ore
le 8—14.

■  TEME MAI PUŢINE. 
Potriv it datelor furnizate 
de D epartam entul in 
dustrializării lem nului, ce
rerea de rechizite şcolare 
nu va putea fi satisfăcu
tă  in  acest an decii in  pro
porţie de 70—80 la  sută. 
P en tru  rezolvarea proble
mei există ş i o  solu ţie : 
elevii să scrie m ai puţin  şi 
...cererea de ca ie te  va fi 
mai mică. Şi o veste bu
nă p en tru  cei care  doresc, 
tofuşi, să scrie m ai m uit:

Eînă lâ sfîtşitiij anului va  
itra  în funcţiune te Sibiu 

o linie de fabricat creioa
ne.

■  L IN II DE MARE VI
TEZA. Se preconizează în 
fiin ţarea a două linii de 
cale fera tă  p e  care să se 
cireule cu viteze sp o rite : 
160—200 km  pb oră. Una 
d in tre  ele urm ează a fi 
Bucureşti — Tim işoara, iar 
cealaltă, Bucureşti. — Ora
dea. După cum vedeţi, 
tragem  spre Vest. Să spe
răm  că fot dinspre Vest 
va veni şi un sprijin  în  a- 
cest sens, deoarece costul 
rid icat al lucrărilor riscă 
să îndepărteze in tra rea  lor 
în funcţiune. In tre  tim p, cei 
de la A rad cooperează cu 
firm a franceză „De Ditri- 
che“ pen tru  realizarea va
goanelor necesare acestei 
linii de m are viteză.

■  „SCUT" ACUZA KGB. 
Uniunea „SCUT" — orga
nizaţie independentă a  mi
litarilo r sovietici apreciază 
că KGB este responsabil 
de asasinatele de la  postul 
vam al lituanian de la Me- 
dinskai — transm ite AFP, 
Scopul acestei operaţiuni 
l-a  constituit organizarea 
unei crim e de m are răs
pundere pentru  a  provoca 
o rezonanţă negativă în 
întreaga lume, a  explicat 
m işcarea soldaţilor şi ofiţe
rilo r sovietici. „SCUT" a 
cerut form area unei comi
sii in ternaţionale de an 
chetă şi retragerea forţelor 
OMON (ale M inisterului de 
Interne) din L ituan ia

■  CA ÎN m 6 n t e  CHIS- 
TO. Treizeci de infrac
tori periculoşi au evadat 
dintr-o închisoare situată in 
centrul oraşului Tustepc- 
gue, sta tu l m exican Oaxa- 
oa, relatează agenţia TASS. 
Cercetările întreprinse au 
descoperit un tunel lung 
de 15 m etri, săpat pe sub 
zidul penitenciarului. Cei 
m ai m ulţi evadaţi ispăşeau 
pedepse in tre  12 şi 20 de 
ani de inehisoare.
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legendei, ar deriva de la 
„cinci inşi" care au înte
meiat aşezarea, iar aceştia 
ar fi fost tata, bunicul şi 
trei unchi de-ai lui loan 
Corvin de Hunedoara. 'O- 
dată cu gospodăriile lor, 
ei şi-au zidit şi poarta ce
rului -  biserica. Pe pereţii 
bisericii, lumea cerească a 
coborît în frescele nemuri
rii şi a durat aşa veacuri 
de-a rîndul. Pîriă în 1962, 
cînd nevoile industriale au 
"impus crearea lacului de 
acumulare. Satele Cinciş, 
Cerna şi Baia Craiului şi-au 
luat casele în spate, stră- 
mutîndu-se pe deal, unde 
şi-au statornicit noua via
ţă. Zic noua viajă, pentru 
că oamenii au fost dezră- 
dăemdfi spiritual. Bisericile 
ortodoxe din fostele Cin- 
ciş şi Cerna au fost demo
laţi pînă la temelie în a- 
rm T963-64, iar cea din

Baia Craiului a fost pro
fanată, devastată şi măci
nată de ruină Jntre 1971- 
1975, Pînă în 1974, cînd 
ş-a reuşit improvizarea unei 
capele, poporenii n-au avut 
unde se aduna întru litur
ghie. S-a avut grijă ca şi 
această capelă să fie je
fuită şi incendiată în 1977...

Cînd au plecat de pe 
vetrele străbunilor, cincişe- 
nii au luat, cu ei pereţii 
bisericilor mame -  59 de 
fresce şi 9 piese din lemn, 
pictate. Gîndeau că le vor 
adăposti în noua şi minu
nata biserică începută a se 
ridica prin 1965. Au trecut 
de atunci 26 de ani... Şi 
astăzi frescele stau încă 
mărturie veacurilor XV şi 
XVI, mărturie unei istorii 
ale cărei monumente au 
căzut sub ciocanul şi se
cera devastatoare. Aflăm 
că picturile se degradează 
cu fiecare apus de soare, 
în .muzeul de la Castelul 
Corvinestilor.

Chiar aşa să apună is
toria şi noi înşine ? I Nu 
mai sînt ooporeni şi ro
mâni care să simtă că, 
uscîndu-se rădăcinile, [plo
ditele vor pieri ? !

Hunedoreni ce v-aţi zi
dit casele şi rostul prin 
pîinea ce-o trudiţi în com
binat, ştiţi oare că apa 
(sîngele) trupului acestei 
industrii, fără de care ea 
n-ar putea fi, izvorăşte şi 
curge peste şi printre rui
nele bisericilor dărîmate ? 
Şi că apa ce ţine în viaţă 
combinatul are întru sine 
şi cîte-o lacrimă a sfinţi
lor din frescele ce se ma- 
cină-ncet ? I

E nevoie de un muzeu 
(cît de mic I) lîngă frumoa
sa biserică din Cinci ş, ce 
aşteaptă şi ea de mai bi
ne de un sfert de veac să 
fie terminată I

Cei care acum sîateţi în
credinţaţi să aveţi cîrma 
industriei hunedorene, ca 
şi aleşii din parlament, în
dreptaţi şi restituiţi ce so
cotiţi cu dreDtate POPO
RULUI, ROMANILOR, CIN- 
CIŞENILOR !
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lam entare chiar şi în pro
priile noastre familii, în 
să experienţa a ra tă  că nu 
putem exagera prea mult.
■ In tre  timp, ne pregă

tim  cu toţii pen tru  ma
rele spectacol 'electoral 
din toamnă. 'La sfîrşitul 
ultim ei zile de activitate 
parlam entară ni s-a în- 
m îriat proiectul de lege 
privind adm inistraţia pu
blică locală si, a lă tu ri de 
adesta, proiectul do lege 
privind alegerile locale.’ 
Este şi aceasta o formă 
de a-i ura parlam entaru 
lu i „vacţmţă plăcută". Ţi 
se pune în geantă un pro-, 
ieet de lege (două în ca- 
zuK de faţă) şi ţi se spu
n erea  la reluarea activi
tă ţii parlam entare se va 
in tta  îri dezbateri.' .. Ţa
ra aşteap tă ' legea cu p ri
vite .la structura adm inis
traţiei locale şi, desigur, 
legea cu priv ire la  orga
nizarea şi desfăşurarea 
scrutinului. V acanţa ac
tivă este cea mai bună 
form ă de vacanţă din 
toate cîte s-au experim en
ta t pînă astăzi.

Ei bine, construcţia e- 
senţială,a celor două pro
iecte de lege priveşte toc
mai institu ţia parlam en
ta ră  locală.. Oamenii nu 
vor alege un prim ar în 
localităţi, ci un consiliu 
cu a tribu ţii parlam entare.

însemnări de 
parlamentar

In virtutea principiului 
descentralizării şi în te
meiul regulilor de auto
nomie locală, se vor con
stitui structuri parlam en
ta re  la  nivelul comunelor, 
oraşelor, m unicipiilor şi 
judeţelor. Ele vor prelua 
atributul de legislator te
ritorial, în temeiul pre
vederilor constituţionale 
potrivit cu doctrina le 
gislativă naţională, Vom 
avea un corp de consilieri 
aleşi d in  circum scripţii 
(organizate după princi
piul : o circum scripţie 
pentru un consilier), asu
pra cărora cade răspun
derea de a-1 desemna pe

prim ar, ca factor suprem 
de au toritate la nivelul 
teritorial dat. De unde’ 
rezultă că, întregul obicei 
turcesc de a da fuga cu 
pîra la sultan, pentru a 
obţine mazilirea prim a
ru lu i va trebui abando
nat. Ce s-a ales n-are cum 
să fie dărîm at altfel de- 
cît tot prin  alegeri. De 
unde rezultă că a r  trebui 
să ne gîndiim def două ori 
înain te de a  vota o sin
gură dată. Iar după ce 
ne-am  acordat votul pen
tru  consilierul de circum
scripţie, să adm item  că 
num ai el are puterea de 

a reprezenta ceea ce vrem.
O excepţie din acest 

sistejn este rezervată de 
lege’: persoana prefectu
lui este -numită de pri
mul m inistru, potrivit tra 
diţiei dem ocrate din Ro
m ânia vrem urilor bune. 
Cu această rezervă ne 
putem  gîndi la opţiunile 
votului de pe acum. Da
că tot sîntem  în vacanţă 
şi dacă to t ne-a fost dată 
plăcerea de a tră i numai 
din forme de vacanţă ac
tivă, e cazul să colabo
răm  cu partidele la defi
nitivarea listelor electo
rale.

Cultura se bucură de a- 
tenţie deosebită şi drept 
rezultat este onorată cu 
num eroase definiţii.

Spre a  distinge omul de 
cultură de omul cult, re
venim la  etimologia cuvân
tului. In limba latină, cul
tu ra  însemna îngrijire, cul
tivare, puţind fi „cultura 
agri" — a păm întului şi 
„cultura an im i” — a spi
ritului. Corespunzător, mai 
era term enul de cultor in- 
semnînd cultivator, cu va
riantele „cultor term e" — 
cultivator al păm întului, 
„cultor veritatis” — prie
ten al adevărului, şi „cul
tor deorum" — adorator 
al zeilor.

De la Renaştere, prin 
om de cultură se înţelege 
cultivator al spiritului, prin 
crearea, însuşirea şi pro
m ovarea dje valori sp iritua
le, m enite em ancipării şi 
desăvârşirii omului.

Trecînd de la omul de 
cultură la ceea ce ne in 
teresează,, respectiv la  o-

mul cult, luăm  act că în 
opinia generală a apăru t 
ideea şi situaţia în c a r e : 
Un om de cultură, adică 
un om al cărţilor p rin  lec
tură, studiu sau creaţie, să 
nu fie recunoscut ca om 
cult. /

Din sondajul de opinie 
privind distincţia m enţio
nată, aparţin înd gîndirii 
sim ţului comun şi, m ai pu 
tem  spune, bunului simţ, 
r e z u ltă : refuzul de a re
cunoaşte drept om cult pe 
cel dom inat de instincte, 
im plicit vicios şi cu con
duită necuviincioasă, pînă 
la a fi respingător. Efec
tiv, omul obişnuit refuză 
să vadă drept om cult un 
om de cultură, ce nu do
vedeşte p rin  atitudini a fi 
lin om autentic, dovedind 
trăsă tu ri .morale.

In  faţa  acestei situaţii, 
se im pune o redefinire a 
noţiunilor. Om de cultură 
răm îne orice om ce şi-a 
însuşit valori din : diverse 
lecturi, num eroase vizio

nări de filme, audiţii de 
opere muzicale şi contem
plări ale operelo r.de a rtă  
plastică. Un om c u l t . este 
num ai acela care, cunoscând 
şi însuşindu-şi valori ale 
culturii generale, sau chiar 
num ai meditând asupra 
celor auzite şi văzute, reu 
şeşte stăpînirea de sine, 
subordonînd Instinctele u- 
nor finalită ţi um ane a ltru 
iste, în  prim ul rînd.

O precizare în plus : Om 
cult eşti în m ăsura în  care 
stăpîneşti instinctele, în  
prim ul rînd cel sexual, reu 
şind acte morale în  orice 
situaţii şi contacte cu se
menii.

VICTOR ISAC

î ?

(Urmare din pa». I)

tu l de aici, constituie o ac
ţiune prin care se urm ă
reşte desfiinţarea unităţii 
de transport prin neutili- 
zarea parcului auto exis
tent şi lăsarea unor oameni 
fără  muncă. Se deschide, 
de asemenea, calea unor 
acţiuni meschine, prin po
sibilitatea vinderii unor 
mijloace auto răm ase „dis
ponibile". Ţinînd seama de 
cele de mai sus, se im pu

ne controlul modului în 
care R.A.H, Petroşani di
rijează subvenţiile guver
nam entale, pentru elim ina
rea posibilităţilor de utili
zare neraţională a acesto
ra  .

Considerînd că protestul 
este îndreptăţit, situaţia 
prezentată fiind reală, şo
ferii vor uza de toate f i r  
mele legale pentru  a-şi a- 
păra drepturile — ne a 
spus în final viceliderui 
sindicatului am intit.

Preţuri de 
toată... pomina

Ne-am obişnuit de acum 
şi cu preţuri de toate fe
lurile şi de toate culorile. 
De la cele astronomice, la 
cele... păroînteşti. Vă asi
gurăm însă că preţuri ca 
la 'magazinul metalo-chimi- 
ce din Aninoasa nu prea 
aţi avut ocazia să vedeţi. 
Dacă la unii, preţurile lip
sesc, aici scrie negru pe 
alb : o furculiţă inox costă 
31,86 lei, o lingură inox> 
33,36 lei, iar o bateri* de 
casetofon 12,87 lei l ¥

Dacă ajungeţi cumva la 
acest magazin şi cumpăraţi 
un asemenea produs, so
licitaţi restul exact după 
preţ. Sîntem curioşi care 
va fi. (V.N.)

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN GERMANIA

2. PRIMELE IMPRESII
De fapt, prim a im pre

sie am receptat-o chiar 
de la plecare, im ediat ce 
am urcat în  rapidul So
fia—Berlin, l a  ora 17,55, 
deci cu 60 de m inute în- 
tîrziere, şi am  constatat 
că locurile noastre la  eu- 
şeta de şase persoane e- 
rau ocupate, fiind vîndu- 
te şi la Braşov şi . la De
va. De-ale C.F.R.-ului 
nostru... revoluţionar. No
roc că însoţitorul de va
gon Vasile Ioniţă ne-a 
acceptat în cuşeta sa de 
serviciu, aşa că, p înă ia 
urm ă, am călătorit oare
cum confortabil.

Apoi vamele sum are de 
Ia gran iţele  prin  care am 
trecut, începînd de la 
Curtici, şi adunarea de

ştam pile în paşapoarte, 
roiul de ţigani din gara 
centrală a capitalei ceho- x> 
slovace, transbordarea cu 
metroul de la o staţie la 
alta, procurarea locurilor 
pentru  acceleratul Praga- 
Niirnberg, întrebările chi
nuite, în lim ba germană, 
ale unui călător român, 
privind legăturile din 
Nurnberg — adresate con
ductorului de tren  — şi 
răspunsurile acestuia în- 
tr-o  rom ână perfectă (era 
tim işorean, plecat de un 
an  şi jum ătate  din ţară)
— toate aveau să se aşe
ze pe rînd, durabil, în 
dosarul im presiilor noas
tre  de călătorie in Ger-

De cum am  trecut g ra
n iţa  acestei ţă ri aflate 
de foarte m ulţi ani „în 
putrefacţie", „pe m argi
nea prăpaşţiei” ş.a.m.d. 
— cum nu de m ult se 
spunea pe la noi — par- 
că am in tra t într-o a ltă  
lume. Şi ch iar aşa era. 
Nu mă entuziasmez uşor, 
gratuit. Am vizitat şi a l
te ţă ri*  Inclusiv una foar
te puternică şi ex traord i
n a r  de frum oasă — Italia 
—, dar acum încercam
senzaţii aparte, mai in
tense, mai şocante. Fio
rul nostru lăuntric era 
exacerbat, intr-adevăr, de 
pătrunderea in tr-un  nou 
şi imens univers, ale că
rui resorturi m ateriale şi

spirituale aveam să le 
înregistrăm  în continuare, 
la  tot pasul şi... popasul, 
înseşi cîm piile sînt aici, 
parcă, mai frumoase, în 
deosebi în regiunile mai 
din nord, cu o climă tem 
perată, mai umedă, cîm- 
pfl de un verde intens, 
pe care ferm ierul germ an 
le lucrează cu o m inuţio
zitate de bijutier, pentru  
ham barele Iui şi ale ţă 
rii. E ra verde crud încă 
griul, cu spicul mătăsos, 
la fel orzul şi ovăzul, iar 
macul îşi etala un roşu 
pur şi puternic, peste toa
te  adiind uşor, în ondu
laţii suple, vîntul unui 
splendid sfîrşit de iunie.

De la Nurnberg urcăm 
in superrapidul şi u ltra - 
elegantul In ter City Miin- 
chen—Dortmund, care nu 
gîfîie de aglomeraţie. 
Dimpotrivă. In Germania, 
lum ea este, în prim ul 
rînd, a m aşinilor. Călă

torim  deci comod, civili
zat, in tr-un  spaţiu necu
noscut, dar care ne-mpin- 
ge senzaţia la m arginea 
sublimului.

Calea ferată  se-nsoţeşte 
pe tronsoane lungi, cu 
autostrăzi largi, m oderne 
(vom m ai vorbi de ele), 
fiind flancată, în cea mai 
m are parte, de perdele 
dense de verdeaţă, a r 
buşti, copaci im punători 
ori păduri întinse.

Pe alocuri, de o parte 
şi de a lta  a m ag istra le i, 
feroviare, pe terenuri in- 

■ d in a te  p înă la  aproape 
45 de grade, se întind 
m ari culturi de viţă de 
vie, lucrate în trepte, „la 
aţă", cu vrednicie şi in 
geniozitate dem ne de in 
vidiat. D ar si cu m ijloa
ce tehnice aşijderea.

Trenul ne poartă  cu 
120—150 km /oră  peste 
poduri şi viaducte, prin  
tuneluri săpate în  dealuri

joase, care a r  fi pu tu t fi 
dizlocate cu uşurin ţă şi 
cu cheltuieli minime, dar 
în G erm ania respectul 
pen tru  natu ră  este prea 
m are pentru a distruge 
m ăcar şi un m etru  pătra t 
de pădure, m ăcar şi un 
pom. .

Apoi, oraşele şi comu
nele, cu case cochete, a- 
vînd faţadele de un alb 
strălucitor şi acoperişurile 
de ţiglă roşiatică, curţi 
şi grădini în  cjire m ina 
omului gospodar a aşezat 
totul într-o  ordine desă- 
vîrşită. N imeni nu-şi frea
că neliniştit palm ele pe o 
bancă la  şosea, în  faţa  
casei, blagoslovind guver
nul şi g înd ind  am arnic 
la ziua de mîirie.

Acest subiect îl voi dez
volta în episodul urm ă
tor : „Oraşele au  am in
tiri".

DUMITRU GHEONEA



-  oameni
Avînd în  vedere faptul 

că ţărănim ea reprezintă o 
categorie num eroasă • a :  
populaţiei, cu o im portantă 
contribuţie în  economia ţă 
rii, exceptată însă de la a- 
cordarea unor drep turi ce 
se cuvin, m ai ales dacă 
ţinem  seam a de faptul că 
nu a fost cuprinsă niei în 
recenta H otărîre a Guver
nului de m ajorare a pen
siilor, am  solicitat unele 
detalii pe această tem ă 
d-lui Aurel Opruţa, şeful 
F ilialei Judeţene Hunedoa
ra a Casei Autonome de 
Pensii şi Asigurări Sociale 
a Ţărănim ii. Ia tă  ce ne-a 
rela ta t interlocutorul :

— Regret nespus de m ult 
că sînt pus în situaţia  de 
a face cunoscut faptul că 
în  ciuda intervenţiilor fă
cute, nici un organ nu şi-a 
găsit în preocuparea sa 
soarta acestei numeroase 
categorii de pensionari, că
rora nu li s-a acordat nici 
un fel de m ajorare sau 
indexare. Deşi s-au făcut 
to t felul de prom isiuni din 
partea G uvernului şi a u- 
nor partide politice, ţă ra 
nii au fost şi sînt neglijaţi 
în continuare. Numai aşa 
se explică de ce şi în p re
zent avem pensionari de 
gradul doi ce au  pensii de 
40 de lei lunar (!), deoarece 
prin  Decretul-Lege nr. 53/ 
1990 s-au m ajorat la 500 
lei doar pensiile în tre 60

şi 400 lei. De asemenea, au 
răm as doar - la  115 lei lu 
nar, ca în  1984, pensiile ţă 
ranilor cu gospodărie in 
dividuală d in  zonele necoo- 
perativizate. Or, în  con
diţiile actuale ale liberali-r 
zării preţurilor, este lesne 
de înţeles cum pot trăi 
aceşti pensionari. - -

— Ce dem ersuri s-au fă 
cut pentru  m ajorări ?

— în  .num ele şefilor fi- 'i 
halelor judeţene de pensii 
şi asigurări sociale, am în- 
m înat personal şi sub sem
nătură, d-lui A lexandru 
B îrlădeanu şi d-lui Dan 
M arţian, un proiect de le
ge privind modificarea De
cretului 53/1990, solicitînd 
m ajorarea pensiilor pentru 
ţărani, d a r in tervenţia  a 
răm as fără nici un rezul
tat. Am revenit apoi la 
preşedintele Senatului, p re
cum şi la  G uvern cu alte 
adrese, însă nici acestea 
nu au  fost luate în seamă. 
Iată  o situaţie anacronică 
şi greu de înţeles, ţăranii 
fiind vitregiţi de o serie 
de drepturi ce li se cuvin 
pentru contribuţia ce o 
aduc la propăşirea econo
mică a ţării.

— Cu ce greutăţi vă 
mai confruntaţi ?

— Tratam entul discrim i
natoriu  la  care este supusă 
această categorie socială de 
cetăţeni se răsfrînge şi a- 
supra activ ităţii institu 

ţiei noastre la nivel cen
tra l şi judeţean. P otriv it 
ărt. 6 şi 7 d in 1 Decretul 
53/1990, activitatea de p e n 
sii şi asigurări sociale pen
tru  ţărăn im e a tre c u t ' de 
la ' M inisterul Muncii, şi 
Protecţiei- Sociale (organ 
guvernam ental),' la  Uniu
nea Cooperativelor Agrico
le, care nu este altceva de- 
cit fosta U.N.C.A.P., cu 
aceeaşi oameni din trecut, 
inclusiv la judeţe, care nu 
mai de a p ă ra re a . interese
lor ţă ran ilo r nu  se ocupă. 
Ca urm are, ău fost situaţii 
cînd în anul trecut, pen
siile, şi aşa destul de mici, 
s-au p lă tit cu 5—6 luni 
întirziere.

După toate insistenţele 
noastre s-a emis H otărîrea 
G uvernului nr. 154/1991 
prin  care s-a obţinut un 
îm prum ut din fondurile de 
pensii ale sectorului de sta t 
în vederea plăţii pensiilor 
restan te pe acest an, ur- 
m înd a fi ram bursat în a- 
nul viitor. Respectiva ho
tă rîre  a fost contestată în 
să pe considerentul că la 
art. 3 se prevede autono
m ia noastră, fap t pentru 
care nici p înă acum nu 
ni s-a predat patrim oniul 
şi carnetele de muncă, deşi 
avem conturile separat de 
cele ale fostelor uniuni ju 
deţene.

— Alte problem e speci
fice ?

— în  cazul nostru, spre 
exemplu, întîm pinăm  m ari 
g reu tă ţi cu m ontarea unui 
telefon de care avem ne
voie Urgentă pentru  comu
nicarea cu oamenii şi cu 
a lte  instituţii, în trucît şi 
acum  sînt pensii neachita
te în sumă de peste 10 mi
lioane lei. In tervenţiile fă 
cute în acest sens sînt blo
cate, factorii de răspunde
re neim plicîndu-se în  so
luţionarea acestei probleme 
stringente. Căutînd să se 
m enţină în  viaţă, fostele 
uniuni cooperatiste s-au 
transform at în federale ale 
asociaţiilor . de tip  privat, 
dar aportu l lor în asigura
rea drepturilor ţă ran ilo r 
nu este cel aşteptat.

Cu acest- prilej aş' dori 
să fac un apel la toţi pen
sionarii noştri, ca de la 
nivelul fiecărei foste coo
perative agricole şi comu
ne din fostele zone neeoo- 
perativizate, să a lea g ă . cîte 
un reprezentant care să 
ne contacteze în  vederea 
organizării adunării de 
constituire a Ligii pensio
narilor — ţăran ilo r foşti 
cooperatori şi cu gospodă
rie individuală, organizaţie 
apolitică, ce-şi propune să 
acţioneze pe căi legale pen
tru  dobîndirea drepturilor 
şi asigurarea protecţiei so
ciale a ţărănim ii.

NICOLAE TÎRCOB

Clipa duşmănoasă
In luna septem brie, anul 

trecut, d-na Viorica O. a 
devenit văduvă, ia r  doi 
copii m inori au  răm as or
fani. Ca să se înţeleagă 
cum s-a a juns la  această 
tragică situaţie, trebuie să 
ne întoarcem  puţin  în 
tim p, ca să vedem cum 
s-au petrecut faptele care 
au  dus la  trecerea în  ne
fiin ţă  a u n u l om afla t în 
plină tinereţe şi putere.

M itică V îjă  şi Nicolae C. 
erau  colegi de m uncă la 
„Siderurgica" Hunedoara şi 
prieteni foarte buni. Aveau 
un autoturism  cu care au 
făcut m ulte drum uri în  ţa 
ră  şi chiar în  străinăta te  
şi pe care îl conduceau cu 
schimbul. In  ziua de 12 
septem brie 1990 hotărăsc să 
se ducă pînă la Craiova, 
să procure piese de schimb 
si a lte m ărfuri ce nu  se 
găseau pe m eleagurile hu- 
nedorene. Au ajuns cu bi
ne în  capitala Olteniei, au 
rezolvat o bună parte din 
treburi, iar la m ijlocul nop
ţii au pornit înapoi, spre 
casă. Această hotărîre, to
ta l neinspirată, a fost de
term inată de faptul că, a 
doua zi dim ineaţa, N.C. 
urm a să se ducă la  lucru. 
P înă la Bumbeşti a con
dus M itică Vîjă, în vreme 
ce viitoarea victim ă a dor
mit. Aici au schim bat locu
rile, pentru ca la  Petroşani 
să treacă iarăşi M. Vîjă la

volan. • Trebuie spus că şo
seaua nu  era aglom erată, 
cum se întîm plă noaptea,- 
ia r m aşina a venit, întins, 
fă ră  oprire, în afară de ce
le am intite. A utoturism ul 
a urcat dealul Haţegului, 
l-a depăşit şi a in tra t în 
tr-o  porţiune de şosea 
dreaptă. Aici a intervenit, 
o clipă, una singură, d a r  
cu u rm ări extrem  de tra 
gice. Nu se ştie d in  ce 
cauză — cel de la cîrm a 
m aşinii zice că i-a ap ă ru t 
un-cîine alb în  faţă  M. 
Vîjă a ' p ierdu t contro lu l 
volanului, autoturism ul a 
ieşit de pe partea carosa
bilă şi s-a oprit în tre  doi 
pomi fructiferi, lovindu-se 
cu partea dreaptă de unul 
d in tre  aceştia. N.C. dorm ea 
în acele mom ente şi a fost 
izbit cu capul de părţile  
metalice ale in terio ru lu i 
maşinii. Dezmeticit ' d in  
roerietură, M.V. a oprit o 
m aşină şi l-a dus u rgen t 
pe accidentat la  sp italu l 
din Hunedoara, apoi la  Ti
mişoara. După o suptăm î- 
nă acesta a decedat.

...O fem eie tînără  a r ă 
mas văduvă şi doi copii o r 
fani îl vor plînge toa tă  
viaţa pe cel d ispărut pr©r 
m htur d in tre  ei, în tr-o  c li
pă ce i-a fost fatală, Intr-d 
clipă ce s-a dovedit • duş- 

'• mănoasă pen tru  to ţi patru.

TRAIAN BONDOR

PUBLICITATE - PUBLICITATE - P U B LIC ITA TE -- PUBLICITATE

SOCIETATEA COMERCIALA 

„SIA AXA“ S A. HUNEDOARA

Societatea Comercială „Silvana" S.A. lluncdoara 
s-a în fiin ţat la 1 m artie a.c. şi este compusă din 9 
complexe şi un ităţi de alim entaţie publică, în care 
lucrează 124 de angajaţi.

Cifra de afaceri realizată de la data în fiin ţării : 
31 milioane lei. v . :

„Consiliul de adm inistraţie — rela ta  d-na Eu
genia Burducea, director, a avut în  vedere dezvol
tarea cu prioritate a producţiei de cofetărie, răco
ritoare, îngheţată şi de paiiserie. Colaborăm per
m anent cu furnizorii de m aterii prim e din judeţ şi 
<Hn ţară, asigurîndu-ne t constant întregul necesar. 
Mengcm pe respectarea legalităţii, a norm elor de 
comerţ şi, bineînţeles, a  contractelor colective şi a 
celor individuale. De la în fiin ţare n-a fost nici o 
lună în  care angajaţii societăţii noastre sa nu-şi 
realizeze salariile. M embrii Consiliului de adm inis
traţie, îm preună cu Consiliul îm puterniciţilor s ta tu 
lu i urm ăresc lunar realizarea profitului fiecărei uni
tă ţi de desfacere din com ponenţa societăţii comer
ciale". ":v.

Cu toate că au trecut doar 5 luni de la constitui 
re, s-au realizat igienizări la „Cuptorul de Aur", la 
laboratorul de la „Tosca“, cît şi la  patiseria restau 
ran tulu i „Tic-Tac" şi bucătăria bufetului „Expres**. 
Din beneficiile realizate s-a prevăzut în  continuare 
term inarea am enajării terasei şi com pletarea cu mo
bilier la  restauran tu l „Parîngui", m odernizarea in 
cintei de la Cramă, construirea şi am plasarea unui 
chioşc la  restaurantul „Tic-Tac" pentru servirea pe 
tim p nefavorabil a g rătarelor şi a altor produse de 
carm angerie.

„T I C -  Ţ A C“

Restaurantul cu num ele 
de mai sus este situat în 
autogară. Deci, -intr-un 
bun vad comercial. Uni
tatea —- responsabilă d-na 
Ăneta Sccăreanu . — are 
berărie şi lin ie de autoser
vire, plăcintărie şi sală de 
consumaţie pen tru  băuturi, 
realizind lunar circa 1,5 
milioane lei.

A in tra t în obişnuinţa 
personalului de aici ca în 
zilele de sîm bătă şi dum i

nică să iasă în întîm pina- 
rea populaţiei din zonele 
aglom erate ale oraşului, 
cum sîn t P iaţa „Qbor" şi, 
respectiv, zona d e  agrem ent 
Cinciş j — cu răcoritoare, 
vin, m ititei şi a lte prepa
rate.

Uri ‘ dialog civilizat in tre  
vînzător şi cum părător s-a 
statornicit aici p rin  apor
tu l barm anelor şi ospăta- 
relor care dovedesc solici
tudine constantă. , . . ■»

La cofetăria „M agnolia", 
cu zîmbetul pe buze.

M A G N O L IA ... i
Am plasată în M icro!

V, la parte ru l blocului J 
B 2 din cartieru l Dacia, ■ 
cofetăria „M agnolia" e s - !

! j te cunoscută şi căutată J
*  în cartier pen tru  pros- ■ 

peţimea preparatelor ce ■ 
le oferă consumatorilor. \

„Tot ceea ce vindem, • 
noi producem aici — !
ne inform ează d-na Ma- ■ 
ria Leric, şefa unităţii, s  
-Ne orientăm  astfel în- f 
cît să  nu  ne răm înă ‘ 
preparate  de pe o zi pe 3 
alta". . . y

Cofetarele şi pa tise re -! 
le Elena Neamţu, Livia j 
Şopterean, M aria Rota-

*  ru  se află  zilnic în  fa- î 
ţa  cuptoarelor încinse J 
din care scot savarinele« 
şi ruladele aurii, sp re î 
a  le umple apoi cu ere- f  
me arom ate şi cu friş- 
că. La tejghea, v înză-î 
toareîe Crinela Goţ, Iu-J 
liana Puica, V ilma Cliiş> 
prim esc oaspeţii cu a - i  
m abilitate, oferindir-le J 
prom pt crema la  pahar,; 
încheţata ori citronadai 
solicitate.

consumatorii sînt p rim iţi

T O  S C A
Un bar ele zi. o cofetărie şi un laborator de produc

ţie formează complexul ce poartă num ele „T6sea“ — 
binecunoscută firm ă hunedoreană. Renumele unităţii este 
sinonim cu am bianţa, servirea ireproşabilă, preocuparea 
pentru  găsirea de reţete noi, pe gustul publicului con
sumator. D-na Florica Botofan, responsabilă, ne spunea 
că unitatea desface zilnic produse în  valoare totală de 
59 000 lei, din care mai m ult de jum ătate sîn t realizate 
in laboratorul propriu. : * -

In  prezent, d-nele M ihaela Gagea, Viorica Kaha, Ma
ria Balea, Adela Chiorean, cofetare, sîn t preocupate de 
prepararea cremei de castane la  pahar, cu frişcă şi cio
colată, care va com pleta bogata gam ă sortim entală a 
produselor de Cofetărie pregătite şi puse în vlrizare aici.

Apreciate sînt îngheţata de zmeură, cafea, banane 
şi ciocolată, care se p repară  şi se vînd la  „Tosea** în 
to t cursul anului. „Sîntem com erciante cu experienţă şi 
avem am biţia s ă  rivalizăm  cu oricare particu lar1* — 
notăm  ideea d-nei Botofan. Rem arcăm  servirea ireproşa
bilă efectuată de ospătarele M aria Gheorghiţă, Rafila 
Bălă]el şi Dorica M ortal.

Foto PA VEL LAZA

•  •  «  •  •  •  •  *  •  m »  i~m
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l CUPTORUL l
•  DE A U R ... «

ALTE UNITĂŢI
Tot în cadrul Societăţii 

Comerciale „Silvana" func
ţionează cofetăria „Ileana", 
Cram a — unde se va am e
n a ja  în  curînd o frum oa
să grădină de vară, Res
tau ran tu l „Parîngui" care 
realizează lunar un milion 
de lei, Barul de zi „Oltul"

şi Bufetul „Epres", situat 
in centrul vechi. S înt u- 
n ităţi unde personalul de
pună, de asemenea, s tră 
danii pentru  prim irea oas
peţilor în tr-o  am bianţă p lă 
cută, astfel ca servirea să 
atingă cele mai înalte şta 
chete ale exigenţei.

9 Non-stop. Acesta este .
B program ul de lucru a l ţ  
ţ  unităţii, ale cărei cup- 9  
p toare nu se răcesc nici- 9  
» odată. „Pe lingă pateu- g
•  rile cu brînză şi cele trei 9  
9 sortim ente de cozonaci •
•  — spunea d-na Elena •
•  Tecar. şefă de unitate *
J — am introdus, ca nou- J 
l  tate, „pîinea casei", so- 9  
9 licitată cu prioritate de 9 
9 consumatori". 9
•  Tot în laboratorul pro- €
•  priu sînt produse şi •
•  chiflele pentru  toa te  u- •  
J  n iţăţile  cu bucătării ale J  
J  societăţii „Silvana*. Pa- J  
9 tiserele Elena Plutaru 9
•  şi Aurica G iura, vînză- 4
•  toarea Angela Talfeş s e j  
9 străduiesc să asigure o j
•  calitate ireproşabilă pro- 9
•  duselor si activităţii zii- •  

• C
«

I ULC,
A - ’; .-



I I CUVTNTUL LIBER NR. 427 •  VINERI, 9 AUGUST 1991

ÎN ATENŢIA ABONAŢILOR 

LA ZIARUL „CUVÎNTUL LIBER*'

Şl PRESA CENTRALĂ

Deoarece, independent de voinţa noastră, inter
vin anele modificări în activitatea de difuzare a 
presei, îi rugăm pe cititorii abonaţi ta ziarul „Cuvîn
tul Liber", precum şi la presa centrală, aă înţeleagă 
O situaţie nou creată şi să aibă deplină încredere 
că. In toate împrejurările, sîntem alături de «$, pen
tru a  te apăra interesele cetăţeneşti ţ i a le  reflecta 
Opiniile in legătură cu diversele aspecte ale vieţii 
economico-sociale cu care se  confruntă zilnic.

Din discuţiile purtate la Direcţia de Poştă a Ju
deţ aiul Hunedoara, a  reieşit că, datorită unor greu
tăţi obiective, in zilele de sîm blta, înccpînd cu data 
dn tP august a.c„ factorii poştali din teritoriu nu mai 
prestează servicii de difuzare a presei, aceasta ur- 
nrfnd să fie  distribuită în ziua de luni. Motivaţia 
M o l*  în faptul că din activitatea de difuzare şi 
• l t e  prestaţii nu pot fi acoperite cheltuielile pentru 
«d arii duble cuvenite pentru lucrul in  ziua do sîm- 
bătă.

Totodată, pentru cititori facem precizarea că în 
aiteln de simbătă, la  oraşe, vînzarea presei se face, 

j l  pînă acum, atît la chioşcurile aparţinătoare Di- 
npeţiei Judeţene de Poştă, comerţului, cit şi la cele 
Proprii ale ziarului nostru.

COOPERATIVELE DE CONSUM 

COMUNALE

C V  M P Ă R Ă I

(481)

EXPLOATAREA DE GOSPODĂRIE 

COMUNALĂ Şl LOCATIVĂ 

B R A D

ANUNŢĂ -

ţef
*

r %

ţ i

1 Scoaterea la licitaţie publica a Centralei
2 termice pe cărbune din comuna Vata de Jos, 

11 judeţul Hunedoara.

»

î
i

Licitaţia va avea loc în .data de 14 august 
I, ora 10, la sediul Centralei Termice d* 

comuna Vaţa de Jos.

(478)

„ERS-1" cu ochii 

p e  noi

In noaptea de 16 spre 
11 iulie a fost lansată ra
cheta „A R IA N E “ de la
baza franceză Kounou  
(Guineea Franceză), avînd  
la bord nu uit cosmonaut 
sau o echipă de experţi, 
ci satelitul ^5RS-1". Tre
când peste incidentul in 
terven it la antenă . care a 
fost remediat intr-o oră 
de Centrul de control 
ESOC d in  Darwatadţ, să 
notăm  citeva din calităţi

le lu i „ERS-la, A stfel el 
poate ..vedea" ţ i  noaptea, 
pe ceaţă sau prin  nori. 
In  greutate de 2,4 tone, 
satelitul înconjoară Pă
mântul la circa 800 de k i
lom etri înălţim e de la pol 
la pol, iar Pămîntul se ro
teşte sub el. „Er S-I"  poa
te deci să fotografieze fie 
care punct inclusiv Antar- 
tica şi Ârtica. El mai poa
te oferi date despre valu 
rile marine, viteză vîntu- 
rilor care bat deasupra 
oceanelor, efectul de se
ră, încălzirea la nivelul 
întregii planete. Prin m ă

surătorile efectuate, sate
litul poate contribui şi la 
depistarea m ai exactă a 
factorilor po luan ţi; imagi
nile transmise identifică  
poluarea oaceanelor de 
către nave, dar şi tăieri
le ilegale din pădurile tro 
picale. In  fine, după cum  
m enţinează agenţia DPA, 
..ERS-1", într-o singură 
secundă, culege un număr 
de date ce corespund u- 
nui te x t de 5 600 de pa
gini.

MHterrand — vărul 
reginei

Eiisabeta a ll-a

Un ginealogist francez, 
citat de agenţia Reuter, a

SERVICII DE MICA Şl MARI j

P U 3 L IC IT A T E  L A  H U N E D O A R A  j

Venind în miîmpincrea dorinţe! locuitorilor ţ 
din municipiu! Hunedoara, începînd din 2 j 
«agast 1991, ziarul „Cjvîntul Liber" prestează I 

icii de mică şi mare publicitate în aceasta j 
litote. Persoanele interesate, precum st J 

agenţii economici din municipiu şi localităţile i 
-a.Snvecinate se pot ddresa la chioşcul propriu de ! 
5 difuzare a presei, situat în Hunedoara, bufevar- I 
i  lM  Dacia, nr. 1, Gngă florărie şi OficHjl poştal » 

J f ă u  ta, telefonul 957/16926. |
Publicitatea cu apariţie în ziua următoare J 

prgjarntSru anunţului se preia zilnic între «rele | 
8 4 1 . iar cea  cu apariţie ulterioară se preia în- î 

|  INS orele 8-14. Alte relaţii puteţi obţine la 8- t  
[t dresa sau telefonul indicate.

— -------- ---------------*-------------- — ---------------  I

$  fin ia preţul de 2^0  lei/kg •  iepuri — .
[ 56 le i/kg  •sem inţe dovleac — 20 lei/kg •  J 
• nuci ■— 30-38 lei/kg •  grîu — 8 lei/kg •  fa- | 
| sole — 18 lei/kg •  pene găină — 20 lei/kg •  N 
! găini — 45 lei/kg •  gîşte — 55 Jei/kg •  raţe | 
I — 53 lei/kg' •  piei cîe ovine •  iepuri, la pre- * 
|  ţuri avantajoase după rasă, mărime, calitate. |

|  Informaţii suplimentare la cooperativele | 
! d e  consum comunale si compartiment achiziţii j 
lU.J.C.C. — telefon 14530, înt. 16.

G U M PA R A R I

•  VlND Dacia 1300, 
p re ţ convenabil. Deva, tele
foane 22320, 20680.

(9403)
•  VlND saxofon „LU- 

>XOR SOLO" şi Ancii, ta 
ragot texto lit nou, bicicletă 
Pegas, covor persan 3,50/ 
2,50, vopsea auto, palton 
piele bărbătesc, lănţişor 
aur. Deva, telefon 17829.

(4169)
•  VÎND Mercedes Die

sel 220, stare foarte bună. 
Hunedoara, telefon 957/ 
13554, (159457)

•  VlND F ia t 1800, 6 lo
curi, pe benzină, ireproşa
bil, adap tare  Diesel, m otor 
D iesel şi piese .rezervă. H u
nedoara, str. Dorobanţilor, 
nr. 32 (Ceangăi).

" ■ (159458)
.% VîND com bină muzi

cală (dublu casetofon, am 
plificator, egalizator, radio 
şi pick-up), marca „Ani- 
pech“, sigilat. Inform aţii 
Hunedoara, telefon 13016.

(159459)
•  CUMPĂR televizor

Cromatic. H unedoara, te 
lefon 13877, (159460)

•  VlND două Dacii 1300 
şi piese de schimb. In fo r
m aţii Deva, telefon 41923.

(4258)

•- VlND avantajos în 
scriere Dacia 1300 (1989). 
Deva, telefon 18643.

(4253)
•  VÎND înscriere Dacia

1 300 (iunie 1987.) Orăştie, 
telefon 47289. (4248)

•  VlND apartam ent patru  
camere în Deva, hol cen
tral, zona pieţei, bloc E 23, 
sc. II, apartam ent 13, in 
valută. Deva, telefon 15542.

(4246)

•  G.A.P. B retea Română 
vinde la  licitaţie construc
ţii zootehnice, trac to r U 650 
şl autocamion Bucegi 5 to
ne, L icitaţia va avea loc 
la data de 22 august 1991

JOCUL
CU „CAII PUTERE"

Boteza tu  Traian, din 
Petroşani, posesor al 
perm isului de conducere

la sediul C.A.P. Bretea 
Română, ora 10. L ista cu 
p reţu rile  se află afişată la 
sediul unităţii. Inform aţii 
suplim entare se pot obţine 
la  telefon 61183.

(4256)

•  C.A.P, Vilcele, com u
na Bretea Română, vinde 
Ia licitaţie construcţii zoo
tehnice. L icitaţia va avea 
loo la  d a ta  d e  23 august 
1991, Ora 19. L ista CU p re . 
ţu rile  se a f lă  afişa tă  Ia 
sediul C.A.P. Vîlcele.

(4257)

•  VÎND mobilă cam eră
de zi nouă. Deva, telefon 
20197.' (4200)

•  CUMPĂR cuzineţi de
bielă pota zero pen tru  
Moskviei 408. Orăştie, te 
lefon 47374. (4192)

-•  VÎND Skoda 120 L şi 
Peugeot 305. Deva, tele
fon 20960. (4236)

•  VÎND dublu radiocase-
tofon Fischer. Hunedoara, 
telefon 20427. (4241)

•  CUMPĂR forinţi. Alba
Iulia, telefon 26675 sau 
20458. (4242)

•  VîND înscriere Dacia
1300 (aprilie 1987) şi 01tcit 
Club. H unedoara, telefon 
292#. ...... (4225)

•  VlND casă pe valută. 
Deva, telefon 23297.

r ;  ■ (4226)

•  VÎND Dacia 1 310, fa 
bricaţie 1991. Orăştie, te
lefon 41238.

(4201)

SC HIM B UR I 
DE LO C U IN ŢE

•  SCHIMB apartam ent 
două camfere confort II, 
Dacia, cu garsonieră sau 
apartam ent (ofer recom pen
să). Deva, telefon 22882.

(4220)

•  SCHIMB garsonieră
confort I cu apartam ent 2-3 
camere. Hunedoara. Infor
m aţii, H unedoara, str. Coc- 
sarilor, nr. 2, apartam ent 
5. (4260)

de o lună, circulînd cu 
autoturism ul 6-CJ-5805 pe 
ru ta  Petroşani — Tîrgu 
Jiu , a p ierdu t controlul 
volanului tam ponîndu-se 
eu un  autovehicul ce cir
cula din sehs opuS. Din 
accident a rezu lta t de
cesul acestui şhfer. Iată  
o scurtă descriere a  ac
cidentului com unicat de 
colegii de la  D irecţia de 
Poliţie a  judeţulu i Gorj.

A nalizîhd însă cauzele 
care au condus Ia p ierde
rea vieţii şoferului, s-a

ÎNCHIRIERE

•  CĂUTAM două a- 
partam en te cu cîte trei 
cam ere pen tru  închi
riat. Deva, telefoane 
25386 şi 25729.

(4217)

OFERTE DE  

S E R V O

•  SOCIETATEA „ILIES 
MON-DANA" execută la 
com andă bolţari d in  zgură, 
cu dim ensiunile de 30 x 25 
x  20, la p reţ negociabil. Re
laţii la  telefoanele 28462 
şi 25604, după ora 16.

(4250)

PIERDERI

•  PIERDUT carnet vete
ran  de război, pe numele 
Nistoresc Samoilă. îl de
clar nul. (4262)

•  PIERDUT legitim aţie 
serviciu, e liberată de I.M.’ 
H unedoara, pe numele Za-
haria Mircea. O declar 
nulă. (4245)

C O M E M O R Ă R I

descoperit că preşedintele, i 
Franţei, Franeoiş M itter- j 
rană este un văr îndepăr
ta t al reginei Eiisabeta a i 
77-a a Aiigliei. Informa
ţia inserată în Ziarul 
..Liberation" precizează că 
bunica dinspre mamă a 
actualului preşedinte fran 
cez, Eugenie Faure La- 
bouhaderia a fost rudă 
cu Berbard de Javnczac 
din care provine suvera
na Marii Britanii. Nu fără 
maliţie, Reuter a adăugat 
că M itterrand, fiu  al ţi
nui şe f de gară din pro
vincia franceză, şi-a aro
gat ceva din aerul regal, 
după alegerea sa ca pre
şedinte al Frapţei in 1081.

O fi ceva ereditar...

•  SE îm plinesc şase 
luni de Ia trecerea în 
veşnicie a celui ce a fost 
un bun sot şi ta tă

GHEORGIIE
MUNTOIU

Slujba de pomenire, sim 
bătă, la  biserica din str. 
A vram  lancu, Deva. Soţia 
ŞŢ fiicele. *' (4255)

•  SE îm plinesc şase luni 
de la  trecerea în etern ita te  
a d ragu lu i nostru  tată, so
cru  şi bunic

inv. pens.
VIOREL D. CRIŞAN

Com emorarea dum inică, 
11 august 1991, la Bretea 
M ureşană. P re ţu ită  şi ne
u ita tă  să-i fie am intirea.

(4235)

DECESE

•  CU m ultă tristeţe 
şi durere în suflet a- 
ducem spre am intire 
celor care au  cunos
cut-o pe ■

MARIA IONAŞ, 
de 26 ani, din comu
na Roşia de Secaş, ju 
deţul Alba, că astăzi 
se îm plinesc şase săp- 
tăm îni de cînd m oar
tea crun tă şi nem iloa
să a  smuls-o din m ij
locul nostru. Te vom 
purta  pururi vie în 
m inţile şi sufletele 
noastre. A fa fiică Dia- 
na de num ai 3 anişori, 
părinţii, fra ţii şî suro
rile  îm preună cu fa 
miliile şi nepoţii. Dormi 
in pace- suflet blînd.

(4252) •

•  A încetat clin via
ţă, la Tim işoara

prof.
CLIPII AURELIA

Fam ilia Ungureanu.
'(4251)

•  VASILE soţ, A- 
. d rian  fiu. M ioara şi
Iu liu  fra ţi, cum naţii şi 
nepoţii anunţă cu 
imensă durere înceta
rea din viaţă a iubitei 
şi neuitatei lor 

VICTORIA 
AUGUSTINA 

MACOVEI
Inm orm întarea va a- 

vea loc astăzi, 9 au 
gust, ora 14, ia cimiti- 
ruT din str. Popa Şap
că din Hunedoara.

(4263)

•  SOŢUL
fiica Silvia, .-ginerele 
Mitică, nepoţii şi stră* 
nepoţii anunţă cu a- 
dîncă durere trecerea 
în nefiinţă, după o 
grea suferinţă a scum
pei lor

VERONICA M. 
CANTEMIR,

69 ani.
Inm orm întarea — v i

neri, 9 august, ora 14, 
de la  Casa M ortuară, 
la  C im itirul din stra 
da Călugăreai d in  De
va. (9404)

constatat că acesta a con
dus autoturism ul de per
form anţă Audi, cu care 
a  crezut că îşi poate per
m ite  să circule pe defi
leul Jiu lu i cu viteze peste 
lim itele legale şî de bun 
simţ, adm ise, cu m ult 
peste 100 km /h, ia r  la  o 
curbă cC părea m ai uşoa
ră  a  p ierdu t controlul 
Volanului, n u  a m al stă- 
p în it bolidul şi s-a tam 
ponat cu vehiculul ce 
circula din sens opus.

De ce a trebu it ca

•B. T. să-şi pună m intea 
cu "puterea autoturism u
lu i Audi, nu  m ai putem
şti*

Ia tă  de ce ii rugăm 
din nou pe stim aţii auto- 
m obilişti Să nu  considere 
şoselele noastre  drept 
piste pen tru  încercarea 
pu terii autoturism elor.

DIRECŢIA DE POLIŢIE 
A JUDEŢULUI
HUNEDOARA,
- SERVICIUL 
CIRCULAŢIE

REDACŢIA $1 a d m i n i s t r a ţ i a 2 700. Deva, str. I 
TIPARUL !

Decembrie, ta. M. telefoane? 11275. 12157, 11269. U827, 
Tipografia Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257.

25904. Telex : 72288. Fâx I I806I


