
# m : i ;  i i'Privatizarea este iminentă
După 'promulgarea de 

către preşâdmtclîe Ion" 
11 iese» a Legii privatiză
rii societăţilor comerciale 
— atît d e  m uit discutată, 
de Unii apreciată ţ i  de 
alţii contestată — a  de
venit o  certitudine că a- 
plicarea reformei şi tre- 
.cerea 1# economia de pia
ţă  Sn ţara  noastră eîştigă 
to t rr»ai m ult teren. Bu
nă, cum o consideră mulţi 
specialişti în materie, rea, 
cum o califică alţii, per
fectibilă .oricum, legea o- 
feră pn nou cadru şi pre
mise favorabile valorifi
cării m ai eficiente a re
surselor ce le are econo
mia, diminuării parţiale 
a  efectelor inflaţiei şi şo
majului, care au devenit 
fenomene destul de îngri
jorătoare, Evident, în

strînsă legătura cu ase
menea fenomene este reşp 

•Ş p fea  '■pftf-i •■■'i eeof  
tliHŞice «  :'l . ’ţre- ş | 
stabile *ţnt- ' rtţi a- 
genţi precum şi înlătura? 
rea biocajeEar financiar® 
care, în  prezent, grevea
ză şi chiar paralizează ac
tivitatea a numeroase so
cietăţi comerciale şi regii 
autonome.

Desigur, nu pot fi o- 
mise episoadele boicotării 
în Parlament a dezbate
rilor pe marginea legii al 
minţite, deşi în prealabil 
în comisii, aceasta a în
trunit aprobarea repre
zentanţilor tu turor parti
delor. In esenţă, contra.

: versele ş-au purtat mai 
ales în privinţa procen
tului din capitalul social 
ce trebuie distribuit, cil

şi ai beneficiarilor certi
ficatelor de proprietate.

Dar, aşa &nV a s| [- 
niat preşedintele ®f IA in
tervenţia televizată, tre
când peste imperfecţiuni
le ce le mai conţine legea, 
important este să se în 
ceapă aplicarea ei, pe  
parcurs adueîndu-i-se şi 
corecturile necesare.

Din cuprinsul legii, este 
de reţinut că aceasta u r
măreşte realizarea transfe
rului proprietăţii de stat 
către sectorul privat, pye- 
văztedu-se distribuirea e- 
ehivalentului a 30 la su
tă din capitalul societăţi
lor comerciale către cetă
ţenii români îndreptăţiţi,

NICOLAi T1RCOB
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L M . BARZA DUPĂ „SEISM" ( II)
C h i u i a  l ig i i  p e r s o n a lu lu i  t e h n ic ,  e c o n o m ic  

ş i  d f e a l t e s p e c i a l i t ă ţ i  «le p e  l in g ă  E .M . B a rz a

Conflictul de muncă de
clanşat -laŢţfa» 
începutul lu m i' hme ’ ’are “ 
î nea urm ări grave asupra. 
climatului de muncă al în
treprinderii, Starea de ne
încredere, de incertitudine 
.se face resimţită în întrea
ga unitate. Nu ne-am pro
pus. nici uh fel de comen
tariu, ci exprimarea în
tocmai a punctului de ve
dere al ligii, prin vicepre
şedintele acesteia, dl Mi.r- 
eca Grue.1 . . ..

— Ce este liga şi care 
stat obiectivele sale ?

— Principalul scop al 
ligii este apărarea şi in
troducerea unor soluţii 
practice de sprijinire a 
conducerii unităţii în ve
derea redresării întreprin
derii, a ridicării gompă- 
teţvţei .la rang de princi
p ii, a apărării socio-pro- 
feslonale ‘a membrilor li
gii, precum şi a asigurării 
unm climat optim de mun
că.

— Cum apreciaţi starea 
de spirit existentă în în
treprindere după conflictul 
de muncă încheiat în ur
mă eu cîieva săptăimnl ?

— Sţarea de spirit este 
-tenslqnplă, 4 e  nebicreţlete,,
nesiguranţa, timora rfe m 
ce priveşte perspectiva, E- 
xistâ de asemenea o stare 
d,e revoltă, de, teroare psi
hologică, rezltlînd in ame
ninţarea cu concedierea, în 
împrejurarea avansării me
diocrităţii, alături de scoa
terea din activitate a ce
lor mai buni specialişti, fă- 
ră de care redresarea uni
tăţii este irealizabilă.

— Caro este situaţia pri
vind producţia în momentul 
de faţă ? ..."

— In luna iulie, com
parativ cu luna iunie, se 
înregistrează o scădere a 
cantităţii de minereu cu 
12 ia sută, iar a calităţii 
minereului cu 20 la sută 
la activitatea auriferă. I,a 
activitatea cupriferă, avem 
q reducere cu 30 la sută.

La activitatea sectorului 
Brusturi se înregistrează, 
paradoxal, o dublare a 
producţiei, în condiţiile în 
care s-a dispus de către

CORNEL POENAR 

(Continuare în pag. a 3-a)

0  DEMISIE CIUDATA
V Domnii Constantin Ble- 
jah  şi Vasile Almăşan ne-au 
trimis la redacţie o scri- 

- soare intitulată „Demisie", 
eu rugămintea să o piibli- 
eâm." Citind-o, am aflat că 
cei doi — membri ai Par
tidului Naţional Liberal, 
edndweătorî-ai organizaţiei 
locale — şi-au dat demisia

ne-am deplasat la fala lo

cului. Primul interlocutor 
' ne-a fost domnul Vipgil 
Cbiş, primarul localităţii.

— B e t e  şi-nu dat demi
sia ret doi ? iun întrebat.

— Ar fi mai multe motive. 
Primul este amplasarea 
noii şcoir ce se va ridica 
în Brad. Au ţxistat două 
variante în aceit s i r s i  p 4 s  
ma era pe.strjţda Hoţea,-ai 
doua în apropierea Muzeu- 
ItwAumhMv Bân-.pupict de 
vedere a l e s tu lu i  eonsâtţie-

Dincolo de bariera ,dc calc ferată între Deva şi 
Simeria, pe terenuri altminteri mănoase a fost semă
nat gria. Ei arată ca în fotografic năpădii de bu
ruieni. Totuşi este aici şi ceva pîine. Ea ar trebui 
salvată cu coasa.

Foto PA VEI. l.AZ A

ţlei, a doua variantă era 
preferabilă, intrucît pe 
strada Horea nu esţe ca
nalizare şi nici instalaţie 
de apă. Demnii Blejan şi 
Almăşan au votat Împotri
va amplasării şcolii lingă
Muzeul Aurului......

Cîţi membri are con- 
sMW Se admW străţţe ţ ,  41 
orăşuţii ş ţ ţc> |¥>-<
litică are f iecare ? ’ .

— Şlntem 7 membri. Doi 
sînt membri ai Frontului 
Salvării Naţionale, trei sînt 
independenţi, ikr doi — cei 
cc şi-au dat demisia — 
Sînt membri ai Partidului 
Naţional Liberal.

— Deci, egalitate intre 
F„S.N. şi l’.V.U De ce, 
cind frontul a eîştigat, .de
taşat, alegerile de la 20 
mai 1990 ?

TRAIAN SONDOR

(Continuare io pag. a 2-a)
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— Ieri m-am întâlnit 
cu soţia la.

— Ei. şi ce ţi-a spus ?

., — Nimic. ,, .

— Este imposibil ! N-a 
fost nevasfă-mea f ‘
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1ASH !
'§ ) CABINET STOMATOLQ- 

J P M  In Piaţa Eliberării din Hu
nedoara se finalizează lucrările 
ta  vederea punerii la dispoziţia 
pacienţilor u unul cabinet stomeu 
talagic aparţinător S.G. „Zubts- 
tomato" S.R.b.

De Ia medicul specialist, Rl- 
chart Zubcrecz, am aflai că în- 
cepind ătn aceste zile cabinetul 
asigură consultaţii şl tratamente 
de stomatologie, chirurgie plas
t ic i  Şi bucotha.vilofacială,

ÎN DIALOG CU
T, La magazinul ,,Sani-

m ţm m m m m m m rnm m m m m

tas-Gospodarul" din Deva, cui 
părătorii (mulţi de ta sate) 
sesc articole &glicitqţa, cum i 
faianţă, garnituri baie, cuief, ca
fele, zaruri, gale, unelte agrieole. 
Aceasta este posibQ datorită cu
noaşterii cererii dar ţ i  preocu
pării constante a responsabilei, 
dna Maria Bozan.• pentru o a- 
provizionare bogată, prin depla
sări frecvente la furnizorii din 
Cluj, Lugoj şi la depozitul de la 
Mintia.

Vînzărilc lunare însumează 
1,2 milioane lei.

•  FESTIVAL FOLCLORIC 
INTERNATIONALUn grup in
strumental a l . Casei de CuVnrră 
Orăştte participă tn această pe
rioadă la festivalul fofctoric in-

tei

tcrnaţional de la Bad Hofgastein 
— Szalsburg (Austria), dovadă 
a recunoaşterii şi aprecierii ■ de 
care se bucură interpreţii orăş- 
tienu

Din-grupul instrumental - fac 
parte, printre alţU, Lita Turda- 
şan, Ioan Urs, Valentin Stăn- 
cioiu, Călin Julescu. solista Ana 
Banciu.

•  PREZENTARE DE CAR
TE. Azi, orele 15,30, la „Casa 
Cărţii" din Deva, are loc pre
zentarea rorhariului „Duhovnicul 
satanei“ de Aurel O. Stoica. Vo
lumul a apărut îh Editură „Des
tin" Deva (director — Dan Clm- 
pean)..

#  „ZlMBET DE COPIL": La

"Clubul Copiilor din Hunedoara 
s-a finalizat concursul de desen 
„Zhnbel de copil", la care au 

.participat preşcolari din grădi
niţele judeţului.

Juriul a avut o misiune grea 
în trierea şi stabilirea celor mai 
buni dintre cei buni şi talentaţi. 
Ei s în t: Sergiu Preda şl Liviu 
Măslin — locul I, Daniela Avram  
— locul ÎIv Adela TeodoStu — 
locul III, toţi de la Grădiniţa Nr. 
1 din Petrila.

REPORTER

■  POSTIT. DE RADtO 
AL MUNICIPALITĂŢII 
MOSCOVITE — OCUPAT 
DE Iv.G.B. Post ol de  ra
d io  „Ecoul Moscovei*, bru
ia t după anunţarea desti
tuirii lui Mtitaif Gorbaciov. 
a fost ocupat de K<G.B„ 
care a determinat persona
lul s i  părăsească localul 
—• a anunţul: municipalita
tea moscovită- Acest Bbst 
de radio, precizează sursa 
menţionată- este cant robit

sista a capitalei sovietice.

S' ■ a g e n ţ ia ' t a s s  IX- 
. j u r a îA ' e®  b l in 

d a t e  Trupe ş î vehicule 
îndate au înconjurat luai, 

după demiterea preşedinte
lui Gorbaciov, .. ea în 
caro se află amjilîţsaic hi*
. rourile ag<mţi^!"*#(îfe|toe 
naţionale de * p $ S  
— informează agenţia' Reu- 
tor, cttîrtd declaraţiile te- 
tefonice. titeute 4b uh  zia
rist aflat în interfertlJ Clă
d irii Potrivit aceteiâfl sur
se. trapele nu atr intrat în 
dSdirc. De asemenea, opt 
vchiCuîe blindate atr - luat 
poziţii în faţa publicaţiilor 
Hberaie „Izvestiti*: ş i  „M6s- 
covskie Navusti*.

■ , ■  CENTRI/L DE BA- 
DIODIFUaitîNE IUN VII.- 
NBUS : SUB * OCUPAŢIE 
MIIJTAMĂ Trupe sovieti
ce au înconjurat şi ocupat 
een tru leu v ''i ii amantul - de 
radiodifuziune dm  capitala 

— Viluius, în 
în faţa clădirii 

Parlamentului s-au adunat 
Ujn număr marc de oameni, 
t f  oficiatilale aTiCnlsteru- 
lui de Externe Lituanian 
a  declarat, la Copenliaga, 
câ preşedintele Vjtautas 
Landsbergis s-a adresat 
prin radio imparului, ce- 
rîn<Ju-i să rămînâ calm, şi 
să nu coopereze cu auto
rităţile sovietice. Potrivit 
oficialităţilor citate,, co
mandantul armatei sovie
tice pentru regiunea bălti
rii l-a informat pe, Laods- 
bergis că Unităţilc din ca
drul forţei de apărare na
ţională a Lituaufei trrhui<> 
să predea armele.

- - ■  TURNUL ■ TELEVI
ZIUNII, DIN KAUNAS — 
INCERGUm T prau l te
leviziunii tituanteno din 
Kaupas, fostă capitolă a 
Lituaniei, ă  fost încercuit 
luni dimineaţa d e  armată, 
care nu lasă pe jcmncui să 
intre sau să iasă. Acesta 
eonstitiito siatatcgl  releu 
in stare de funcţwnaAe pen
tru  emisiunile televiziunii 
controlate de gavurbu! in
dependent al Lituaniei.

■-N O IL E  AUTORITĂŢI 
SOVIETICE ; AU ÎNTER- 
a a s  FOSTURILOR DKTE- 
LEVIZIUNB STRĂINE SA 
MAI TRANSMITĂ "IMA
GINI DE LA MOSCOVA. 
— a informat canalul b r i
tanic dfe televiziune ITN. 
Corespondentul ITN în ca
pitala sovietică a relatat 
despre decizia de a se în
trerupe imaginile de tele
viziune, permiţindt(-se doar 
legăturile telefonice.

■  CE SE ÎNTÎMPL l  
CU FOSTUL LIDER ? Rc- 
ferindu-se Ia o sursă dîn 
anturajul imediat a i lui 
Boris Ei fin, corespondentul 
postului francez de tefevi-

(Continuare în pag. a l-a)



»<** r CUVÎNTUL LIBER

U n  c o n f l i c t  a l  a m b i ţ i i l o r
Omul eare ne cere În

ţelegerea necazului său a 
suferit nu de mult un in
farct miocardic. Nu se 
poate aprecia dacă starea 
conflictu'ală in care trăieş
te de mai mulţi ani şi ca
re este alimentată de ni
mic altceva decît de ambi
ţii puerile i-a provocat a- 
cel infarct. în  mod sigur 
însă, ea a fost picătura 
care a umplut paharul.

L-am vizitat pe domnul 
Ioan Ungureanu la  solici
tarea dumisalc, la domici
liul din 'strada Orhideelor 
nr. 5 din Deva. Este greu 
de imaginat cită trudă  şi 
tenacitate s-au putut adu
na laolaltă, într-o gospodă
rie clădită pe o palmă de 
loc, într-o pantă, care, po
trivit măsurătorilor făcute 
de topometri, depăşeşte 
în amonte 26 grade. Fără 
exagerare, ea să aibă pace 
şi liîrifte pe palma de loc 
neocupat de construcţia, 
casei, domnul Ungureanu 
a tiem iif să facă lucrări 
care probabil l-au costat 
încă 8  casă. Numai că fără 
vota «a, dumnealui a pă
cătuit. Prin decizia fostu
lui consiliu popular muni
cipal i s-a dat spre folo
sinţă pe toată durata exis
tenţe* construcţiei 100 mp 
de teren, înebiriindu-i-se 
şi din terenul din ju r o 
suprafaţă oarecare. Firesc, 
toate amenajările sde care 
vorbeam le-a făcut pe te
renul închiriat. Ziduri de 
sprijin cît zidurile de:;ce-

tate, ca să ţină dealul în 
spate, să nu se prăvăleas
că peşte casă,, membrane 
din beton care să oprească 
alunecarea de pămînt de 
la- suprafaţă, trepte de be
ton, contrafort! şi cîte al
tele.

în  amonte de casa sa, dar 
şi de cele ale vecinilor din 
stingă şi din dreapta, au 
prim it terenuri spre folo
sinţă cîţiva vecini de peste 
stradă. Şi de aici a înce
put calvarul unui pm. Ve
cinii de peste drum doreau 
neapărat acces spre tere
nurile date spre folosinţă 
exact prin curtea domnu
lui Ungureanu şi a veci
nului său Petru Resiga. Ca 
să se înţeleagă bine despre 
ce este vorba, o parte din 
aceste curţi includ un pin
ten de teren lăsat pentru 
siguranţă între case, la in
dicaţia specialiştilor, spre 
a opri deplasarea în aval 
a terenului deranjat la ba
ză prin amplasarea caselor 
de pe partea stingă a stră
zii Orhideelor. La limita 
pintenilor respectivi cu 
strada, ca şi la, limita te
renului închiriat cu parce
lele din amonte, oamenii 
şi-au tras garduri. Dreptul 
de acces al vecinilor pe 
acest teren înseamnă re
tragerea acestor garduri şi 
mărginirea căii de acces 
cu garduri-perdea, care să 
nu permită vizibilitate pe 
fereastra vecinului din 
dreapta şi din stingă.

Accesul pe acest pinten

de teren este m iru l dis
cordiei între vecini, din 
dreapta şi din stînga stră
zii Orhideelor, de cîţiva 
ani bunf. S-au amestecat 
în acest conflict cu destu
lă subiectivitate şi factori 
cu munci de răspundere 
din conducerea fostului 
consiliu popular municipal, 
cei instalaţi în fruntea pri
măriei imediat după revo
luţie au încurcat şi mâi 
rău lucrurile, dînd unor 
cetăţeni decizie de atribui
re a terenului din pinten 
pentru construirea de ca
se, cu intenţia vădită de a 
tăia astfel nodul gordian, 
decizie evident nevalabilă 
din punct de vedere teh
nic. De ce s-au opus dom
nul Ungureanu şi vecinii 
dumisalc la accesul pe a- 
cca porţiune de teren ? Fi
indcă în zona respectivă 
vor să amenajeze şanţuri 
de gardă pentru colectarea 
torenţiior din amonte- 

Conflictul nu s-a putpt 
concilia între vecini, auto
rităţile locale au încercat 
să-l stingă în modul ară
tat şi l-au aţîţat şi mai 
tare. S-a ajuns la judecă
torie. la Tribunalul Jude
ţean, în recurs. Ambiţioa
să, primăria mUn|şipală 
s-a ţinut ta re : terenul din 
pinten este al statului şi 
primăria face ce vrea pe 
el. Formal . avea dreptate 
şi instanţa i-a dat-o, deci- 
zind crearea accesului pe 
locul reclamat. Nici una 
dintre cele două instituţii

0  DEMISIE CIUDATĂ
tUraţnare din pag. 1)

— Aşa s-au tntîmplat 
lucrurile. Ai doilea motiv 
br fi- acela că domnii Ble- 
jan ţ i  Almăşan n-au fost 
consultaţi atunci cînd s-a 
întocmit delegaţia ce. a 
pledat în Franţa, în vizită.

■— De ce n-au fost con
su lta ţi?  _ :

Doctorul Blejan era 
în  -concediu, jar lisţa dele
gaţilor a  trebuit făcută 
foarte repede.

Airi discutat şi cu unul 
dintre cei doj autori ai 
scrisorii, domnul Constan
tin Blejan, directorul. Spi-' 
talului din Baia de Criş.

— Am demisionat fiind
că nu sîntem mulţumiţi de 
activitatea consiliului 
ne-a spus domnia-sa.

— Adică ?
— Ne-am mişcat foarte

încet. De pildă, îh proble
ma privatizării. Ain fost 
prin multe oraşe din ţară 
şi -am văzut- că privatiza-' 
rea comerţului şi turismu
lui a luat amploare foarte 
mare. Or, la noi s-a făcut 
foarte puţin.

— Amplasarea noii şcoli 
a fost un ii dintre motive
le demisiei ?

*— Da. In apropie-ea Mu
zeului Aurului e a  aş fi 
visat ;un parc unde să mă 
plimb seara. Oricum, în 
ce priveşte locul unde să 
se ridice şcoala, a r trebui 
consultaţi toţi brădenii.

— Un referendum, va- 
să-zică ?

— Nu neapărat, djar ar 
fi, poate, util. In orice caz, 
în ultima vreme, In con
siliul de administraţie eu 
şi domnul Almăşan ne sim
ţeam izolaţi, marginalizaţi.

— Cîţi membri arc or

ganizaţia liberata din Brad 
incit in consiliul de admi
nistraţie a fost reprezen
tată prin doi membri, ca 
şi F.S.N.-ul?

— Destui.
—• E, secret ? . . ,
— Nu-i nici uri secret, 

dar sîntem destui. Vreau 
să vă întreb, ţineţi cu 
F.S.N.-ul ?

—. Nu -ţin cu nimeni. Zia
rul „Cuvintul Liber" este 

. un cotidian independent, 
iar noi, ziariştii n-avem 
nifi o, culoare politică. De
misia dumneavoastră n a  a 
fost. oare, inspirată dft pă
răsirea dc către liberali şi 
alţii a dezbaterilor din 
Parlamentul României pri- 

' vind Legea privatizării ?
— Nu este nici o legă

tură între una şi alta. Ori
cum, în toamnă vor fi ale
geri, aşa că se vor alege 
Organele locale...

ale puterii n-au mai ţinut 
seama că şi proprietarul 
unei case în ale cărei zi
duri era să-şi îngroape 
fiinţa are dreptul la apă
rarea proprietăţii de stri
căciuni.

NU au vecinii de peste 
stradă acces la parcelele' 
închiriate lor, în amonte, 
de către primărie ? Ba da, 
au prin străzile Scoruş şi 

„Prunilor. Dar ambiţia lor 
a fost să-i îngenuncheze 
pe cei doi vecini, Ungu
reanu şi Resiga. Pînă la 
urmă au reuşit, pentru că 
primăria s-a ţinut ta r e : „e 
pămîntul statului şi facem 
ce credem de cuviinţa cu 
el". Domnilor, domnilor ! 
Pămîntul e lăsat de Dum
nezeu în folosinţă noUă, 
celor 6 miliarde —- deo
camdată -— d e . pămînteni 
şi trebuie să-l folosim în 
armonie şi pace, respectîn- 
du-ne reciproc interesele. 
De ce nu aţi vrut să în
ţelegeţi asta ? Conflictul 

s-ar mai fi putut stinge încă 
o dată prin aplicarea, în 
înţelesul ei adevărat, a 
legii pămîntului prin dar 
rea în proprietate celor ce 
şi-au construit case .aici 
a" pintenilor-respectivi de 
siguranţă şi a suprafeţelor 
prevăzute în lege, dar nu 

■ ş-a făcut. Şi aşa un con
flict al ambiţiilor s-a per
petuat şi se va perpetua 
probabil încă multă vre
me, dacă. Doamne fereşte, 
nu va degenera în ceva 
mai grav. Ajută-i, Doam
ne, pe oameni să gîndească 
aşa cum trebuie s-o iacă 
oamenii.

ION CIOCLEI

REFLEXE TV
Miercuri seara, la o a. 

ră da maximă audienţă, 
aşa cum se şi cuvine, a 
încăput serialul Memoria
lul durerii. Primul epi
sod : Jilava. Bazat pe 
imagini de arhivă, multe 
inedite pînă azi, filmul 
se constituie încă din pri
mele secvenţe ca un to

cind aproape, nimeni nu 
deschide televizorul. , In  
restul timpului, limba ro
mână e mutilată consec-i 
venţ in cele mat diverse, 
emisiuni, din care am spi-- 
cuit şi noi, fără nici un 
efort, asemenea perle: 
„co'nduilă comportamen
tală", „infantilism ramo
lit", „colinde de iarnă",
„frizăm cu şomajul", „da
că nu îndestulătoare, mă
car suficiente", „cei* dol-

ribil şi incontestabil act■ sprezece mii de refugiaţi 
de acuzare a dictaturii „optisprăzece", „i-am invi- 
comuniste. l l  urmărim cu tat de a-şi lua locul" şi 
respect, cu durere şi cu ■ cîte alte bazaconii care 
un obscur sentiment de' mai de care 1 •  In Stu- 
vinovaţie' pentru că am dioul „ti", doi buni repor- 
fost contemporani tăcuţi -teri, Viorica Hăiulescu şi 
şi neputincioşi ai acestor Ionel Cristea, se pin cu 
orori. Azi, episodul d o i: străşnicie pe urmele .es-, 
Piteşti. •  La „Ora adevă- croeilor care „fabrică" 
rului", dl. Radu Girovea- băuturi răcoritoare, pu- 
nu. din partea Mini steru- nîndu-nc sănătatea in p e -  
lui Justiţiei, ne dă o ves- rîcol. Ni se promite că în 
te bună : reapariţia no- emisiunile viitoare ajiche-
t ar Hor publici. ■ In sfîrşit, 
şe vor măi degaja nota
riatele de stat. .Cum se 
vede, încet. încet, pro
gresăm totuşi. •  'Vorbind 
„In faţa naţiunii" despre 
Legea privatizării, d l.Sp i- 
neanu a expus punctul de 
vedere al P.N.Ţ.-c.d. în a- 
ceastă controversată ches
tiune,. Ne-au . surprins 
plăcut tonul şi atitudinea 
, dsale : conciliant, rezo- 

. nobil, fără mîiiie. şi păr
tinire, deşi în dezacord 
de fond, cu legea promul
gată. Ne place să credem

ta se va c rtinde şi în do- 
meniile cărnii, lactatelor 
şi pfinii. N-ar strica pici 
pe-la  Deva cile „un ase
menea rtâd în cMmpania 
Gărzii Financiare şi a 
Sanepidului. •  Replica 
săptămtnli »  împrumutăm  
de la Andre Malraux, ci
ta t în emisiunea „Lumină 
din lumină" : „Viaţa uniţi 
om nu valorează nimic, 
dar nimic nu valorează 
cît viaţa unui om". •  Din 
aceeaşi emisiune, vă re
comandăm excelentul se
rial > Despre copilărie şi

V

că e semnul bun al unei etnii de Olana Gheorghiu:
\

strategii noi,.constructive, 
•  Singura emisiune de- 
cultivare, a limbii conţi, 
nuă să rămină comprima
tă in 30 . de minute pe 
săptămină, -la un ccds

o pregnantă pledoarie 
pentru redescoperirea pu
rităţii conţinute în spiri
tualitatea noastră tradi
ţională.

T.L. f’UU,OS

Privatizarea este iminentă
(Urmare din pa® I)

totodată reglementînd vân
zarea de acţiuni sau ac
tive ale societăţilor co
merciale către persoane 
fizice sau juridice, româ
ne sau străine.

Nu vom insista de a-’, 
coastă câuă asupra con
ţinutului celor zeCc capi
tole şi 79 de articole ale 
legii, problemele respec
tive urmînd să fie abor
date îh detaliu cu alte 
prilejuri, pe măsură ce 
(Juvernul şi Parlamentul 
vor 'elabora noi reglemen
tări referitoare la apli
carea ei. Vom sublinia 
doar cîteva dintre consi
derentele care, în opinia 
specialiştilor, justifică ne
cesitatea lărgirii sferei 
privatizării, precum şi ca--

raâterul. său reparatoriu.
Intre obiectivele de 

primă însemnătate cc 
s-au avut în vedere este 
si acela de a da un im
puls mai hotărit redresă
rii economice, transparen
ţei produselor în condi
ţiile economiei de piăţâ, 
cît şi maximali zării re
zultatelor societăţilor. în 
condiţiile pieţei financia
re, puţind să faiimenteze 
cele ineficiente. In ace
laşi timp, avem nădejdea 
că sporeşte interesul — 
pornind de la criteriile 
concurenţei — faţă de re- 
tehnologizarea produselor 
productive, creşterea cali
tăţii produselor şi iefti
nirea acestora Fireşte, 
împlinirea unor asemenea 
deziderate nu este posibi
lă decît printr-o largă

deschidere spre soluţii 
tehnice de m are randa-' 
ment, oare să asigure po
tenţarea' capitalului au
tohton şi o mai bună pro
ductivitate a mttaeii, a- 
cestea fiind eoftrilţii esen
ţiale pentru creşterea pro
ducţiei indiged® de _ măr
furi, în raport «u cerin
ţele pieţei, ’pefttr u sţăvi- 
iirea . fenomenului infla
ţionist.

Nu încape îndoială că 
privatizarea va reprezen
ta una dintre etapele şi 
pirghiile cu influenţă be
nefică asupra economiei 
româneşti, pe care nc-o 
dorim cu toţii mai pro
ductivă şi’ stabilă, -deoa
rece numai aşa vom de
păşi grava criză, economi
că, financiară şi socială 
cu care ne confruntăm.

(lîtittare din pag. I)

conducerea unităţii închi
derea'acestui sector minier.* 

— Cum vedeţi rezolva
rea problemelor cu care, se 
confruntă întreprinderea în 
momentul de faţă ?

—: Prima lună de admi
nistrare a unităţii de că
tre noua conducere a scos 
în evidenţă o accentuată 
prăbuşire a productivităţii 
muncii. Se constată cu mă
surile adoptate permanen
tizează declinul economic. 
Actele de dispoziţie ale 
conducerii unităţii se do
vedesc a fi abuzive, pro
fund ilegale, scoţînd în e- 
videnţă incompetenţa şi 
lipsa orizontului de con 
ducere la niveml directo
rilor şi al comitatului di
rector. Liga, prin progra
mul său, a prepus în.ocr .- 
rea celor doi directori şi 
constituirea unu. c.-rnilet

director în compunerea că 
ruin să intre cei mai ex
perimentaţi şi luminaţi 
membri ai Colectivului de 
muncă, potrivit criteriilor 
prestabilite prin lege.

Liga consideră că este 
necesar să se curme acti
vitatea nocivă a grupului 
de presiune format din 
persoane cu antecedente 
penale, indivizi cu capa
citate analitică inexisten
tă, destabilizatori din rîn- 
dul foştilor informatori ai 
securităţii. Un alt obiectiv 
al ligii este întărirea dis
ciplinei în muncă. • prin ex
cluderea efectelor destabi
lizatoare pro du c'e către 
grupurile dc presi jne ce 
au activat în unitate şi 
care au produs . o slăbire 
dc proporţii - la nivelul 
conducerii Jocurilor de 
muncă (pînă ia şefii de e- 
•-hi pal '

— In urma unei analize

atente a potenţialului pro
ductiv, apreciaţi că este 
necesară o rcstrîngcre sau, 
dimpotrivă, o extindere a 
activităţii in subteran ?

— Potrivit programului 
ligii, o reducere a activi
tăţii în subteran trebuie 
privită ca o catastrofă.

martie a.c., cînd o parte 
din personalul tehnic şi 
indirect productiv a fost 
trecut la activităţi '  direct 
productive! şi-a dovedit e- 
ficacitatea în luna iunie, 
întreprinderea neînregis- 
trind pierderi.

Printr-o inversare a va

E.M. BARZA LUPA ..SEISM (II)
. Programul ligii prevede o 
extindere a activităţii di
rect productive in subte
ran

— Se vorbeşte, printre 
altele, de un fenomen al 
birocratismului Ca. e este 
opinia ligii în ac*,st sens ?

— Liga consideră că re
organizarea făcută cu a- 
probarea R.A.C. Deva din

lorilor, conducerea, in loc 
să simplifice schema orga
nizatorică. la nivelul celor 
caic sint neimportanţi, a 
trecut la reducerea celor 
mai buni specialişti ai u- 
nităţii, cu grele pierderi 
pentru perspectiva redre
sării unităţii. Liga priveş
te pensionările anticipate 
ale celor mai purii specia

lişti «i o crimă ia adresa 
capacităţii de utilizare a 
forţei de munci.

— Cum vedeţi it'zoyu- 
rea angajaţilor în temeiul 
Decretului 33/l‘JâO ?

— S-au făcut demersuri 
pentru înfiinţarea unor a- 
teliere pentru prestări ser
vicii, cu ajutorul cărora 
s-ar- fi redus costurile în
treprinderii pe de o parte, 
rar pe de altă parte ar fi 
permis rezolvarea unor 
probleme sociale. Este re-, 
gretabil că acest personal, 
introdus în unităţile eco
nomice în ■ anul trecut, a 
tost impus sub cuvîntul 
nerespectat că sumele pen
tru  plată acestuia vor fi 
suportate de la buget, pro
misiune care nu ş-a res
pectat.

-Liga constată că actua
la echipă de conducere a 
Comis abuzuri şi ilegali
tăţi pentru care cei în cau

ză s-au adresat justiţiei 
(pentru şantaj, desfaceri a- 

, buzive ale contractului de 
muncă).

Apreciem de asemenea 
că biroul executiv al sin- 
dicâtului 1Ş.M. Barza s-a 
constituit prin fraude , şi 
abuz, motiv pentru care îl 
considerăm nereprezenta
tiv pentru masa de sindi
calişti, sugerindu-Ie reor
ganizarea cu respectarea 
statutului (alegerea birou
lui executiv al sindicatului 
s-a realizat cu o minori
tate de voturi, nici unul 
din executivul sindicatului 
n-a întrunit măcar jumă
tate plus unu. din totalul 
delegaţilor la conferinţa de 
alegeri).' ' : ■

Facem in final un apel 
atît R.A.C, Deva,; cît şi 
Prefecturii judeţului pentru 
a. interveni urgent în era
dicarea situaţiei dramatice 
existente în K.M. Barza.
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Birocraţia se u m flă . .  

O are cind va plesni?
în  vremea fastului re

gim s-a scris foarte mult 
despre birocraţie, dar In 
zadar, aceasta se umfla, 
se umfla mereu fără să 
plesnească,•preeiim broas
ca dintr-o cunoscută po
veste. Am sperat^ că după 
revoluţie lucrurile 'se vdr 
schimba fundamental, spe- 
ranţăr care s-a dovediţ 
deşartă. Nu s-a schimbat 
nimic, parcă lucrurile 
s-au complicat şi mai 
mult. Ca să nu fim acu
zaţi că vorbim în van, 
prezentăm cîteva cazuri 
concrete (să ne scuze ci
titorii că nu vom da de
cît iniţialele celor ce ni 
le-au relatat, p roceda i 
astfel la cererea lor).

•  Soacră-mea a  murit; 
într-o duminică — ne-a 
spus D.P. Azi, să îngropi 
pe cineva înseamnă o 
alergătură foarte mare, 
pe lingă mulţimea de bani 
ce trebuie să-i dai in 
dreapta şi în stingă. Cum 
era  zi neluerătoarc (evi
dent, pentru noi — o Zi 
foarte tristă), toate for
malităţile făcut lu
nea. ,Am ajuns ia Starea 
civilă pe la ora 10. Aici, 
lume multă. DOi oameni 
îri-vlrstă se -căsătoreau,: 
unii cereau acte de suc
cesiune, o ţigancă voia 
acte .'să-şi înfieze (vindă) 
copilul. La dispoziţia so
licitanţilor trebuiau să fie 

‘ tret'funcţionâre, dar erau 
numai două. în sfîrşit, 
.ăm intrat, am spus ne- 

- cazuf şi am prezentat ac

tele. Puncţiohara a scos 
'  două registre, a .scris în 
> aîftiftdotşă o bună bucată 
de'vrenre, in timp ce mă 
m itralia cu întrebări — 
unele necesare, altele de-a 
dreptul aberante. Cum ar 
fi, de pildă, cele legate de 
socru-meu, decedat de 
mulţi ani. Iată una : Ce 
meserie a avut -socrul ? I 
Am rămas perplex. Adi
că ce avea moartea Şoa- 
erâ-mii cu profesia soţu
lui ei ? Am stat in faţa 
funcţionarei o mulţime de 
vreme pînă mi s-a eli
berat actul cu care s-o 
îngrop pe • biata femeie,

•  Am intrat, într-o zi, 
. la Administraţia Finan

ciară Deva să scot o ade
verinţă, n-are importanţă 
pentru ce scop — mi-a 
relatat O.P. M-am apro
piat de o tinerică ce bă- 
tea la maşină - şi i-am, 
spus ce doresc. „Aveţi ce
rere şi .timbru de trei 
lei ?“ — m-a întrebat rer 
ce. „N-am". „Atunci nu 
primiţi adeverinţa". „O 
fac'acum  —- v-aş ruga o 
hîrtie, o plătesc". „N-avem 
(avea o mulţime). La li
brărie".

Am făcut rost de hîr
tie, am scris cererea, îşi 
am ieşit de ?la Adminis
tra ţia  • Financiară jignit 
şi umilit,

•  T.R. ne-a povestit:
; „Am fost într<-o zi tei Re- 
. gistrâtura Primăriei "Deva

să obţin un act neapărat 
necesar. „Scrie. o cerere"

INFORMAŢII •  NOTE •  OPINII

— mi-a aruncat una d in 
tre cele două funcţionare. 
Am scris-o şi i-am înmi- 
nat-o. „Vii matale poi- 
mîine după hîrtie". „Ştiţi, 
e urgent. Nu s-ar putea 
mai repede ?". „Nu. Am 
zis poimîine". Am plecat 
necăjit, foarte hotărit să 
nu mai trec pragul insti
tuţiei întrucît lipsa . de 
politeţe îmi repugnă. .

- •  Nevaştă-mea a deve
nit şohrer — mi-a spus i 
T.R. — şi am însoţit-o 1 
la Direcţia pentru Muncă ’ 
Şi Ocrotiri Sociale. Toate ţ 
actele duse de noi — o l 
mulţime — au fost bune, / 
dar nu suficiente. Doam- ţ 
na de Ia ghişeu — foarte ţ 
amabilă, de altfel — i-a l 
spus so ţie i: „Măi trebuie / 
să daţi două 'declaraţii: ) 
una în care să scrieţi că 
nu aveţi alte vehituri, 
iar in cealaltă că nu aţi 
fost şi nu sînteţi membră 
în C.A.P.”.'Le-am scris — 
am fi putut face altfel ?
—- dar nu prea am pri
ceput de ce era nevoie 
de Cea de a doua decla
raţie. C.A-P,-urile
desfiinţat de mult. Sigur, 
ne-am dat seama că func
ţionara de la ghişeu nu 
făcea de capul ei, aşa 
primise instrucţiuni şi e- 
ra obligată să le respec
te, chiar dacă erau absur
de. p a r  oare cine le-a

• dat trăieşte eu capul în 
nori ? - >

TRAIAN BONDOR

Protest

Sindicatul Liber al So
cietăţii Comerciala „Side
rurgica" S.A: din Hunedoa
ra, avînd in vedere hotă- 
rirea pronunţată in recurs 
de, Tribunalul Judeţean in 
şedinţa din 9 august a.c. 
privind reintegrarea în ca. 
drul societăţii a unui nu
măr de 6 mecanici de lo
comotivă, cărora li s-au 
desfăcut contractele de 
muncă pentru abateri dis. 
cipttnare repetater işi ex
primă protestul hotărit, 
considerind că' această de
cizie, luată sub presiunea 
străzii şl a unor formaţiuni 
politice care tn acest m od  
urmăresc obţinerea unui 
capital electoral, determi
nă crearea unui climat 
tensionat in riadul salaria
ţilor societăţii.

Considerăm că însăşi a- 
probarea desfăşurării g r e 
vei foamei“ şi a mitingu
lui de solidaritate, de că. 
tre Prefectura judeţului in 
perioada derulării acţiunii 
judecătoreşti au constituit 
mijloace de presiune şi de 
influenţare a sentinţei in
stanţei.

De asemenea, sindicatul 
consideră că această hotă- 
rîre determină ' scăderea
gradului de autoritate şi 
încredere ale salariaţilor 
faţă de propria conducere, 
atit administrativă cit şi 
sindicală, şi-şi rezervă 
dreptul de a acţiona prin 
toate mijloacele legale pen
tru apărarea intereselor ce
lor pe care ti reprezintă.

Recunoaştere pentru 
calitatea ofelufui 
de Hunedoara

într-o vitrină- tu  biroul 
directorului general al So
cietăţii Comerciale JSide- - 
rurgica“ S.A, din llunedoa-

ra se lăfăie, in lumina di
fuzii un trofeu — confec
ţionat din ce altceva dacă 
nu din oţel ? ! — simboli
zând un moment dîn lungui 
şir al momentelor prin ca
re trece materia p tn ă la  
stadiul de oţel. O inscrip
ţie aplicată pe el spune că 
a fost decernat în 1991, de 
către International Lea
sing Company Awgrd din 
Madrid, Spania, care nu e 
altcineva decît unul dintre 
numeroşii parteneri ex
terni ai vestitului producă
tor hunedorean de oţeluri 
Da. vestit, pentru că tro
feul i-a fost atribuit parte
nerului care fabrică cel 
mai bun oţel dintre toţi 
partenerii cu care firma 
iberică amintită are rela
ţii comerciale

Cinste vouă, plămăditori 
ai oţelului de Hunedoara!

Cînd ne piere pofta

Preţul berii la sticlă, ca 
de altfel al tuturor băutu
rilor, a crescut treptat. S-a 
cumpărat bere ta sticlă de • 
jumătate, de la Camping • 
„Mureş* Şoimuş, cu 40 lei 
cu sticlă cu tot.Mult, foar
te  mult: Şi dacă tot scoa
tem  -banii din portofel şi 
ne pregătim berea aşg cum  

■o dorim  — adică o ţinem  
' cîteva ore la frigider\ să se 

răcească — atunci cînd .o 
punem pe masă aşteptăm  
să o turnăm în pahar 
proaspătă şl curată, gus
toasă.

Din păcate, uneori se in- 
iîmplâ să ne piară pofta, 
aşa cum a fost joi. 15 au
gust, cu o. bere cumpărată 
de la unitatea amintită. Pe 
fundul sticlei era _ lipită o 
peliculă albă, gelatinoasă 
şi consistentă, asemenea u- 
hei meduze ale cărei „fran
juri" pluteau tn conţinutul 
clar al- lichidului. . încep  
Întrebările : cine-l incon

ştientul care predă- tn cir
cuit sticle nespălate,, cine 
a fort nu aş spălat sticle
le?  ■ •

Nu ştim data fabricaţiei 
(eticheta: nu conţine acest 
amănunt), dar ştim  cu cer
titudine f că berea se nu
meşte %Rîu Mare* şi căgă 
fost îmbuteliată de Socie
tatea Comercială „Haber" 
S.A. — din Haţeg. Nume 
pretenţios, cu rezonanţă 
occidentală, numai că de
parte de a întruni preten
ţiile fireşti ale consumato
rului în privinţa igienei, 
Pentru conformitate, „obi
ectul" se găseşte la sediul 
redacţiei noastre.

. Contrapropunere

Propunerile dlul Ion Bu§- 
ndriu (angajarea cu con
tract de muncă a admi
nistratorilor şi a femeilor 
de serviciu din cadrul aso
ciaţiilor de locatari) şi dhei 
Lia Munteanu (de a nu Se 
renunţa l a programul non- 
Stop de furnizare a apei 
calde) au avut ecou. D l 
Ion Radu, tot din Deva, nu 
este de. acord cu ele, deot|*

•rece ar duce la creşterea 
taxelor comune; ceea ce 
ar f i  deosebit de dificil 
pentru familiile de pensio
nari (eu pensii , miei său 
cu una singură), cele - '«4 
m ulţi .copii şt un  salariu 
sau ale şomerilor.
"r- Cu rezervele de rigoare, 
facem totuşi publică şl 
contrapropunerea dmmniăl- 
Jui. in  virtutea libertăţii de 
exprimare a opiniilor: uŞe- 
luţia acceptabilă —1 ine 
scrie dl Radu — a r f i c a  
locatarii cu salarii şi pensii 
mari să renunţe la banii 
soţiei în folosul aător cu 
venituri mici sau fără ţin  
foc de muncă". Nu creâdţt 
că e prea m ult ? fiecare  
munceşte - (sau a  făcut-o)
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.ETAPA I .(24 aug.)

Jiul IELIF Craiova — Aris Arad 
F.C. Bihor — U.T. Arad 
Gloria-Reţîţa — Chimia Km. V. 
Jiul Petroşani — C.S.M. Reşiţa 
Gaz Metan Med. — F.C. C.F.R. Tim. 
Aştrii Arad t— F.C. Drobeta Tr. S. 
Metalul Bocşa — Un. Alba luHa 
Metal. Slatina --  Metal. Cugir 
U.M. Timişoara — I.P.A. Sibiu

ETAPA A II-A (31 aug.) 
Aris Arad — F.C. Bihor :
U.T. Arad—  Gloria Reşiţa 
Chimia Rm. Vîlcea — Jiul Petroş. 
C.S;Rft Reşiţa — Astra Arad 
F.C. C.F.R. Tim. — Metalul Bocşa 
F.C. Drobeta Tr. Sev. — Gaz. M. M« 
Unirea Alba Iulia — Mclal. Slatina 
Metalurg. Cugir — U.M. Timişoara 
I.P.A. Sibiu — Jiul Î.E.L.I.F. Craiova

ETAPA A IH-A (7 sept.) 
Jiul Î.E.L.I.F. Craiova — Metal. C. 
F.C. Bihor — I.P.A. Sibiu 
Gloria Reşiţa — Aris Arad 
Gaz Metan Med. — C.S.M. Reşiţa 
..Astm Arad — Jiul Petroşani 
Metalul Bocşa — F.C. Or. Tr. Sev. 
Metalurg,* SI. — F.C. C.F.R. Tim. 
U.M. Timişoara — Un. Alba Iulia • 
U.T. Arad —'Chim ia Rm, Vîlcea •

ETAPA A IV-A (14 sept.) 
J iu l  Petroşani — Gaz Metan Med. • 
Aris A ra d '— U.T. Arad 
Chimia Rm. Vîlcea — Astra Arad - 
C.S.M. Reşiţa — Metalul Bocşa 
F.C. C.F.R. Tim. — U.M. Timişoara • 
F.C. Dr. T. Sev. — Metalurg. SI. - 
Un. AlbaTulia — Jiul I.E.I..I.F. C. - 
Metalurgistul Cugir — F.C. Bihor - 
I.P.A. Sibiu — Gloria Reşiţa •

ETAPA A V-A (21 sept.) 
Jiul Î.E.L.I.F. Cr. — F.C C.F.R. Tim. ■ 
F.C. Bihor — Unirea Alba Iulia

Gloria Reşiţa — Metalurg. Cugir 
Gaz Metan Mediaş — Astra Arad 
Metalul Bocşa — Jiul Petroşani 

; Metalurg, Slatina — C.S.M. Reşiţa . 
U.M. Timişoara — F.C. Dr, Tr. Sev. 
Aris Arad — Chim. Km. V'ilcea 
U.T. Arad'— I.P.A. Sibiu

ETAPA A VI-A (28 sept.)
Jiu l Petroşani — Metalurg. Slatina ——- 
Astra Arad — Metalul Bocşa «— —
Chimia Rm. V. — Gaz M. Mediaş ...........
C.S.M. Reşiţa — U.M. Timişoara ------
F.C. C.F.R. Tim. — F.C. Bihor ——
F.C. Dr, T r. S. — Jiul I.E.L.I.F. Cr. — — 
Unirea Alba Iulia — Gloria Reşiţa - —--  
Metalurgistul Cugir — U.T. Arad ——  
fgf«A. Sibiu — Aris Arad —•——

ETAPA A VII-A (5 oct.)
Jiul Î.E.L.I.F. Craiova — C.S.M. R.
F.C. Bihor — F.C. Drobeta Tr. Sev. ------
Gloria Reşiţa — F.C. C.F.R. Tim. — — 
Metalul Bocşa — Gaz Met. Mediaş ——
Metalurgistul Slatina — Astra Arad —----
U.M. Timişoara — Jiul Petroşani ——  
Aris Arad — Metalurgistul Cugir —-— 
U.T. Arad — Unirea Alba Iulia — ~
I.P.A. Sibiu — Chimia Rm. Vîlcea ——

ETAPA A VIII-A (12 oct.)
Jiul Petroşani — Jiul 1.E.L.LF, Cr. ——— 
Gaz M. Mediaş — Metalurg, Slatina — — 
Astra Arad — U.M. Timişoara -—
Chimia Rm. Vîlcea — Metalui Bocşă — —
C.S.M. Reşiţa — F.C. Bihor ------
F.C. C.F.R, Timişoara — U.T. Arad —•—  
F.C. Dr. Tr. Severul* — Gloria R. — — 
Unirea Alba Iulia — Aris Arad —— -
Metalurg. Cugir — I.P.A. Sibiu ------

ETAPA A IX-A (19 oct.)
Jiul Î.E.L.I.F. Craiova — Astra Arad —----
F.C. Bihor — Jiul Petroşani -------
Gloria Reşiţa. — C.S.M. Reşiţa — —
M etalurg. Slatina — Metalul Bocşa —-----
U.M. Tim. — Gaz Metan Mediaş ——

Aris Arad — F.C. C.F.R. Timişoara 
U.T. A nd FJC, Dr. Tr. Sev, 
Metalurg, Cugir, — Chim. Rm; V. 
I.P.A, Sibiu — tluirea Alba Iulia

ETAPA A X-a  (23 oct.) * 
Jiul Petrbşani — 'Gloria Reşiţa 
Gaz M. Mediaş — Jiul I.R.I.J.F. Cr. 
Aştra Aradr— F.C Bihor 
Metalul Bocşă — . U.M. Timişoara 
Chim. - Rm. Vflcca — Metalurg. SI.
C. S.M. Reşiţa — U.T. Arad
F.C. C.F.R. Timişoara — I.P.A. Sibiu 
F.C. Drobeta Tr. S. — Aris Arad 
Un. Alba Iulia — Metalurg. Cugir

ETAPA A XI-A (26 oct.) 
Jiul l.E.L.I.F.,Craiova — Metalul B. 
F.C. Bihor — Gaz Metan Mediaş 
Gloria Reşiţa — Astra Arad
D. M  Timişoara — Metalurg. Slatina 
Aris Arad — C.S.M. Reşiţa
U.T. Arad — Jiul Petroşani 
Urî. Alba I. — Chimia Km. Vîlcea 
Metalurg. Cugir — F.C. C.F.R. Tim. 
I.P.A. Sibiu — F.C. Drobeta Tr. S.

ETAPA A XII-A (2 noienib.) 
Jiul Petroşani — Aris Arad 
Gaz M. Mediaş — Gloria Reşiţa 
Astra Arad — U.T. Arad 
Metalul Bocşa — F.C. Bihor 
Metalurg. Sl. — Jiul I.E.L.I.F» Cr. 
Chim. Rm. Vîlcea — U.M. Tim. 
C.S.M. Reşiţa — LP.A. Sibiu 
F.C* C.F.R. Tim. — Un. Alba Iulia —  
F.C. Drobeta Tr. Sev. — Met. Cugir —

ETAPA A XIII-A (9 noiemb.)

Jiul I.E.L.I.F. Craiova — U.M. Tim. —  
F.C. Bihor — Metalurgtslul Slatina —  
Gloria Reşiţa — Metalul Bocşa - f  
Aris Arad --  Astra Arad —“
U.T. Arad — Gaz M etan Mediaş —  
F.C. C.F.R; Tim. — Chim Rm V —  
Un. Alba Iulia — F.C. Dr. T, Sev.

Metalurgistul Cugir — C.S.M. Reşiţa * 
I.P^A, Sibiu — Jiul Petroşani

ETAPA A X1V-A <l««oie»b.) 
Jiul I.E.L.I.F. Cr. — Chim. Rnt. V. 
Jiu l Petroşani — Metalurgistul C, 
Gaz M^tan Mediaş — Aris Arad 
Astra Arad — I.P.A. Sibiu 
Metalul Bocşa — U.T. Arad

— Gloria Reşiţa 
U.M, TfihişnaM — F.C. Bihor 
C.S.M. Reşiţă — Unirea A. Iulia 
F.C. .Dr. Tr. S. — F.C. CvF.R. Ţlm.

«TAPA A XV-A (23 noiemb.) 
F.C. Bihor — JiuJ I.EJ„I.F. Craiova 
Gloria Reşiţa — U.M. Timişoara 
Aris Arad — Metalul Bocşa 
IKT. Arad — Melalurgistul Slatina 
Chim. Rm. V. _  F.C. Dr. Tr. Sev. 
FAj. ILFM. Tfen. — C&M. Rcriţa 
Unirea Alba Iulia — Jiul-Petroşani 
Metalurgistul Cugir — Astra Arad 
I.P.A. Sibiu — Gaz M. Mediaş

«TAPA A XV1-A (30 noiemb.) 
Jiul I.ELL.IT. Craiova — Gl. Reşiţa 
F.C. Bihor — Chimia Rm. Vîlcea 
Jiul Petroşani — F.C. C.F.R. Tim. 
Gaz Metan, Mediaş — Metalurg. C. 
Astra Arad — Unirea A. Iulia 
Metalul Bocşa — I.P.A. Sibiu 
Metalurgistul Slatina — Aris Arad 
U.M. Timişoara — U.T. A rad 
C.S.M. Reşiţa — F.C. Dr. Tr. Sev.

ETAPA A XVII-A (7 dec.)

Gloria Reşiţa — F.C. Bihor 
Aris Arad — U.M. Timişoara 
U.T. Arad —> Jiul I.E.L.I.F. Craiova > 
Chimia Rm. Vîlcea — C.S.M. Reşiţa 
F.C. C.F.R. Tim. — Astra Arad 
F.C. Drobeta Tr. Sev. — Jiul Petroş. 
Unirea A. fulio — Gaz. M. Mediaş 
Metalurgistul, Cugir — Metalut B. 
I.P.A. Sibiu — Metalurgistul Slatina
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Ofense TV 1 a afirmat că 
prtŢifiiMfTir Mihaiî Gorba- 
dov  a fost adus în ' neaP- 
"4ă*r de sâmbătă spre dumi- 
S ică  te Moscova pentru a 

j -ro iuti l ni ca conducerea so

vietică şi a confirma pu- 
Hii' plecarea sa-d.. ta pu- 

;.4nţ^ tuceii pfc aşre l-a rc- 
im ul. Conform aceleiaşi 

teMSSiVGorbaciov ar ,fl ve
nit ptt un  şjşio» special din 
Cviweoa ppntru a  se întîl- 
ni cu vicepreşedintele Ghe-

nnadi lanacv şi toţi mem
brii CoatUetuiui de Stat 
pentru Starea Excepţională, 
constituit oficial lună După 
refuzul său, Gorbaoiov ar 
fi fost dus diu «ou la re
şedinţa din Crimeca. O 
ştire recentă, transmisă de

.Agenţia rusă de presă RIA, 
relatează că Gorbaciov i i i  
-fi părăsit ieşi. v a ră  -era* 
, şui Simteropoi din Crj- 
meea cu o destinaţie necu
noscută. Marjnrii au con- 
firmat că el părea perfecţ 
sănătos. Unde să fie Gorbi?

Întrebări după „eliminarea lui Gorbaciov
Venirea Iui Mihail Gor- 

feaetev; în armă cu şase 
ptii, la  conducerea Uniunii 
Sovietice, se anunţa ca o 

, i '  Ivire pentru  marele .po- 
f f g e  rus. Cu rîvnă şi răb- 

Aoul lider concepea 
rfii^u'iKn S» ăjdieare pla- 
-smbr măreţe. Naţiunea era 
sdătKri dn el şi îl u rm a e u  

nertetere in toate demer- 
tâsla sale.
l a  scurt tim p d e  la  
itfofaa p u te r ii ,, anunţa 

tro«ca“. O nouă eră 
an ta ia orizontul 

închistarea, şa- 
dictatura, umilia- 

‘ iiforoarfea, - M ată cetele 
Mandate In  cei aproape 
lA erân i de cemuniin** şi 

~ prfedpiî d e  cur
şi conducere pâ- 

a u s ă  s» estompeze şi 
să  dispară. * -

rile m ari, oeeidenta- 
^IK-dădcatt : curte lu i  Gor- 

■egara r e ia ţ i  bu 
evieiieă, îi ocăr

ite . Ţ M e  mici, sa- 
faaarii p dne i «de 

Răsărit", priveau acum 
! «a  cu  speranţă, 
pţbaeiov. slăbea tot mai 

....... ie totaliiaristeMr
tă u t-e w in rf  pfrtie libertă

ţilor şi democraţiei. Şi, 
in scurt timp, Letonia, l i 
tuania şi Estonia şi-au a- 
niiriţat Unirea din hamurile 
dominaţiei imperiului, a- 
doptîrid statute proprii de 
independentă şî suveranita
te  statală. Apoi, Moldova, 
Ucrhina, Kazahstanul s-au 
aliniat. încercări firele, 
stopate însă eu mijloace 
mai mult sau mai puţin 
populare. Dar, cînd ii dai 
„nas led

'  Dfe cealaltă parte, în 
'- toate ţă rile  aliate Statelor 

Unite,'operaţiile făctlte cto- 
ihuAi anulu i sratf deriiiat 
"în 'serie, uha rtfai origi
nală  că altă, a noastră, a 

1 rom ânite^? ®imL cea ‘ avu 
ceg... * Aşă f-a -fosf -'. dat 

~Ttomânief să su p a te . ^  
r  I M »  îfeă  cS .peTeStroiea" 

ş£a%Mîf mfesoî. Pfersbtsstt- 
r  tă ţî mdrcarife' ale vieţii po- 

lnide .Şovigwţgi ■ —" ; între 
care. fostul 'mihistru de ex
terne Eduard Seyărdnâdze, 
tiu 'in af m’ultS aeuitâte- şi 
realism -**• a» tras mai 
de ."tfiult s^ipnahrt că pd'i- 
|iep îfte ra îă  a ' ruşilor 'de 
%şi deţtaem bra imp ir:ul 
n u  ita m ai dura. Şi O-a

m ai durat- - O situaţie eco
nomică şi socialii gravă, de 
haos şi anarhie, csşrpbqrată 
CU teama pierderii privile
giilor ş i setea . de putere, 
i-au pus capăt.

Luni. IU a i^u st 1991, ia 
ore 4 dimineaţa, MîUiîl^jS. * 
s-a produs o  lovitură de 
stat. | h  tim p  ce sfcreşiedin- 
tete Gorbaciov se afla In 
concediu în  Crimeea, ar- 
m ata şi-a demohrirat încă 
6 dată ianîensa-1 forţă, fn- 
îăturîridu-1 de 4k putere 
jPO - Mîftaif GărhăCiov. t a  

; aceleiaşi iile. con
ducerea supremă a fost 
preluată de vicepreşedinte- 

: le ţării, odteâ -<fe încredere 
aî fu i „Gorbi", pe caro a - . 
ceata - l-a susţiritâ să a - 

ţju r tg ă n a tn S ra t efoi în stat 
' *SL Ghennadi’' îanaev.

^  ® ă fc rS  1 ^ 1  .acest e- 
venimenţ . fsforid epocal, 
cate a j^uduit, «itr-Uh fsl 
sau a l tu i  înfre'aga limie, se 

' ţtţjn'y firesc,:" 6 serie de 
' ^IrebSff. Cyâe a  pus la 

cale acest pud  7 Armata ?

laehriducere, bel puţin
• Penîf«- Perioadă?

k l»ih utnmz

.#  VÎND video recorder 
ţâăsay eu telecomandă. IIu- 
inedoara, b-dul Decebal, nr, 
6, (159497)

•  j VÎND motor Diesel 
- Gteapulung. Simeria, teie- 
-d en  60f0ţ, după ora 17.
------  (4436)

VÎND înscriere auta- 
t ur ism Dacia 1300 (apri- 

1990) urgent, conv/sna- 
Infom ăţii. S*va, te- 

35918. între orele 
- ♦9 —21. (4460)

VÎND motocicletă,' 
Dnepe, cu ataş, 656 cjnfei;. 
tronai Deva, telefon 11631.

(4448) ,
..... 9  C.A;P. CUjioUva vin-

<6r te licitaţie publică- 
a p o â c *  fixe, Mclusiv clă^?s

S  in  data de 30 august 
, ora 10. Lista cu 

' SBfecte se g ă s i te  afişată 
'^ "S ed iu l un ia ţii.

(4443)
• “ VţND motoretă Simp- 

sofi. Informaţii Deva, te- 
ffefbn 21097, preţ oonvena- 
m .  (4465)

•  VÎND magnetofon 
„Eostov". Deva, Dacia, bloc 

J C  apartam ent 2, telefcm 
2^811, după ora 17.

(4466)
#  VÎND apartamertt 4 

camere- hol central, zona 
pieţei, bloc E 23, scara II, 

onent 13, Deva, te- 
15542. după oră 16.

. (4468)
. f  VIND tractor, remorcă 
au&>, plug, drujbă. Itefor- 
m atii Deva, telefon 2 3 7 0 5 ,

(4474)

♦  FIRMĂ „MAG- 
NEH-, yl^de t^ v w d a -  
re color Japortîa (mar
ca Anitech, cu tub

6e^ l :  I
Livrare imediată. Â- 
d resâ : Cartier Oituz, 

3, telefon 20998-,'
! J  (4-471)

(159191)
•  VÎND îns*r ere Daria 

1300 (iunie 1088), negeeia- 
bil.  ̂ HtHtedoara,
17205. (159493)

f% î

•  PAROHIA Ortodoxă 
Bătiârta şi filiile aparţină
toare v în d . la licitaţie te- 
ren intravilan în  data de 
25 augi^t 19Ş1, între orele 
11—12, la Biserica din

' c.omuna Bătrina.
(4472)

, •  CUMPĂR dolari ame- 
rietihi (220 Iei), mărci (120 
tei)- îjeya, telefon 23926, 
după ora 16.

(4475)
9 C.A.P. Gurasada anun

ţă scoaterea 4a licitaţie a 
mijloacelor fixe existente 
în unitate în  -data de 2 
septembrie 1991, ora 9, ia 
sediul unităţii, eontinuîn- 
d.u^şe în fiecare , DţteretECi. 
până la lichidare. Lista 
mijloacelor fixe poate fi 
consultată la sediul unită
ţii. - (4478)

•  VîND înscriere Dacia
1308 (decembrie 1988), vi- 
deorecorder non. Deva, te
lefon 15424. (4479)

•  VÎND Dacia 1 300; sta 
re bună, an de fabricaţie 
1976. Simerîa, sfa-, I. L. 
Garagiale, nf. 1.

(4480)
•  VÎND maşină trfţdiat

poloneză. Telefon 956/ 
«2969. ------  («83)

•  VÎND magnetofon „205" 
ştare foarte COftă. Informa

ţii Himedoara", fol-îlon 14699.

- (159499) ;

SCHtMftUR! i  * 
DE LOGUWJE

•  SCHIMB garsonieră
Crajovp eu-ap^rtament 3—4 
Camere, Deva. ..Telefon 
20884* D e ^ . (4440)

•  SCHÎ1V1B . apartament 
două camere, copjforf;. I, 
central, Brad, cu similar 
Deva (exclus MtemŢŞ), In 
formaţii Deva, triefon 
15657, între orele 17—19.

(446|)
•  SCHIMB avantajos gar

sonieră Gojdu, cu aparta
ment două camere, exclus 
Dacia şi Micro 15. Deva, 
telefon 17244. •• (4452)

•  SCHIMB două apar
tamente dd. Deva. cu un 
apartam ent trei camere, 
confort sporit. Informaţii 
Deva, sţr. M. Eminescu, 
bloc 42, apartament 41.

(4441)
9 SCHIMB apartament 

două camere proprietate, 
cu apartament trei camera 
chirie de stat saa p r o p ^ - 
ta te. Deva, str. Minerului, 
telefon 29101, după ora 16.

(4470)
9 SCHIMB apartament 

trei camere central, cu. 
două camere central. Deva, 
telefon 11797.

(4476)
•  SCHIMB apartament 

trei camere ultracentral 
cu gaz, Bucureşti, CU apar
tament două camere Hune
doara, Informaţii Hune-

0FERIEDE
SERVICII

•  S.C. „CI4\ 'A “ Ş.R.B 
DEVA, str. Libertăţi}, 
bloc I, angajează de 
urgenţă, prin concurs, 
bucătăreasă calificată 
eu  vechime în alimen
taţie publică. Salariul 
negociabil.

(4463)

i'
I
1
%
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l
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A X O N  iM PE X

P.O. BOX 2 - 6 9  BUCyAREST- ROMANIA : 1T948b cbtx r

Firme» caufo persoană îrxied Stfu juridica in- < 
feresatâ pentru deschiderea unei reprezentanţe |  
zonale, ac comercializare MpwBe :

1
•  Maşini de tricotat şî de cusut’ J

din import pentru uz casnic. I
Oferte detaliate la AXON IMPEX — BU- 1 

. CUREŞTI, O .P .-2 CP.—2-69; telefon f90) I 
[ 6560 77. *  (513) j

\ I

- Este adevărat că înlocuirea 
Iui Gorbacâov s-o datorat 
stării Iui de stoătateî; Dtar 
nu se cunoaşte nici uh bu- 
letin medical în acest sens. 
Iar dacă, totuşi, s-a îmbol
năvit subit, chiar în  con
cediu fiind, de ce a fost 
arestat in vda lui de ya- 
.eanţă î  Este riaar eă taţii 
colaboratori mai apropiaţi 
sau mai Bid^aărtaU ai lui 
Gorbaciov au  sesizat dru
mul periculos şi nedorit 
al deştrfip^riî imperiului 
ruşi, pe. care preşe<Jin®e 
nu l-a frîn t brusc şl bru
tal, aşa că au £ăcut-o ei. 
Dar mi ce preţ vor fi rea
duse la matcă republicile 
care şi-au schimbat deja 
cui-sul existenţei ?

Şi d ţe  alte întrebări nu 
s-at thai putea pune ? Cu 
atlt mai rnuît «a cît r»o! 
stntcm atît de .-.proa m  ce  
^bihutea- So'vtei'că.. SîgM 
Intr-un timp, şi în tr UR fel, 
a fost rău. Matt rău în  
ăîtele, ntâi apr miate de 
azi. « ' fost şi tune. De 
astă dată cum va f i?  Beo- 
babii. vom muri şi.., nu 
vom vedea.

DUMITRU GHEONEA

I

EXPLOATAREA MINIERA 
V V E Ţ E L
j  cu sediul în MINTIA
, str. Barajuiuiy nr. 1 j
|  Anunţă scoaterea 4a licitaţie în data de 23 • 
• august 1991 a unor mijloace fixe scoase din j 
|  uz conform cJscrelelor 49/82 şi £®/90. tista c u } 
[ aceste mijloace fixe se găseşte la biroul meca- i 
I ne — energetic al unităţii* •
[ Informaţii suplimentare la telefon î 2^ 8,} 
I interior 14.

(511) }
l

I
I• % • 
I

II.C.CO.O.P. ALBA 
DEPOZITE CÎMPENI I

telefon 71741
Cumpără redresor pentru încărcat acumula-) 

J tor» la e&ctrostivuitpare. *
j  {510) J

1
şt

CAMERA PE COMERŢ
JUDEŢULUI

I

INDUSTRIE Ă| 
HUNEDOARA DEVA

Anunţă pentru miercuri, 28 august 1991» orq ■ 
ţa  sediul său din Deva, str. 1 Decembrie, I^ 0.' ...................... ..

'  nr. 35, concurs pentru ocuparea următoarelor ( 
|  posturi :
» — 1 post jurist j
|  —- 1 post profesor — limbă germană. f
|< Condiţiile şi tematica sînt afişate la sediul j 
I Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului ; 
i Hunedoara — Deva. j

_  (512) î
doarn, 22618 si Bucureşti 
90/471162.

(159498)
.•  SCHIMB garsonieră 

confort I, ultracentral De- 
va, cu ,apari^e»nt 2-3 ca- 
tpere .'{ fŞ îO  j 15).
-Informaţii *• Ş&eVa, telefon 
15657, în tre orele 17—19.

(4461)

Război Deva. îl declar 
nul. (4473)

•  PIERDUT carnet vete
ran de război,' pe numele 
Irimie Miron, eliberat de 
Asocpţia VaterariHor", de 
Război Devâ. îl  k declar 
nul. (4482)

COMEMORĂRI .
•  21 AUGUST — du

reroasă şi tristă amin
tire la un an de la dis
pariţia nedreaptă, la 
numai 42 ani, a inega
labilei ‘

•  S.C. „AUTO MECHE" 
S N.O., cu sediul în Orăş- 
tie, str Pricazuluî, nr. 58/ 
77, organizează excursie ca 
autocarul în Turcia, cu du
rata de 5 zile, cu plecare 
Sa fiecare marţi, ora 48, 
din faţa stadionului Da
cia. Costul unei excursii — 
4600 lei. Informaţii su
plimentare la Orăştie, str. 
Pricazuluî, bloc 35, apar
tament 23. (Meche Ion).

(4464)

PIERDERI
9 PIERDUT legitimaţii 

de serviciu, eliberate de 
B, N. Deva, te  data de 1 iu
nie 1991, CU nr. Î7X şi 04. 
Le declar mile,

(4459)
•  PIERDUT carnet vete

ran do război, pe numele 
M anta Vasile, eliberat de 
Asociaţia Veteranilor de

OLIMPI A FURDUI
Chipul blînd. Sufle

tul bun, delicat şi no
bil rămîn veşnic în 
inimile răvăşite şi cer
nite ale tatălui Mir- 
cea, soţului Viorei, co
piilor Graţiela, Cris
tian şl Olimpiu. Co
memorarea duminică,
25 august, în Ghelari.

(4431)

» CU nestinsă durere 
reamintim că astăzi se îm
plineşte un an de cînd ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
cei care a fost

LAZÂR PARTENIE

Comemorarea mîine la 
ora Î0. (4484)

•  COPIII Aurelia, Miron 
şi nepoate M ăsoară cu 
tristeţe anunţă împlinirea 
a Şase săptămini de cînd 
mama şi bunica ,
’ îtOZALIA NOJOGAN, 

din satUl Tîmava, ne-a pă
răsit pentru totdeauna. Pa
rastasul de pomenire, du
minică, 25 august, la bi
serica din str. A. fancu, 
Deva, Nu te vom uita 
niciodată.’ ' (4469)

DECISE

•  FAMILIA îndolia
tă  anunţă cu nemărgi- 

; nită durere încetarea 
din viaţă a celui care 
a fost

prof. ANATOLIE 
LITVINENCO.

Corpul neînsufleţit 
este depus la Casa 
Mortuară din Deva. în 
mormântarea va avea 
ipe mîine, 22 august 
1991, ora 14, la Cimiti
ru l Ortodox din str. 
Eminescu.

(4486)

#  CU nesfîrşită du
rere în suflet familia 
îndoliată anunţă pe 
cel care l-au cunoscut 
că în 19 august a înce
ta t din viaţa, după o 
lungi boală,

RUDOLF FOGEt, 
ceaawmicar — pensio

nar. Inmormîntarea va 
avea loc mîine, f l  au 
gust, ©ra 19, din -ca
pete Cimitirului Cato
lic Deva.

(4477)
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