
1 Ei bine, d a i Ecologi ştii 
\ par decişi a-şi face simfi- 
i tă prezenţa şi dincolo de 
J eşichierul politic! Dincolo 
S de alianţe şi mezalianţe (de 
4 gustibus, la urma ţirnie- 
i lor...). Şi iată-i participînd, 
J în premieră, la conferinţa 
\ internaţională pe teme de 
i poluare radioactivă ţinută 
• în Germania, la începutul 
1 lunii în curs. Amănunle 
4 ne-a oferit dl. Sigismund 
t Duma prorector al Univer- 
I sitâţii Ecologice, unul drn- 
\ tre membrii delegaţiei ro- 
1 mâne. •  Despre porticipa- 
1 re mai întîl, a-te S. Duma ! 
t m Au fost prezente ţări eu- 
4 ropene -  mai mult sau 
i mai puţin .dezvoltate -  că- 
’ rora li s-au alăturat", fi- 
1 resc, S.U.A. şi Canada. •  
i Probleme pe Ordinea de 
< zi? •  Fiecare delegaţie a 
J prezentat audienţei un ro- 
|  port asupra poluării radîo- 
i active din ţara sa. A ana

lizat nivelul şi sisfePwd*d»* 
informare şi prelucrare a 
datelor în discuţie. S-au 
decis măsuri concrete de 
asanare a poluării, alar
mantă încă în numeroase 
state. Prin rezoluţia fina
lă, “fiecare dintre delegaţii 
s-a angajat .la o colabora-

_ are a
dozei de rădiăoctîvitate. Cu 
el se va proceda la măsu
rători în zona Devei, dar 
şi în altele: Bălţa (Bihor), 
Ciudanovija (Banat), Ruschi- 
ţa. Crucea. (Moldova), 
Groapa Matildei (M-ţii Me
taliferi) •  Şi rezultatele

1. Ajunge un Cernobîl!
re internaţională, materia
lizată prin schimb de date 
şi solicit, prin angajare în 
lupta cu flagelul care a 
decimat vieţi, •  Pentru o 
zonă poluată ca cea în 
care noi trăim -  pentru o 
ţară eu numeroase astfel 
de zone -  un asemenea fo
rum s-ar cuveni să aducă 
roade benefice şi... con
crete. •  Exact I Am fost 
dotaţi cu ut» aparat uftra-

măsurătorilor lua-vor, oare, 
din nou, cotea vreunui 
seif ?! a Nu! Cu siguran
ţă, ele vor fi aduse la cu
noştinţa publicului' prin 
intermediul mass-mediet. 
Scopul măsurătorilor nu 
poate fi decît atenţionarea 
populaţiei asupra stării me
diului şl luarea de măsuri 
în consecinţă. •  Deva este 
suspectă de a  fi poluată 
radioactiv! Vă puteţi pro

nunţa în vreun fel ? •  Pre
zenţa termocentralei Min
tia este un semnal de a- 
larmă. ŞL e firesc să fie 
astfel! Cărbunele, sub
stanţă organică, este acu
mulator de energie radio
activă. Utilizarea cărbune
lui polonez în anumite pe
rioade a adăugat temeri I 
Dar doza de radioactivi
tate la noi s-ar putea să 
nu. depăşească nivelul ad
mis. Asta se dovedeşte 
însă. numai prin măsurători.- 

e iazul de decantare de 
d Mintia; pe culoarul Mu
reşului ; în zona • munici
piului Deva. •  Revenind ta 
conferinţă ! Cum aţi fost 
primiţi şi, mai ales, priviţi, 
după, otita tăcere ? •  La
început am fost oarecum

Convorbire realizată de 
NATAUA VASIU

(Continuare în pag. a 3-a)

-  Alo# Poliţia ?! Veniţi 
repede în parcul de lin
gă gară. Un om căîSrat 
într-un copac îmi insul
tă cîinele!
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Multe hotăriri guverna
mentale S-au lu a t 'în  pri
vinţa alimentelor a căror 
producţie are ca sursă de 
materii prime agricultura 
României. Agrkrultţira, de
spre care primul-roinistru 
al Guvernului a afirmat 
.fără putinţă de tăgadă, că 
este subvenţionată de stat 
în toate ţările mai răsărite 
ale Europei, în care ne dăm 
brînci ca alţii să intrăm, 
deşi ne aflăm' de două mii 
de ani In inima ei. Nu 
este în această afirmaţie 
nici un pic de> răutate sau 
de pornire antiguverna
mentală, cum ar putea să 
interpretez^ cineva dispus 
să traducă în stil propriu 
orice afirmaţie făcută în 
presă. Sint pur şi simplu 
afirmaţii derivate din cele 
oficiale.

In virtutea acestora, a- 
limentele destinate marelui 
consum s-au bucurat de 
protecţia, prin subvenţii 
sau compensaţii, a statu
lui.' In consecinţă, ele avi 
fost supuse unui regim de 
dirijare, pentru ca de pro
tecţie să se bucure egal 
toţi membrii societăţii. „Nu 
e bună dirijarea aceasta 
— am strigat în gura ma
re unii dintre noi. Prea 
seamănă cu ceea ce era în 
dictatură!". Prins la în
ghesuială de legile impla
cabile ale eepnomiel, Gu

vernul â ofe r- „fodite- bi
ne* şi a redus,- rind pe
rind, nomenclatorul ali
mentelor dirijate -şi# în con
secinţă, protejate prin 
subvenţie. N-are rost să 
înşirăm aici care anume a- 
iimente şi cînd au ieşit de 
la tainul de subvenţii al 
statului. Cert este că, în 
prezent, lista lor mai cu
prinde doar cîteva : zahă

rul, uleiul, orezul, plinea, 
laptele, făina şiîncâdouă- 
trei. Nu ştim în ce măsu
ră „ultimii mohicani" ai 
listei guvernamentale de 
subvenţia ne'fac să le sim
ţim cu deosebită acuitate 
lipsa. Dpuă dintre alimen- 

• ' ION ClOCLEI, 
DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)

Magazinul alimentar nr. 25 din piaţa «Obor» — 
Hunedoara. Rafturi întregi de sticle cu suc din im
port, la preţuri greu accesibile. Parcă nbi n-am avea 
fructe şi n-am şti să fabricăm sucuri. Da, dar aproa
pe că nu Ie poţi bea.,. Foto PA VEL LAZA

Poliţia Economica, Garda 
Financiara şi Direcţia de 

Contrai Financiar ataca In plin
•  In perioada 33 iunie — 14 august a.c. s-au

: aplicat 179 sancţiuni, amenzile însumînd peste 3,6 
mUiqane lei, confiscările de bunuri niai mult de un 
milion lei, precum şi 92 250 lei — bani proveniţi din 
vinzărL •  S-au scos din vînzare mărfuri cu tennen 
de garanţie expirat în valoare de 1375 000 lei.

de miercuri: confiscări de mărfuri, şi 
~"' de peste 283 000 Ici, 317 DM şi 167 

d e  312500 lei. •  Lupta
bani in
dala» ; sancţiuni în valoare 
împotriva bişniţei şi speculei continuă.

Treeînd peste animaţia 
caracteristică zilelor plirie 
de tîrg şi aspectul dezolant 
al Pieţei Centrale din Deva, 
aducem în atenţia cititori
lor unele aspecte reieşite 
în urma acţiunilor desfă
şurate miercuri, 14 august 
a.c., în comun, de către or
ganele de control amintite. 
Obiectul acţiunii s-a con
centrat asupra zonei numi
tă „ţarc", unde’ se fac tot 
felul de afaceri şi escroche
rii,. aici bişniţarii şi specu
lanţii, unii dintre ei reci- 
divişti in materie, situîn- 
du-se în apele lor, sfidînd 
orice lege scrisă sau ne
scrisă a comerţului. Prinşi 
cu mîţa-n sac — cum se 
spune —, adică neputînd să 
justifice provenienţa măr
furilor, neavînd asupra lor 
documentele necesare prac
ticării comerţului privat, 
care în asemenea condiţii 
devine ilicit, nedeclarînd 
anticipat adaosurile comer
ciale practicate, sau neafi- 
şînd preţurile la mărfurile

oferite spre vînzare, celor 
aflaţi în culpă li se con
fiscă mărfurile şi plătesc 
cu seninătate amenzile de 
rigoare (de regulă achită 
pe loc cîte 15—30 000 lei) 
promiţînd ■ tacit că vor re
veni aici sau în altă piaţă 
peste o zi sau două cu un 
nou fond de marfă. în ase
menea condiţii, ce să mai 
spunem despre protecţia 
consumatorului ?
" Dar să prezentăm succint 

cîteva aspecte mai semnifi
cative. .

Constantin Cîurar, din 
Deva, de profesie ‘instala
tor, vindea produse a că
ror provenienţă n-a putu- 
t-o dovedi. Urmarea ? I 
s-au confiscat 88 pungi cu 
cafea a 250 gr fiecare şi 
144 pachete de ţigări Kent, 
aplicîndu-i-se totodată şi o 
amendă de 30 000 lei, din

NICOLAE TIRCOB

(Continuare 4n pag. a 3-a)
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•  PENTRU SINISTRAŢI. Ve
nind in sprijinul sinistraţilor din 
Moldova, salariaţii de la Societa
tea Comercială „Mureşul" S.A. 
Şoimuş au virat-în contul aces
tora suma de 20 000 lei. Un gest 
umanitar, ce trebuie apreciat ca 
atare.
. . #  INIŢIATIVA o r ig i n a l a . 
Şi nu numai atît. Căci tdeea 
'Asociaţiei de Locatori, nr. 194 
Deva evidenţiază în primul rină 
omenia şi sensibilitatea Celor care 
compun comitetul de conducere 
al acesteia. Despre ce este vor
bă ? Fiecare locatar al ăsociaţiet,

cu prilejul aniversării zilei de 
naştere, primeşte o felicitare din 
partea comitetului. Ii felicităm 
pentru iniţiativă.

•  HRAMUL BISERICII DIN 
MÂNERĂU. Ieri, de sărbătoarea 
Adormirii Maicii’ Domnului, zisă 
Sfînta Maria Mare, s-au împli
nit 100 de ani de Ia sfinţirea 
Bisericii din satul Mânerău, co
muna Peştişu Mic. La hramul bi
sericii au participat toţi credin
cioşii din sat, care au donat a- 
limente pentru parastasul şi po
mana ce au avut loc sub veghea 
preotului Constantin Bălteanu, 
parohul sfintei biserici.

•  BANII PENSIONARILOR. 
Mai nou, plata pensiei se face 
cu nişte bani pe care, pur şi 
simplu ţi-e scîrbă să pui mina.

Şifonaţi, zdrenţuiţi, înnegriţi, fre
caţi de nu se mai cunoaşte dacă 
bancnota este de 25, de 50 sau 
de 100 de lei. Sigur, nu poştaşii 
sint de vină. Dar cai care le dă 
aceşti bani să facă plăţi pentru 
pensionari nu se gîndesc .la con
diţia acestora ? Parcă n-ar fi 
destul de umiliţi cu mărimea 
pensiei. .Să-i mai umilim şi din- 
du-le nişţe bani soioşi...

•  NOU. In peisajul comer
cial al Hunedoarei — o pre
zenţă npuă -r- unitatea de ali
mentaţie publică „Dacia". In cele 
două saloane ale sale unitstea 
serveşte,'deocamdată, pizza. vir- 
şli, sucuri şi alte băuturi răcori
toare, cafea şi un sortiment bogat 
de băuturi spirtoase. Proprieta
rii ne asigură că în curînd vor

putea oferi felurite preparate 
din peşte proaspăt.

•  UNDE SINT PRĂJITU
RILE ? La Călan există un la
borator de cofetărie bine dotat 
material şi încadrat cu lucrăto
rii necesari — ceea ce în alte lo
calităţi ale judeţului nu prea Se 
întîmplă. Tocmai de aceea se 
pune întrebarea : unde sînt pră
jiturile ? Nu de alta, dar sint zile 
în şir în care lipsesc. sau se pot 
găsi doar într-un sortiment ori 
două. Pentru a se suplini nece
sarul, se aduc prăjituri de la 
Haţeg. Bine-i oare ?

“ V ■' REPORTER .

■  FLOTA m a r e . d a r ... 
A şaptea flotă a lumii, ca 
tonaj, flota maritimă româ
nă de transport cuprinde 
265 de nave însă 0 bună 
parte se află In reparaţii 
şi conservare datorită lip
sei de fiabilitate, în princi- 
pal a motoarelor. Sint în 
curs dd execuţie 56 de na
ve cu o capacitate totală 
de 1 525 000 TDW, care se 
vor livra în 19941 Aceste 
nave cit şi cele care vor 
fi reparate vor avea motoa
re cu o fiabilitate- mai 
ridicată şi consumuri mal 
reduse de combustibili faţă 
do caracteristicile actuale. 
Se apreciază că între anii 
1995—2000, flota se va Joia 
cu nave specializate în 
transportul gazelor liche
fiate, precum şi alte tipuri 
de nave RO-RO, port con
tainere, care vor rezulta în 
urma unor studii de fezabi
litate.

|  CE MAI ZIC AME
RICANII. Un comentariu 
transmis pe canalul 26 ai 
televiziunii americane a- 
preciază că Legea privati
zării adoptată- de Parla
mentul României este una 
din cele mai îndrăzneţe 
legi in această materie din 
ţările Europei de Est.

■  OLIVETTI ÎN ROMÂ
NIA: Firma „Ing. G.
Olivetti c.s.p.A", desemnată 
de Piaţa Comună ' pen
tru a asigura programe 
soft in partea computeriza
tă din asistenţa acordată 
României , prin programul 
PHARE, a început • discu
ţiile pentru concretizarea 
proiectelor. Se are în ve
dere realizarea' părţii spe
cifice de soft in. transpor
turile feroviare, crearea u- 
nor centre de competenţă, 
bănci de date privind 
know-how, tehnologii, pre
gătirea, personalului şu».

■  COMBATEREA CO
RUPŢIEI TREBUIE SA 
INCEAPA DE .SUS* ! In
tr-un raport al domnului 
Ion Iloria Ncamţu — şe
ful Departamentului de 
control al Guvernului — 
se arată că eradicarea co
rupţiei trebuie să înceapă 
de „sus". După exp^MM* 
ţa unor ţări ca S.U.A.flwo. 
xic, Bolivia, Filipine ş.a., 
Populaţia capătă încredere 
în corectitudinea guverne
lor dacă procesele Intenta
te persoanelor influente co
rupte sînt publice şi susţi
nute de publicitate sporită. 
In caz contrar, îşi fac loc 
suspiciunea şi neîncrederea 
în autorităţi.

■  SCHIMBARE DE ÎN
SEMNE. Potrivit' relatărilor 
ziarului „Al Ahram" ci
tat de TASS, Iranul ar fi 
inclus în aviaţia sa militară 
avioane irakiene ce s-au 
refugiat pe teritoriul aces
tei ţări în timpul conflic
tului armat din zona Gol
fului Persic. Se afirmă# 
totodată, că însemnele ira
niene de recunoaştere, pre
cum şi alte simboluri au 
fost deja aplicate pe fuse- 
lajul aparatelor. militare 
irakiene. Potrivit ziarului 
„Al Ahram". in Iran se 
află 112 aparate militare 
şi 33 aparate civile irakie
ne. Bagdadul susţine că 
numai 26 de avioane au 
trecut în Iran.
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Deşi mult discutdtă, pro
blema raportului - dintre 
şcoală şi religie continuă

■ să rămîhă nesoluţionată, 
plutind încă în ambigui
tate. Căci ■ introducerea

- educaţiei moral-religioase 
iu şcoală, dar ou regim 
facultativ, nu e nici mă
car un compromis tranzU 

1 toriu şi acceptabil, ci o 
pseudosoluţte de ochii 
lumii, lipsită de otice e- 
ficienţă educativă. Se pa
re că undeva, la un anu
mit nivel decizional, e- 
şcistă încă teama de rett- 

i ţfie. Sau poate numai de 
' ascendentul pe care l-ar 

putea dobindi ea în edu
caţie, socoiindu-se că ast- 

1 fel ar f t  influenţată li
bertatea de opţiune a con-

■ viagerilor tinerelor gene
raţii. Teama ar putea fi

iv justificată pină la un 
• punct: dacă ne gîndim la 

deceniile de îndoctrinare 
’ comunist ateistă, al că

rei principat canal de pro
pagare devenise şcoala, e 
firesc să ne ferim acum 
de Căderea hi cealaltă ex
tremă, a îndoctrinării re
ligioase- Dacă depăşim 
însă acest punct. teama 
dpare cu totul nejustifi
cată. Ea s-a născut din 
confuzia evidentă care: se 
face între îndoctrinarea 
ideologică, în speţă reli
gioasă, şi CULTURA RE
LIGIOASĂ, ca o campo-

î nentă fundamentală şi 
deci indispensabilă atit
educaţiei morale cit şi 
culturii generale.

Educaţia moral-religioa- 
să în_ învăţământul de stat 
nu poate avea ca scop 
prozelitismul în favoarea 
unui anumit cult, Ci în
zestrarea' tineretului cu 
elementele de bază ale 
culturii şi moralei creşti-

cărora să-şi poată forma 
singure convingerile. în- 
ctpînd cu audierea po
vestirilor- biblice, cu de
sluşirea 'rugăciunilor ob
şteşti şi explicarea Deca
logului, trecînd prin isto
ria biblică, aprofundind 
Noul Testament prin co
mentarii, luind cunoştinţă 
de principiile moralei 
creştine şţ sftrşind cu is-

CONTRAPUNCT

81
ne, în, spirit ecumenic, şi 
de respect pentru toate 
credinţele, fn acest fel, 
ea mu mai paste f t  per
vertită într-un mijloc de 
manipulare şi influenţare 
a optimilor. Dimpotrivă. 
Concepută ca UN SIS
TEM de discipline CfBtl- 
GATORII, cu o comple
xitate progresihS, pe mă
sura particularităţilor de 
vîrstă, • din învtyănttntul 
preşcolar ptnă în ultima 
clasă de Heeu, educaţia 
imrafcreftgibasă ar oferi 
tinerelor generaţii, în 
mod treptat şi firesc, da
tele esenţiale pe temeiul

totia religiilor şi reflec
tarea tor în arte şi litera
tură, tînărul ar absolvi 
liceul cu un orizont de 
cultură în adevăr „gene
rală", incomparabil mai 
vast şi mai complex decît 
cel pe care şcoala i-t o- 
feră acum. Mai mult : 
chiar dacă n-ar deveni 
neapărat un „homo reli- 
giosus", el ar fi în mod 
sigur un om moţai, ca
pabil să facă singur deo
sebirea înite bine şt rău 
şan măcar să-şl impună 
respectarea anumitor li
mite în cănduită.

’ i Cu foţii sîrtterfr preocu

paţi de creşterea fără 
•precedent a delincventei. 
Cu toţii sîntem îngroziţi 
de ponderea enormă pe 
care o deţine tineretul in 
această creştere. Dar nu 
facem nimfe : constatăm, 
ne jelutm şt-aşteptăm ca 
rezolvarea să vină din 
partea poliţiei. Oricît ar 
fi însă de bine dotată po
liţia — şi va fi — nu vâr 
eradica fenomenul, pen
tru că soluţia nu stă 
numai în reprimare, ci 
in primul rtnd în preve
nirea prin educare. Dar 
cum să realizezi educaţia 
tnoral-religigasă prin cile- 
va are. şi acelea faculta
tive t  E o ruşine şi o 
aberaţie pe care o dato
răm probabil unor dino- ' 
zguri marxist — leninişti 
care bîntuie încă trave
stiţi prin ministerul de 
resort şi Parlament. E O 
ruşine şd o aberaţie care, 
agravată de valul de sub- 
literatură şi filme mizera
bile, va sfhşi îs  perspec
tivă prin generalizarea 
marasmului moral. Dadă 
nu ne trezim la vreme, 
acum cind Constituţia şi 
I.egea invăţămintului în
că nu sînt adoptate, vom
plăti în tim p ,. greu $i 
irecuperabil, prin diio-
luţia -a înseşi fiinţei spi
rituale a acestui neam.

RADU CIOBANU

Inventar de sentimente

1

Domnul profesor de fizică, cu mers uf 
înţepat, de acadea cu bărbi şon.
Domnul protesor de geografie, pipăind 
cu privirea forma de relief a sînilor Viorelei, 
fata brună cu ochi migdaloţi 
dm prima tinereţe a mea...
Doamna profesoară de istorie, 
cocheîind cu oglinjoara şi povestind 
C» şi cum despre lancu de Hunedoara.
Domnuf profesor de română, 
cu conspectele totdeauna la zi, 
reeiffrvd ar patos de actor ambulant:
„Murrfîi noştri aur poartă /
noi cerşim din poortă-n p o a r t ă . ‘
Pedagogia bâţufuj peste cap şi-a ţipetelor 
isterice a domnului profesor de matematici, 
frăgfnd de codiţe adolescentele cu pistrui de la 
' ' ţară...
„Dragi copii, gheaţa conservă alimerttete;
'la nevoie o topim şi obţinem H2O - 
apa se bea încet, cu înghiţituri mici"™

\ ' ne învăţa
doamna profesoară de chimie la ora de practică, 
în plină campanie de recoltare o cucuruzului.- 
Apoi, domnul profesor de filozofie :
„Eşti tare, ba Ioane, la materialism dialectic,
dar cu economia politică stai rău;
du-te mai bine în parc şi scrie dracului un poem,
apoi adu-l să ît citim împreună... oricum
eşti cel mai original elev dirveîţi am avut..." -
,..Oho, de n-aş fi încă’ elev ia .şcoala originală’

■■■■...■ a vieţii
şi-a poeziei lucrătoare pe trei schimburi; 
poate aş fi scris şi eu azi ca fratele nostru,

Bcrcovia .-
„Liceu, cimitir al tinereţii mefe, 
cu profesori pedanţi şi examene grele..." ’
Dar aşa, las totul în seama obsedantului

-V y . ■ trecut
şi scriu, ca mine' totul de la început:
Doamne, ce n-aş da să mai râmîn repetent măcar

un an,
să fiu scos în faţa careului ca un autentic golan, 
să mă eliminqţi, domnule director, trei zile

din liceu,

NU-I AŞA ?
Ai dansat frumos... 
Niciodată n-ai dansat

ca aseajră. 
Trupui ţi-1 simţeam

topire de ceară 
scurgîndu-se pe mine 
in jos.

O singură dar cumplită 
vioară

lovea în .neştire sufletu-mi 
scos

la dansul prin care, 
la fel ca .Hristos, 
înviam prima oară.

Dar eram mai frumos !
... Nu-i aşa, Domnişoară?

NECULAt CHIRiCA

Numele istoricului X. 
Scurtu eşte; cunoscut în 
ri ridurile specialiştilor, 
prin contribuţii valoroase 
şi îndrăzneţe la desluşirea 
unor momente Importante 
din trecutul neamului 
nostru. în  acest sens ttoi 
cita doar un titlu din 
lucrările sale „Contribuţii 
privind viaţa politică din 
România. Evoluţia fornjei 
de guvernând»! Io Istoria 
modernă şi contempora
nă" la cârd se adaugă 
ultima sa apariţie, dato
rată Editurii „Danubius* 
— „Monarhia in România. 
I866—194Î".

Lucrarea este structu
rată pe 6 rapţţble şt o 
încheiere, structurare ce 
îi permite istoricului I.

Argetoianu, care consem
nează anecdota pe seama 
reginei Mar ia, privind 
relaţiile ei intime cu 
prinţul Barbu Stirbey. 
Prineipesa Elisabeta — 
se spune — a strigat-o 
Intr-o zi pe sera et mai 
mică,. Ileana — cea care 
avea să se căsătorească 
cu Otto de Habsburg — 
cu următoarele cuvinte: 
„Vino iute s i Vezi pe ta
tăl tău î* — adică pe prin- 
ţulB . Stirbly. # a  sînt ne
glijat® nici averile de 
bază ale casei regal®, sur
sele. de formare ale aces
tora : donaţii, evaziuni 
fiscale, escrocherii, înşe
lăciuni şa, mai ales te  
epoca lui Caro! al H-lea.

Un capitol special este

PREZENTAU tm CARTE

—

pentru ţigara carpaţi fără de timişoara 
fumată ilegal în veceu !...

IOAMEVU

Scurtu Să demonstreze cu 
rigoare ştiinţifică necesi
tatea instaurăm dinastiei 
străine în 1860, 4» Bonsfr- 
rtia, pentru consolidarea 
unităţii Statului Naţional 
al ' Românilor, obiectiv 
major al revoluţionarilor 
paşoptişti. De asemenea, 
istoricul I. Scurtu nu pre
getă a prezenta cititoru
lui principalele momente 
din istoria naţională în 
care monarhia a fost im
plicată eu succes: Răz
boiul de Independenţă, 
relaţiile cu Germania şi 
cu Ausţro-Ungaria, carac
tere: şi conţinutul tor, 
primul război mondial. 
Mama Unire, perioada 
interbelică, rolul monar
hiei în lichidarea demo
craţiei şi, deschiderea 
drumului spre dictaturi: 
regală, legîonaro-antones- 
ciană, antonesciană şi co
munistă.

Stilul cărţii este cel 
ştiinţific, plăcut şl viol,
uneori plin de picante
rii. Autorul pătrunde cu 
decenţă în viaţa intimă 
de alcov, a regilor, a re
ginelor şl a -prinţeselor 
din România, susţlnîn- 
du-şi afirmaţiile cu citate 
din memorialistica oame
nilor politici ce au cunos
cut bine viaţa dte la pa
lat, aşa cum a fost- G.

rezervat ex-regeîui Mfha» 
I,‘ aspectelor privind lega
litatea urcării sale pe 
tron, fn care scop este ci
tat chfar Caroi ţ i  ll-lea, 
afirm Ind că alihgi a de
venit rege ilegal şi „nc- 
constltuţional". Mcănertte- 
lor de ta 23 august '44 şi 
30 decembrie '47, Scurtu 
le acordă -importanţa cu
venită. Se arată romi Ju
cat de rege, în înlăturarea 
Iţti Ântomescu,  ̂precum şi 
aprecierile Iui Cârcă ia 
afiarea detronării fiului 
său, cînd spune ; „Cine 
dracii l-a pus pe MUiâjţă 
să se întoarcă (din _ An
glia) ca după o săptămî- 
nă să pţece in condiţiile 
cele mal urfte şi dînd că
tre popor o proclamaţie 
ruşinoasă Nu niudăjl c i  
abdică pentru ci Şi urma- 
ştt săi, dar spune In pro* 
ctămaţie că lasă poporu
lui grija de a-fi alege fe
lul cum doreşte să fie gu
vernat, considerând c i mo
narhia este un obstacol 
serios in cafea dezvoltării 
democratice a ţării... Chiar 
daci abdicarea şi procla
maţia i-ou fost smulse 
prtn ameninţare, s-a pus 
în situaţi* cea mai ori
bilă posibili".

OV. KWBSClf

Aruncat de seri
decolorate-n 

răcoarea vreunui arbore 
buimac,

vedeam de-aeolo cum 
tresar® Rina 

de cîte ori se deschidea 
Un mac,

de steaua mea de-argilă 
priponit

şi nişte riuri orfice
cu albii

din cuvint curgfnd înspre 
zenit

Vedeam de-acolo-un cal 
' \  de alabastru

şî» iată-mS, . călare stind 
■ pe murg

cînd seara cu noaptea 
se-ngînă,

prin lanul &  ntacf
• ' fal^ăGod 

ca secera lunii In mină.

lONEt AMMfUnt
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1- Ajunge un Cernobîl! j bunai guma
s
ţ (Urmare din pag. IJ 

timoraţi, om frâit un oore-

?!

manie Democrată, are cele 
oloi mori mine şi cariere de 
uraniu Exploatarea cru 

irrferi^ prodicrt-o sovieticii. Pă-
S  d i f t S T  **t«d . Locuitorii,

nw faogaj nesemnificativ zone» şmt m m >l m i 4  
de informaţii. După ce Se mai pot lua doar mă-
ne-am prezentat documen
tarea, am constatat o uni-

surf... recompensafarir. Oa
menii sînt trimişi pe chel

formizare a... prejtcmjeî. la* foiala sfatului în sejururi 
interpretarea bazei de da* de Crte o lună. Unde vor!
te (care a existat, dar cam 

•mţ * o  publicat -  n,r.J a. 
fost apreciată pentru pro-

e Pentru noi -  pericol din
lăuntru, pericol din «fără! 
Kozlodui, Bulgaria ! •  Rea*

fesianaRsm. •  Cunosc fap* litatea nu popie fi negată! 
(uf că (orile dezvoltate au Kozfadui «wpenlrţfă să fie
ftfuf a*.ft rezolva proble
ma combustibilului radio- 
«cftr d t  mai departe dă» 
casa. Ceea ce n-au ştiai 
- e a *  »*au putut -  a fac* 
tarile socialiste. Dovada: 
•»pt*<0irile de uraniu de 
fa noi î •  Există, într-ade- 
vor, cîteva situa fii dispera
te  Wîsmut, din fosta Ger-

af dailea CernabTf. La ac
tuala canadienii
au deci» P «npllcore. e
----  ' porii»! Altfel,

A  4» ce nu,
m r n  *Î
ni*
firească |fn < curenţi
lor .de 4tm pe ' «Rrvcfta
SE -  MV...

Cit de bine sint apr*-: 
vizionate magazinele So
cietăţii Comerciale AU» 
mentara SL A. Deva, sat 
văzut-o şi-o. vedem zi de 

, z i Ce se găseşte însă în 
depozitul Mic—Gros ai 
amintitei societăţi, o ştim 
mai puţin. Lucrători ai 
corpului de control comer
cial : al Prefecturii au 
avut însă curiozitatea de 

_a vedea şi acest lucru.
La sffrşitul lunii iulie, 

în depozit exista gumă de 
mestecat în valoare de 
mai bine de 6 milioane 
lei (1?). Valoric, urmează 
săpunul de toaletă de im
port : 2,760 milioşne lei, 
apoi buretele pentru spă
lat : 600 000 lei etc.

Desigur, multe s-ar pu
tea înţelege din acest lu
cru, dar în primul rînd 
felul, cum societatea se 
ocupă' de aprovizionarea 
locuitorilor Devei. Oare 
chiar aşa de greu este de 
priceput că guma de mes
tecat nu ţine de... foame? 
(V.N.).

de la salubritate
Cit de importantă ;y este 

pentru noi, toţi, curăţenia 
oraşului, o ştim bine. Am 
abordat adesea această te
mă referindu-ne mai cu 
seamă la obligaţiile pe ca
re  le avem, • ca cetăţeni, 
pentru întreţinerea igienei 
oriunde ne aflăm. în  rîn- 
durile de faţă mi-am pro
pus să scriu despre oame
nii de l a . salubritate, de
spre munca lor. Ne-am o- 
bişnuît să Ie vedem doar 
greşelile, să ne, m anifestă» 
nemulţumirea că n-au ri
dicat gunoiul, că l-au îm
prăştiat pe stradă ori că 
au răsturnat neglijent re
cipientul în cuva maşinii. 
Dar ne-am pus. oare, în
trebarea « f  i e  întîmpla 
dacă- resturile adunate în
tr-un municipiu cum este 
Deva, de pildă, n-ar fi du
se la rampă, dacă dimi
neaţa am intilni străzi ne
măturate, coşuri negolite ? 
De ce ne ascundem, oare,

Economică, Garda Financiară  
de Control F inanciar atacă în

i

(Urmare rito * 1

•care a achitat-pe loo t&060 
-lei.
1 Un alt caz. Ehalînd pre
vederile Legii m m ,  Ni» 

sebtetar Cfrancea; dftj Efâtrz, 
•comercializa 'tBfaritefriăf- 
fuH neputihdii-le dovMt 
provenienţa. „Recolte" «op* 
fiac ttS ; î.l perechi de felqgt. 
;l3“ perechi încăîţămînfe 
,Abics“, doaă fuste b lu g i, 
patru costume blugi, gecî 
blugi, «sampliwt,’ cămăşi, 

ialte articole. Amenda a- 
'pHoată: 30'000 le i

ţffrtBare din pag. t)

tele dirijate, d*ef protejate • 
şi subvenţionată, ne fac 
însă să le-o simţim deose
bit de acut. Este vorbe, aţi 
ghicit, de zahăr şt de ulei.

Că a trecut timpul căp* 
finilor, al cireşelor, al vi
şinelor, miine, poimîine şi 
al prunelor şi noi am ră
mas în gură cu gustul a- 

. mar al cafelei fără zahăr, 
este de acum ud fapt îm
plinit. Vine însă sezonul 
zacuscăi şi ne uităm cu 
milă în căinară că nici u- 
lei pentru zacuscă nu-i. Şi 
atunci ne întrebăm, logic 
şi legitim, cum se «sigură ’ 
şi cum se distribuie ali
mentele dirijate.?

Ancheta acestei săptămîni 
pe tema enunţată am lo
calizat-o la Hunedoara şi 
Simeria, însă datele ei, cu 
mici variaţiuni, sînt vala
bile în orice localitate a 
judeţului.

ZAHĂR — ClT SA
îndulceşti o soacra
ŞI CEVA PE DEASUPRA

Magazinul alimentar nr.
|  din Hunedoara, are aron
date pentru aprovizionare 
cu alimente dirijate 2 500 
de persoane.

— Zilele acestea ne 
spune şefa de unitate, — 
d-na Vasilica Pîrvu — am 
primit 1800 kg din restan
ţa pe luna iunie, pe cmc 
le-am şi distribuit. 1 500 
de kilograme dintr-un ne
cesar pe două luni de cir, 
ca 5 000 kg.

Magazinul nr. 25, din 
piaţa „Obor", trebuie să a- 
jprovizioneze cu produse

A călcat pe bec şi Ioan 
Boca, din Caş vana, jude* 
ţUr SUtJeăVft, care, fără A 

'«Uterfttjrtie, practica 
Vîhzarăă de mărfuri (îneăŞ- 
tftaaiiltc), fapt pentru care 
I s-a aplicat o  amendă de 
30 000 IeL '
. Neavind ai<4 e a |tă  ocu

paţie, .Rernus Mîtza din 
lîteu. judeţul A ra #  vindea 
nrirfurf f# 8  s i  pasate 
autorizaţie. în  eortformftate 
cu prevederile legale a 
s-au confiscat ' 8 perechi 
de blugi şi a fost amendat 
cu 30 000 lei.

|  Pentru neafişajea pre
ţurilor, numeroşi corner-* 
cianţi, între care Gheorghe 
Căldtoar, din Hunedoara, 
Ioan Meldovan, din jude
ţu l  «striţa-N ăsău^ Ttd. 
hurel Budulea, din Brăniş- 
ea ş.a. au primit amen
zile de rigoare —» cîte 5000 
lei fiecare.

Alţi contravenienţi sînt 
Ioan Crişan şl Viorel Câ- 
tahi, ambii din Deva* care 
practicau schimbul valutar 
neautorizat. Pe lingă con
fiscarea banilor $i valutei, 
celor în cauză li s-au apli
cat şi amenzile cuvenite.

Fără prea multe comen
tarii, acestea ar fi o par
te <fin faptele derulate îft 
cîteva ore in piaţă. Evi
dent, asemenea acţiuni de 
control continuă. Nu num<d 
la Deva, ci în toate ora* 
'ţdir iueWUlui. Considerăm 
că ele Sîrit necesare, utile 
ş t  eficiente, «perind că 
numai în acest mod- .vom 
scăpa de o gravă plagă 
sociala numită bişniţă şi 
speculă, ce se practică pe 
scară largă în goana nestă
vilită spre îmbogăţire peste 
noapte şl fără muncă.

de aceşti oameni, de ce-i 
evităm ? E cert că-1 una 
dintre meseriile de M. pe
riferia societăţii. Nu o face 
Şi nu o acceptă oricine. Cel 
puţin aceasta este concep
ţia acum la nOi. Să te afli 
mereu în mijlocul micro
bilor şi mizeriilor de tot 
felul, să inhalezi kilograme 
de praf nu-i atît de uşor! 
Dar cineva trebuie să tru 
dească şl aici. Şi o fac cu 
seriozitate şl cu dăruire 
mulţi dintre angajaţii Sec
torului prestări servicii al 
oricărei R.A.G.C.L.

în vreme ce noi ne odih
nim, vrednicele muncitoa
re Ileana Codeba, Lenuţa 
şi Maria Covaci, toate cu 
peste două . decenii vechi
me în aceeaşi îndeletnici
re, Marini ca Dodi, mamă 
a cinci copii, Maria Ma* 
cingo II, tînâra Elena Ghiu- 
rea, familia Nicolae şi E- 
iena Stere se află pe stră
zile centrale ale Devei, cu . 
mături şi lopeţi, spre a le 
face curate, asemenea o- 
glinzilor. Nu-i uşor ca zil
nic s i  mături 110 000 mp.

Şi, pentru că noaptea 
sînt şl străzi mai puţin lu
minate, activitatea conti
nuă. ziua Intre femeile cu 
rochii înflorate, pe care 
le-ntilnim dimineaţa în 
drumul nostru spre locul 
de muncă, au fost: poate şi 
cumnatele Anuţa şi Vale- 
ria Macingo, apreciate pen
tru loialitate şi statornicie, _ 
surorile Viorica şl Ileana 
Gheorghiţâ Ori Floarea 
Stan, mamă a cinci copii, 
multe alte tinere, creole; 
frumoase şi vorbăreţe, dar 
harnice din cale-afară...

„Aş vrea să fac un apel 
către populaţie — spunea 
d i  Petru Rebrcanu, con
trolor; Şi anume să nu a- 
prindă resturile îp reci- 
pienţi deoarece îi degra
dează. iar reparatul şi

vopsitul lor costă foarte 
m u lt; să folosească coşu
rile de gunoi stradale".

Despre problemele seetCK 
rului, despre dotare ş.a* 
ne-a vorbit, pe larg dl. Ni
colae Petruse. „Cu toate 
că după Revoluţie, au in
trat în funcţie două auto- 
cohteinere noi, dotarea ac
tuală este minimă, cel pu
ţin . 4. maşini fiind degra
date fizic şi moral. în  pre
zent, maşinile se închiria
ză de la sectorul u tila je; 
ar fi existat intenţia con
stituirii unei regii aptono*-- 
mă de salubritate, aşa cum 
au şi alte judeţe,,. Cu toa
te  acestea, oamenii mun
cesc, îşi fac datoria. De 
peste 20 de ani, Adalbert 
Macingo lucrează la-acos
tă firmă, punînd mult su
flet, dovedind exigenţi Sî 
apţivjtatea de, evidenţă a 
inăşinilor la rambA Intre 
cel pe care se pune bâză, 
lucrători serioşi, cu f a c i 
lii, i-am reţinut şi pe 
Gheorghe Macingo XI, Eo- 
vacş Emeric, Ioan Cifes^ 
în etate de 60 ani. dîn.- ca
re o pătrime ca anggJaS 
la şaiubritaţe, fără , să 
cobească niciodată 
pe mai tinerii IrimiO 
tal l i  şi Martin Antaj*
Ioan Czine”. • . ,

„Dacă nu merge sahibrl- 
tatea, suferă tot oraşul « să 
preţuim-, mai mult această 
muncă" — notăm s ţm d »  
celor eu care am 'dMctfât 
Ce ar .însemna preţuire* 
noastră 7; Să păstrăm'-- ce 
s-a făcut frumos pentru 9- 
raş,, să întreţinem curate 
ale le  şi trotuarul din faţa 
casei, să nu răsturnăm gă
leata Ifagă eonteiner. Să 
dăm mai mult respect mă
turătorilor de străzi, oa
menilor care, periodic, r i
dică şi transportă grfiiuegl 
de resturi menajere, ş t de 
tot felulr •

ESTERA ŞINA

pr&tejate.
dirijate .3 500 de locuitori. 
Pă lunile iunie şi iulii ar 
vea deri nevoie de 7 tone 
de zahăr. „Am primit două 
tone din sare am satisfă
cut solicitările a circa ju
mătate din cei cărora tre
buie să le dăm zahârul pe 
luna iunie ne spune d-na 
Ecaterina Lazăr, şefa de 
unitate.

La magazinul nr. 14, dfei 
piaţa „Dunărea", situaţia 
este şi mai... amară. Pen
tru cei 7 2O0 de locuitori 
arondaţi, cărora trebuia să 
li se asigure pe lunile iu
nie şi iulie Î6 000 kg dte 
zahăr, s-au livrat... 2 500 kg. 
Pentru fiecare familie — 
cît a îndulci O soacră şi 
ceva pe deasupra. Ca o 
ciudăţenie, a flă»  de la 
d-na Carmen Mihai (una 
dintre cele două şefe de 
unitate), că „deşi avem za
hăr pentru cel care nu şi-au 
luat raţia pe luna iunie, 
oamenii nu vin sâ şi-l ri
dice". S-or fi săturat de 
aşteptat,, mai ştii 7 

î-a trebuit ceva timp d-lui 
Luca Moga, responsabilul 
magazinului alimentar nr. 
1 din Simeria, pînă să a- 
dune din acte cît zahăr a 
intrat la magazin pe lu
nile iunie şi iulie. Şi a gă
sit că a intrat impunătoa
rea cantitate de... 2 500 kg 
în 16 iulie, pentru 4 500 
de locuitori ai oraşului, ca
re nu se mai îndulciseră 
cu zahăr de la alimentara 
din luna mai. Din 16 iu
lie, „bălana a înţărcat", 
cine ştie pînă cînd. Este 
vorba de un magazin la

care este arondată 36 la 
sută din populaţia pe care 
o aprovizionează cu ali
mente Societatea Comer
cială „Comsîm" S.A. Si
meria. Ce-o fi în „subur
bii" — Uăoi, Cărpinîş, Şî- 
meria Vefche şi altele?
;,Oamenii vin şi se ceartă 
cu no i :Noi- ce să le mai * 
spunem ?" — se lamentea
ză pe drept cuvint dl. 
Moga.

UNORA LE PRISOSEŞTE, 
ALTORA NU LE AJUNGE

Dacă aşa stau lucrurile 
cu zahărul în cele două o

raşe — şi sîntem siguri că 
şi în altele stau ia fel —, 
ce să îrttîmplă cu celălalt 
aliment de bază protejat, 
subvenţionat, dirijat, raţio
nalizat ş! nu mal ştim cum, 
uleiul ?

Dacă dăm crezare spu
selor celor trei responsabili 
de magazine hunedoreni ci
taţi maî sus, la Hunedoa
ra, uleiul n-ar fi o proble
mă, N-ar Jfi în sensul că 
a fost pentru ca fiecare 
să-şi ia raţia cuvenită. 
„Ulei — ne spune dl. Mi- 
ron Vlad, şeful biroului 
comercial din cadrul So
cietăţii Comerciale „Mercur

Spanac — frunze Ia. bor can, cu data de fabricaţie : 
18 mai 1989, îşi mai aşteaptă cumpărătorii la magazinul 
alimentar nr. 1 al S. C. „Comsim* S. A. Simeria. 
fitor te tnal încumetă ? ! ■■'.-■'y
_____ _____________ Foto PAVEL LAZA
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Corvinex" Hunedoara, am 
avut de am putut s^v i şi 
la liber". Credem, deşi nu 
avem convingerea că lucru
rile vor sta la fel şi la 
vremea pusului pentru iar
nă. Uleiul nu-i zahăr să-l 
poţi economisi de pe 6 lu
nă pe alta.

Simerienii, îtt schimb, nu 
pot spune că au fost răs
făţaţi de organizatorii co
merţului cu ridicata, „Pe 
două . luni, din 9000 litri, 
cît trebuia să asigurăm 
populaţiei arondate, ne-au 
fost asiguraţi de către 
I.C.R.A. Deva 3535 litri de 
ulei —* spune di. Luca Mo
ga. Furnizorul nu ţine sea
ma de comenzile noastre. 
Numai aşa se explică de 
ce unii au ulei să dea şi 
la liber, iar noi nu putem 
asigura nici raţia". Aşa se 
explică faptul că simerienii 
pot unge curechiul doar 
cu... explicaţii.

Să trecem de la zahăr 
şl uleî şi la alte neajun
suri m a i generale ale -a- 
provizionării populaţiei ce
lor două oraşe cu produ
se alimentare.'

Iată ce ne relata, în a- 
cest sens, dl. Miron Vlad : 
— „Dacă pentru Locuitorii 
municipiului Hunedoara, 
comunelor Teliuc şi Ghe- 
lari, de fapt ai întregii zo
ne a pădurenimii, am pri
mit 60 tone de zahăr, cu 
care am asigurat consu
murile colective şi cerin
ţele • a 70—75 la sută din 
populaţie, pe lunile iunie 
şi iulie, la făină şi orez nu 
au fost şi nu sînt proble

me, în timp ce untul şl 
mălaiul nici nu se mai iau, 
în calcul. Sînt la liber, fie  
fapt, lipsesc cu desăvîrşire 
de luni de. zile.

Situaţia este valabilă şl 
la Simeria, ca de altfel în 
întreg judeţuL

Faţă de această situaţie 
critică în aprovizionarea 
populaţiei judeţului cu a- 
llmetilele de bază. de ne
cesitate stringentă ale vie
ţii de fiecare zi. conside
răm Că se impune ea toţi 
factorii implicaţi în aceas
tă activitate să manifeste 
mai multă înţelegere, res
ponsabilitate şi diseemâ- 
mlnt, atît în aproviziona
re, . cît şi în repartizarea 
fondului de marfă. Sigur, 
nu avem suficiente produ
se în ţară,, iar miniştrii de 
resort ne cam duc cu ză
hărelul, spunîndu-ne că au 
intrat în ţară atîtea si a- 
tîtea tone de zahăr, pe ca
re însă pu-1 vedem în ma
gazine. Dar măcar canti
tăţile pe care totuşi le 
primim să te repartizăm 
raţional, echilibrat şi, mai 
ales, într-un mod civilizat, 
curat şi âgienic.

Legat de aceste asoeete,
: esto cazul sâ spunem că 

unele magazine alimentare 
gem de sucuri străine, la 
preţuri foarte piperate, că 
în altele sînt eantităti maori; 
de conserve de fructe şl 
legume cu „Vechime" apre
ciabil ă şi aspect îndoieîrtkv 
eă altele vin de la produ
cători fără etichete, ori cu 
etichete străvezii, urite. şi
fonate. pe care nu se prea 
poate descifra ce scrie, că 
aspectul'estetic al unor ma- 
garine alimentare ri cură
ţenia din ele lasă încă mult 
de dorit.
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ANIVERSARE
•  TOATE florile din 

lame pentru Adriana Vra
cii u. la împlinirea vîrstei 
de un an. „La mulţi an;!1’ 
Iţi urează bunicii cei dragi 
Maria şl Vasile Rusu.

(4403)
v m i m

•  VIND antenă satelit,
-diametral 1,80 ni, de cali
tate, cu sistem de rotire. 
Devă, telefon 29043, după 
ora 16. (4398)

•  VÎND apartament trei 
camere, decomandate. De
va,.zona Pieţei, b-dul De- 
cebal, bl. 111, scara 1, a- 
partament 10. Deva, tele
fon 14271, orele 19—21.

(4399)
- •  VÎND Oltcit Club R 11.

Hunedoara, telefon 11991.
(159480)

‘ •  VIND înscriere Dacia 
(1988). Deva, Aleea Ar
matei, bloc 3, scară 1, a- 
partament 4, după ora 19. 
y-y- Ţ/.:"':.;-.-', ',.»>> - (4394)

•  VÎND motor TN Dier
sel, batoză cu ventilator. 
Sat Timava, nr. 62, comu
na Brănişca. (4395)

•  VIND '  Moskvici 412.
Geoagiu, telefon 334, între 
orele 9—16. (4389)

•  VIND mobilă tine
ret.- Deva, telefon 16523, 
după ora 16. (4390)
' •  VIND caroserie Dada 
1300. Informaţii Gălan, 
Streişîngiorgiu, nr. 77, te
lefon 30958. (4301)

•  VIND Înscriere' Dacia

Îdecern brie 1987). Deva, te- 
efon 12457. (4367)

•  VIND foarte convena
bil Înscriere Dacia 1300 
(februarie 1989). Informaţii 
sat Batiz, nr. 121. --

■ (4375):.:';';,
VIND înscriere Dacia 

1300(februarie 1988). Hu
nedoara, telefon 957/13386.

(4386)
•  VIND Skoda 120 L şl 

Peugeot 305. Deva. tele
fon 20960. • (4388)

•  VIND avantajos în
scriere Dacia 1300 (ianu
arie 1988). Deva, 29526.

(4402)
•  VIND Volkswagen 

Santana, fabricat în anul 
1983 (1.6 D), pe motorină, 

, stare foarte bună, Deva, 
telefon 17602. (4400)

SCHIMBURI 
OE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 
două camere Hunedoara, 
cu similar Deva. Informa

ţii la magazinul '„Optica" 
Deva (lîngă Casa de Cul
tură). (4392)

•  SCHIMB apartament 
trei camere Deva, Gpjdu, 
cu apartament două came
re. Deva, telefon 19304.

(4396)
•  SCHIMB casă proprie

tate Deva, str. Călugăreni, 
nr. -34, eu apartament 3-4 
camere central, , (4374)

•  SCHIMB apartament
trei camere Deva, Zamfir 
rescu,. parter, cu aparta
ment două casiere (exclus 
Dacia şi Micro, 15). Deva, 
telefon 23351. (4385)

•  SCHIMB apartament
trei camere proprietate, 
zonă centrală .Deva, cu 
apartament două camere 
proprietate, zonă centrală. 
Deva, telefon 21594, orele 
15—20. • (142032)

PIERDERE
•  PIERDUT adeverinţă

primire—plată nr. 9632 din 
3 iunie 1991, pe numele 
Oprean Iban, eliberată de 
Societatea „Deeebal" Deva. 
O declar nulă. (4391)

DIVERSE
•  OFER înscriere ARO 

Diesel, ridicare imediată, 
pentru Dacia nouă, Infor
maţii Cerbia, nr. 47. Zam.

(4393)
C O M EM O R A R E

Corvinul Hunedoara 
î — Jiul Petroşani
J 3—1 (3—î )

I Joc specific, de antrena- 
J ment, pe parcursul căruia 
|  cei doi antrenori Virgil 
* Stoica (Corvinul) şi Du- 
I mitru Marcu (Jiul) au rulat 
J mai ; mulţi jucători In 

ip r im a  - repriză, gazdele au 
J atacat cu aplomb, în vite-

('  ză, marcînd spectaculos de 
trei ori prin Uleşan (min.

5), Dobre (min. 17) şi Banc 
(min. 44). Oaspeţii au re
dus din handicap în mifi. 
65. prin Stăncici 

Formaţiile folosite: Cor- 
vinul : Ioniţă — Bardac, 
Stroia, Haidiner, .Cocan, 
Bordean, Dobre, Mîtrică, 
Uleşan, Banc. Au mal ju
cat Şozgă, Bejenara şl 
Crăciun ; Jitii C Chiţan r r  
— Comărăşan, Călugăriţa, 
Cioabă, Dodu, Stoica, 
Stăncic, Cristea, Radu, Po- 
povicl. Au mai jucaţ Dui 
mitru, P. Benohe,\ Crîştes- 
cu. Oprea, Militam şi Ră- 
ducu. (Ioan Vlad, colabo
rator).

j AGENŢIA DE TURISM „SlNDACO" DEVA ţ 
* cu sediul în str. M. Kogolniceanu, nr. 4, teii. 116621 
|  - VA OFERĂ *

•  minivacanfe de 6 zile pe litoral • |
| La preful de numai 2325 lei se asigura ca- j
| zare la hotel cal. I, trei mese pe zi şi trans- >

1  port cu tren accelerat cls. a ll-a ; j
|  - La preţul de 1830 lei se asigura cazare la *
; casufe conf. II jşl aceleaşi servicii ca mai sus; j 
I Plecări în staţiune, zilnic, începînd cu 201 
5 august m . '  f!95) I
l- — .......... /  —  ■■ . ■ *  .- ■. •

•  CU adîncă durere 
părinţii şi fratele amin
tesc celor dragi că 
sîmbătă 17 august a.c. 
se împlinesc şase săp- 
ţămîni de "cînd • , ne-a 
părăsit prematur iubi
tul nostru 

ltOBEKT OPItUŢA 
lăsînd în urma sa, 
pentru totdeauna, la
crimi şi durere. Dum
nezeu să-l ierte şi să 
odihnească sufletul lui 
bun. Comemorarea va 
avea loc ■; la Cimitirul 
Ortodox din Deva, str. 
Eminescu, sîmbătă, 17 
august, ora 11. (4401)

:

REGJA AUTONOMA A CUPRULUI DEVA 
cu sediul în Deva, str. Unirii nr. 9, 

Organizează în data de 30 august 1991, orele 
10, la sediul unităţii

C O N C U R $
pentru ocuparea postului de

O contabil şef la E.M. Hunedoara 
Condiţii de participare: studii superioare 

economice; minimum 8 ani vechime în specia
litate. ' . ,

Informaţii suplimentare la Regia Autonoma 
a Cuprului Deva, bir. personal, telefoane 13041, 
13040. (499)

EXPLOATAREA MINIERA HUNEDOARA 
cu sediul în comuna Teliuc, strada Minei, nr. 42, 

judeţul Hunedoara
Organizează în ziua de 19.08.1991, ora 8, la
sediul unităţii

•  licitaţie pentru vînzarea unui motor du
bă TV

•  remorci auto şi altele. .
, Relaţii suplimentare la telefoanele 95// 

13520—13521/150, 151. (498)

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA—DEVA

I%
------- l
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DECES
•  SOŢUL, fiica, ginere

le; nora şi nepoţii anunţă 
moartea fulgerătoare a ce
lei care a fost cea mai bu
nă soţie şi mamă

MAR IA BUTAŞ 
în vîrstă de 67 ani, din 
Brad.

înhumarea va avea loc 
Vineri, 16 august 1991, ora 
14.

Dumnezeu s-o odihneas
că în pace! (9409)

ANUNŢ IMPORTANT I

Din partea Societăţii Comerciale 
PECO SA. Hunedoara—Deva

In urma numeroaselor sesizări şi reclamaţii alo .  
unor posesori de autovehicule personale şi agenţi |  
economici, a aglomeraţiilor ce se creează la staţiile 1 
PECO, Societatea Comercială JPECO" S.A. Hune- |  
doara—Deva aduce la cunoştinţa celor interesaţi că, ■  
pentru a se - elimina aglomeraţiile la staţiile de ben- |  
zină şi creşterea operativităţii fn servire, la toate ■  
staţiile PECO din judeţ, CLIENŢII VOR FI SERVIŢI |  
NUMAI ÎN REZERVOARELE AUTOVEHICULELOR. I 
In situaţia in care rămîne o diferenţă (surplus) de la I 
cantitatea de carburant achitată faţă de capacitatea I 
rezervorului, aceasta se serveşte numai in canistră I 
metalică. Reamintim că este interzisă aprovizionarea I 

şi depozitarea de carburanţi în vase de material plastic. I 
Agenţii economici dih judeţul Hunedoara, cu cx- C 

cepţia posesorilor de B.C.F., care au de ridicat can- P 
tităţi mai mari d« carburanţi, vor fi serviţi ia depo- I 
zitele PECO din oraşele Deva, Hunedoara, Vulcan,* 
Brad, Orăştie- şi Haţeg. I

I
î

COOPERATIVA ŞTREJUL 
eu sediul în Câlan, slr. Aurel Vlaieu nr. 2, 

ANGAJEAZĂ :
•  tinichigii ,autb
•  mecanici auto v
•  vopsitori auto
Informaţii suplimentare la telefon 30031.

(502)

A N U  NŢ A
Conform tarifului telefonic aRFobat prin hotăn- 

rea Guvernului nr. 211/1991, termettul de achitare a 
avizelor telefonice de plată aţii pentru abonaţii tele
fonici persoane fizice cit şi persoane juridice este 
data dc 15 ale lunii pentru care S-au emis.

In cazul achitării facturii telefonice după această 
dată se aplică majorări fn funcţie de numărul zilelor 
de întîrzicre astfel: •

1—5 zile — 6,00 lei;
6—15 zile — 20,00 Iei.
Din a 16-a zi se adaugă 6,00 lei pe fiecare grupă 

de 5 zile sau fracţiune de grupă, pînă în a 90-a zi 
Inclusiv. *

In caz de neachitare in a 16-a p  de la -data ex
pirării termenului de plată, postul telefonic se sus
pendă, iar îp a 91-a zi se desfiinţează.

Repunerea în funcţiune a unui post telefonic sus
pendat se face dacă se achjtă avizul de piaţă, majo
rările afetente şi taxa de 100 lei, iar a unui post des
fiinţat numai cu aprobarea conducerii Direcţiei de 
Telecomunicaţii la cererea scrisă a solicitantului, cu 
achitarea integrală a debitului, a taxei de majorare 
maxime şi a taxei de reinstalare indiferent dacă in
stalaţia a fost sau nu demontată. '

Pentru a nu se ajunge în această situaţie, abona
ţii telefonici sînt rugaţi să achite avizele telefonice 
de plată pînă Ia termenul scadent.

Precizăm că în avizele de plată taxa de abona
ment reprezintă taxa pentru luna următoare lunii pen
tru care s-a emis avizul de plată astfel că această 
taxă trebuie achitată necondiţionat de celelalte pres
taţii facturate acceptate sau reclamate.

JSumele reclamate, preluate la ghişeele de recla
maţii, pentru verificare, dacă reclamaţia este neîn
temeiată se achită pînă la termenul nou stabilit, co
municat scris abonatului care trebuie respectat.

Pentru deranjamentele peste 48 ore se acordă scă
deri din abonament prin avizul de plată la „diverse", 
corespunzător duratei de deranjament, numai dacă a 
fost anunţat şi preluat In evidenţă la serviciul 021 
„deranjamente’ la un decalaj de 2—3 luni, -

Atenţionăm abonaţii telefonici persoană fizice care 
îşi cumpără sau şi-au cumpărat aparate.telefonice de 
pe piaţa liberă, de alte tipuri decît cele expertizate, 
şi cuprinse în listele afişate Ia oficii, că instalarea lor 
se iace numai după expertizarea tehnică individuală 
cu taxa de 100 lei să poată fi, utilizate in reţeaua 
noastră.

Atenţionăm, de asemenea, că instalarea de apa
rate telefonice FAXURI, TELEXURI sau orice altfel 
de aparataje se face numai de către Direcţia de Tele
comunicaţii şi subunităţile sale., instalarea , de către 
alte persoane fiind interzisă şi constituind contravenţie 
care se pedepseşte ca atare. (501)

LICEUL TEORETIC NR. 1 DEVA 
(str. Minorului nr. 38)

A N  U N  ŢA
Locuri libere pentru sesiunea august 1991 i 

Clasa a iX-a (zi)
—> matematicâ-fizicâ . ' 21 locuri.

chîmio-biologie 21 locuri j
— limbistrâine . 2

filologie 12
— matematicâ-fizicâ 

(secţia maghialră)
Clasa a IX-a (seral)

— filologie
Clasa a Xl-a (zi) . ~ ‘ t

— filologie 9 locuri J
■w matematicâ-fizicâ 18 locuri t
■— matematicâ-fizicâ

(secţia maghiară) '3 locuri j
Clasa a Xl-a (seral)

— filologie 36 locuri |
înscrierile încep din 15 august 1991. Ixa- ;

mena de diferenţă pentru clasa a Xl-a 28—23 § 
august 1991. Informaţii suplimentare la secreta- î 
rtatuf liceului, telefon 20975, (500) I

l
!. ... ;•:’.m -' ,  ■■ i .  ■■

15 locuri I 

30

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
COMAT HUNEDOARA -  S.A. I.. ... ...... , v

4 eu sediul în Deva, str. Depozitelor nr. 5, j
( organizează în data de 29 august 1991, ora 10, j 
J concurs pentru ocuparea peştuM (fo î
J •  Şef birou Financiar-Contabilitate ;: J
i *» admit ta concurs numai absolvenţi ai *
J Facultăţii de Finanţe^ontabiiitate, ci) o vechi- ţ 
|  me de minimum 8 ani în speciaritate. ;
; De asemenea angajează i |
|  •  1 mecanic de locomotivă LDH, autorizat î
• şipeCFR. I
|  Relaţii suplimentare la sediul societăţii, bi- t 
j roul personal sau telefon j 23350 — interk^37, J

LI INSPECTORATUL PENTRU CULTURA ,
* AL JUDEŢULUI HUNEDOARA |
|  ŞCOALA DE ARTE DEVA
v  str. 1 Decembrie, nr. 28 (Palatul Culturii) I 
j O R G A N I Z  E A Z A !
* înscrieri la următoarele discipline de învâtâmînt |
| artistici. 1

t
I

, •  canto muzică — clasică 3 ani
— uşoară 3 ani

. _ , .  „ ~  populară 3 ani
•  chitara 3 ani
•  acordeon 3 ani
•  pian 5 ani
•  orgă electronică 3 ani

i
[*
\k
Î

instrumente de percuţie 2 ah! t

1 
I
l
î

-  artă fotografică cîne-foto 2 ani | 
I Înscrierile se fac pentru anul şcolar 1991— ! 
j 1992, în perioada 15 august — 10 septembrie |  

J1991, zilnic între orele Tu—16, la secretariatul * 
j Şcolii (Palatul Culturii), camera 60. I
|  Examenul de testare va avea loc în period- { 
î da 10—15 septembrie 1991, între orele 10—121 
1 şi 15—18. J
• Informaţii suplimentare la telefoane 11850, [ 
( interior 135 şi 13966, între orele 8-—16, (490) |

saxofon 3 ani
taragot 2 ani
clarinet 3 arii
vioară 4 ani
arte plastice 3 ani
actorie-regie 
dans modem

2 ani 
2 ani

dans de societate perechi 2 ani
dans popular 2 ani
balet 5 arţi

i f S V n
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