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Există in istoria poporu

lui român clipe unice, r̂e
petabile, in care întreaga 
suflare a naţiunii â pus 
sufletul, mintea şi umărul 
la* făurirea unor momen
te pe care le-am dăltuit 
cu litere de foc şi aur, în 
coloana fără şfîrşiţ a dăi
nuirii noastre milenare pe 
aceste strămoşeşti melea
guri.' : •’ '

Un aşemenea moment 
comparabil doar cu eroicul 
aia 1918 al făuririi Româ
niei Mari s-a săvirşit 
ieri, in Marea Adunare Na
ţională de Ia Chişinău, ca
pitala Republicii Moldova,

. stat creat artificial, ia 1940,

. prin ruperea din tropul pa- 
- trie* , a teritoriilor români
lor de dincolo de Prut, ca 
urmare a odiosului tratat 

. Ribbentrop «• Molotov.
; Proclamarea Independen
ţei Republicii Moldova pu
se  astfel capăt coşmaru
lui de aproape jumătate 
de Secol al românilor de 
dincolo de Prut, care au 
cunoscut din plin forţa 
constringerilor de tot felul 

ua adevărat genocid 
spiritual, menit să ducă Ia 
deznaţionalizarea cîtorva 
milioane de români. Are
stări. execuţii, deportări in 

: Siberia, siluirea limbii 
române şi excluderea a-j 
ceste ia din riadul limbilor 
oficiale, oprimarea econo
mică — iată
doar ci tava dintre marile 
suferinţe la care au fost 
supuşi fraţU noştri. ' 

Momentul de ieri, de la 
'CMfiitiii;'-. ş*.-,|i»«mu- 
ne*e lupta românilor basa- 
rabeni, cete, sub conduco.

are dpi statul sovie
tic, şi-au redşbindit dreptul 
ţa limbe comână ca Umbă.

-I mkio-
aşi ş l stema republicii, la 

■ - iţei naţionale.

„jsw aipo Viu! Aşa cum t-a va-
sut In tron «jtf«ţ8e. televi- 
zate, întreaga Basarabie, 
binecu via tată de biserici ş i 
d«:Uuiaaezea, *§  reunit îrţ 
P iiţş pariament-W ,i  ta 
merele pate cHa centrul. 
oraşului, ia poalele statuii 

.domnitorului sftnt . Ştefan 
cel D idanal pro-':
şedlntefati aOrceş Saegttr a 
înflăcărat mulţimea. Că şl 
luările de cuvin! ale repre
zentanţilor diferitelor Cate
gorii sociale, ale altor po-' 
poare şi etnii trăitoare pe 
pămintul românesc de din
colo de Prut. .

Momente solemne. Marea 
Adunare Naţională se în
trerupe pentru a oferi 
Parlamentului posibilitatea 
să dezbată şi să voteze de
claraţia. Lucrării6 din sală 
sini transmise în piaţa 
Parlamentului. Parlamen
tul aprobă Declaraţia de 
Independenţă! Din nou u- 
rale. Poporul şi Parlamen
tul au hotărit: MOLDOVA 
ESTE INDEPENDENTA! 
Preşedintele comunică po
porului aprobarea decla
raţiei iar biserica binecu- 
vintează actul voinţei na
ţionale a românilor de 
dincolo de Prut.

Aşa s-a scris, ieri, istoria 
la Chişinău. Să dea Dum
nezeu să mai trăim şi clipa 
cea mare a reîntregirii tu
turor românilor in Cuprin
sul patriei mamă — Româ
nia Mare! Căd, aşa cum 
spunea la Marea Adunare 
Naţională poetul Grigore 
Vieru. proclamarea inde
pendenţei constituie doar 
un „scurt popas" pînă la 
unirea cu România!
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Pădurenii au fost, sînt şi vor fi 
veşnic buni români!

Ş-a nimerit.ca la volanul maşinii care ne ducea 
in sus, spre Dealu Mic, Topliţa, Dăbfca, Hăşdău, Vă- 
lar, să fie un pădurean. căuta cu nerăbdare, la ra
dio, muzică pădurenească. L-a „prins*, pînă la urmă 
pe prăgan Muntean. Şi In autobuz s-a făcut linişte. 
Cînta doar mult apreciatul nostru pădurean şi parcă 
timpul se oprise în loc. Patriotism local ? Nestinsa 
dragoste de locurile natale ? Bucuria de a Ie şti ale 
tale dintotdeauna şl pentru veşnicie? Credem că toate 
laolaltă bucură sufletele pădurenitor noştri.»

UN PRIMAR TINAR 
INFRUIOtA NECAZURI 

VECHI ŞL.. NOI

P&durenii slut oameni 
dintr-o bucată. Nu vorbă : 

A ff fste şl. dl infc . 
rNieWan lfâildra. fft» • ăt- 
M ^ r t B l a H ă ş d ă u ,

inginer meţalurg cu specia
liza ta  laminoare (a lucrat 
ctţiva ani la laminorul de 
650 mm); sătenii 1-şţy yrut. 
primar, a pierdut deva la 
salariu, dar juş-i pape *ău. 

^ fHţdăpt- «kffecf, coheret. 
— Să le luăm pe rind,

E.M. BARZA DUPĂ „$EISM '

NeMştila continui,

•  O măsură pripită, sub presiunea unui grup tur
r  bufant resfrins ■ -
•  Reolixariîe -— în continuă dosertşteră.........
G Trebuie găsitâ urşşetţt o solufie viabilă, de

dresare a  activităţii de producţie
re-

Pe tema gravului con
flict de muncă şi social, 
produs la Începutul lunii 
iulie la Exploaţarea Minie
ră Barză, am purtat discu
ţii recent, pe îndelete, cu 
mai mulţi oameni, la Brad 
şi la Regia Autonomă a 
Cuprului Deva, pe care 
le vom reda şi comenta în 
continuare. ’

Mai întîi, însă, cîteva 
precizăriţ. Cea mai mare 
unitate economică din Ţara 
Zarandului — Exploatarea 
Minieră Barza —, de unde 
şe dă aur ţării de peste

2 000 de ani, a ajuns in- 
tr-un impas extrem de greu 
de depăşit Sărăcirea con
tinuă a resurselor şi chel
tuielilor tot măi mari pen
tru exploatarea şi prelucra
rea lor au impus' —■ in
noile condiţii de organiza
re şl dezvoltare a ţării —, 
ca şi in alte sectoare eco
nomice şi sociale, restrîn- 
gerea şi reorganizarea acti
vităţii, sporirfea gradului 
său de rentabilitate.

DUMITRU GHEONEA

(Continuare fn pag. a 2-a)

dle primar ! Ce năcazuri 
sînt in comună ?

— Să vi le spUn în ordi
nea in care mă (şi ne) pre
sează : drumuriie, energia 
electrică (mai exact Humi-’ 
natul publie), aproviziona
rea oamenilor, mistreţii. 
AŞa, scrieţi mistreţii pe 
locul intîi. Efectiv distrug 
semănăturile. Reţineţi că 
foarte mulţi oameni dini 
satele comunei - noastre 
muncesc la Hunedoara, Ia 
Teliuc şi Ghălări. Pe> 
schimburi. Iar nopţile stau' 
pe hotar să-şi păzească 
semănăturile. Am vorbit 
cu Filiala de vinătoare din

- HteteddiriK -3 ac 
cîteva acţiuni. Dar mistre
ţii sînt în turme cum n-am 
mai pomenit

— Ziceaţi de d ra m u r i‘
— Azi-tnîînc, satele Do- 

bica ţd Hăşdău vor fi.:, izo
late. Efectiv nu se va mai 
putea circula. Şi gîndiţi-vă 
că sint atîţia navetişti ca 
să»rtu mai vorbim de elevi 
(în timpul şcolii), de oa
meni care au trebuinţă să 
circule zi de zi. La nenu
măratele noastre intervenţii 
la Direcţia Judeţeană de 
Drumuri şi Poduri ni s-a 
răspuns că nu au autogre- 
der. Dar (am văzut şi noi) 
un autogreder în stere de 
funcţionare se ^odihnea* 
pe niarginea şoselei de pe ■ 
mâlul lacului Cinciş. Iar 
pe drumuriie judeţene nu 
se poate circula...

— Iluminatul public ?
. — Mă duc astăzi la sec
ţia dirt Şunedoara să re
zolv. .încerc... Cu ăprovi- 
Zionarea s-a ţnai făcut cite 
ceva. Oricum, dacă nu pot 
rezolva necazurile săteni-7 ’ 
lor, la toamnă, la alegeri' 
nu mai candidez. Mă duc 
la meseria mea, la lami
nor...

ESTERA SfNA.
, GH. I. NEGREA

(Continuare tn pag. a 2-a)

Şi faptul că o fac in 
faţa dvoastră, stimaţi ci-, 
titort, mă va absolvi — 
îmi place să cred. — de 
obligaţia morală de „mea 
culpa" I Ei bine, recu
nosc- spuneam! Recunosc 
că o uşoară undă de tn- 
%idte nt^a atins cu dripa-i 
atunci- cind am aflat de- 

: spre cursurile intensive 
de vară. găzduite de bă- 
trina Germisară. Organi
zate de Universitatea Eco
logică, filiala Deva, şi 
sponsorizate de Ministerul 
Turismului :şi al Sportu
rilor, in asociaţie cu 
CBNTER FOR INTERNA
TIONAL . e n v ir o m e n - 
TAL,LOW (Washington). 
Desfăşurate pe, parcursul 
a pateu serii, cursurile au 
debutat 14.22 iulie a.c. şi 

. se nţ^j.kudffiki. la~d.4 sep*

Cine poate participă la 
ele l? Orice , tihăr din, ţa* 
ră, absolvent de liceu şau 
student, dotele a se ini
ţia in domenii noi, mai 
puţin cunoscutei deocam
dată, atei, şi deosebit de 
idile in; perspectiva tigk- 
ră a economiei de piaţă. 
Ele sînt: management, 
marketing, informatică şt 
turism. Scuzaţi termenii 
străini, puţin mim cosmo
poliţi după: gustul meu, 
dari ei au foit deja i m 
plementaţi" de către spe
cialiştii sgUti l, Ce, parcă . 
o limbă de tinichea ne 
strică ?! Dacă tot am su
portat, una de lemn ?! Re
venind la cursuri, se cu
vine subliniată tematica, 
fără doar şi poate tentan
tă ! în susţinerea afirma
ţiei mele, vin cei 200 de

cursanţi dîn Bucureşti, 
Timişoara, Cluj, Sibiu, Pe
troşani, Hunedoara — 
mulţi dintre el studenţi 
ecotbgişti. Înscrierea s-a 
făcut deci fără discrimi
nări, tinerii aparţin ind 
deopotrivă învăţămtnlului 
de stat si celui particu
lar.

Numele profesorilor im- . 
plicaţi în activitatea de 
la Geoagiu sint sonore 
pentru domeniile ce se a- 
bordează. Cităm doar ci
te ua ; Alex, Puiu — ma
nagement internaţional şi 
tehnici de negociere şi 
contractare; Alex. Roşu 
— turism şi ecologie; 
C-tin Floresctt şi VWgil 
Paseu — marketing.

Să nu vă imaginaţi, 
Doamne fereşte, că tinerii 
cursanţi i ee siiprilăoHcită 
şi eă debutul oftului uni- 
versitar ii va găsi epui
zaţi! Nici vorbă! Doar 
trei- dintre zilele săptăml- 
nii rinţ destinate studiu
lui'restul de timp fiind 
plăcut agrementat cu ex
cursii, program de disco
tecă şi cite şi mai cite... 
Costul unei şederi este de 
doar 300 lei modică 
sumă pentru zilele noas
tre! — iar tinerii de
clară cu sinceritate că 
mîncarea pur şi simplu 
Ic place! -

Ce gindiţi, stimaţi cUi- 
iorL,,pu-i ,aşa ca uşx^ra 
invidie ce agi abătut asu- 
pră-mi se iutiifică, to
tuşi?! Dar, asta este ! 
„Nu ne naştem toţi la 
aceeaşi vîrstăm spunea 
dramaturgul t

NATALIA VASIU
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UM4  PB Ti
— Soţul Vctoi este cei mai opozant băr

bat!
— Asta-i bună. De ce?
—- Păi. una, două strigă: Veto! Veto!

a a ■  ■  ■  a  a a a a ■  a a a  a a i

•  PENTRU SEMENII NOŞ
TRI. Ieri dimineaţă, ne-a sunat 
la redacţie dl doctor Adam Mu- 
neapu, directorul Spitalului din 
llia. Iată ce ne-a spus": „Colecti- 
vul spitalului este alături de se
menii noştri din zona sinistrată a 
tflpldovei. Am adunat , ^  am tri
mis pentru ei suma de'13 000 lei 
şi aUe ajutoare". Minunat gest 
de umanitate !

•  CINE-I PĂGUBAŞUL? La 
Postul de politie T.F. Deva se 
găseşte depusă o hairiă cui o im 
portantă sumă de bani. Păguba-

— ■  i i ii r ii w a — aoaaa

şui se poate prezenta să-şi recu
pereze aceste bunuri.

•  ,FORTUNA" IN HAINE 
NOI. Dacă, nu aţi fost de mult 
în Crişcior, noi vă invităm să 
opriţi pe dreapta, la unitatea de 
legume şi fructe „Fortuna". Le- 
gume, zarzavaturi şi fructe veţi 
găsi! Dar. Ilarie Doţ şi Lenuţa 
Martin au ceva amenajat special 
pentru dumneavoastră, Surpriză! 
Opriţi! Intraţi! 7 .

. •  ATENŢIE LA CIUPERCI I 
In' iillima vreme 'se înregistrează 
un fenomen îngrijorător : foarte 
multe intoxicaţii cu ciuperci. In 
unele cazuri, cei .intoxicaţi tui 
mai pot fi salvaţi dă ta moarte. 
Multe dintre victime sint copR, 
numai ta Spitalul din Hunedoă-

mmmmimmmmmmmammmmm

ra înreglstrindu-se, in ultima pe
rioadă, două decese la Secţia 
Pediatrie. Deci, atenţie la ciu
percile cumpărate din piaţă. Sau, 
poate, şi mai bine ar fi  să se re
vină la interzicerea comercializă
rii lor de către vînz&tori de oca
zie. ■

•  SI-AU UNIT DESTINELE. 
Intre cei care au hotărit să por
nească laolaltă pe drumul sinuos 
al vieţii, siat Şi tinerii Mihaela 
Crişţina Ciocan cu loan Stan şi 
Cristina Elena Redea cu Constan
tin Aurel Lmaci diri Deva. Lor 
şi tuturor celor $02 tinere fami
lii, a căror căsătorie a fost oficia
tă in acest an la Oficiul de Sta
re Civilă din Deva, le dorim 
înţelegere şi un cămin trainic 1

, #  ABANDON !? Ne-am obiş
nuit să vedem că oamenii noştri 
aruncă la gunoi tot felul de lu
cruri de care nu mat au nevoie. 
Dar a găsi într-un container de 
gunoi uri nou-născut depăşeşte 
puterea de înţelegere a celor mai 
mulţi dintre noi. Să-l numim a- 
bandon e prea puţin, la mijloc 
fiirid vorba nu doar de lipsa o- 
meniei, ci a oricărui sentiment 
matern, pe care şi animalele il 
au. Şi totuşi aşa Ceva s-a in- 
timplat recent la Hunedoara. Co
pilul trăieşte, din fericire sau 
nefericire pentru Ut, căci fiind 
aruncat nu i se cunosc părinţii, 
şi, deci, nu poate avea o identi
tate.

REPORTER



CUVTNTUl LIBER WR. 41» 4

Neliniştile i u

(Urmare din oag. I)

S-a încercat ceva, după 
revoluţie, dar lumea nu 
mai are răbdare. Aşa se 
face că singura vinovată 
s-a considerat a fi con
ducerea unităţii, pe care 
oameni însetaţi de putere 
cu orice preţ au hotărît s-o 
înlocuiască prin ei înşişi.' 
Pentru aceasta au manevrat 
p mică masă de oameni, 
în frunte cu noii lideri 
sindicali —■ ei înşişi auto- 
impuşi în faţa unei adunări 
minoritare —, împreună au 
organizat, în 2 iulie a.e., o 
manifestaţie dură, zgomo
toasă, cerînd insistent con- , 
ducerii RAV.C. Deva, che-* 
mată “la fâţa locului, să"* 
schimbe pe Ioc directorul 
exploatării. Sub presiunea

rector a dispus pensiona
rea necondiţionată a tutu
ror cadrelor tehnice care 
au depăşit vîrsta de 45 de 
nnî şi promovarea unor 
cadre cu pr^âtire profe
sională îndoielnică, rotirea 
şefilor de sectoare şi ai 
altor compartimente im
portante din unitate, nu 
acceptă colaborarea cu 
membrii ligii mâi sus-men- 
ţionate, toate acestea de- 
terminînd slăbirea vizibilă 

. a forţei de concepţie, de 
organizare .şi de producţie 
a exploatării, inclusiv pro
ductivitatea şi calitatea ma
sei miniere extrase, f 
... Noi, Jjigâl sin tem or
ganizaţie profesională;' şi 
nu Vrem decît să redresăm 
grava stare de lucruri în 
care â ajuns exploatarea

E.M. BARZA DUPĂ „SEISM" (III)

acestor oameni turbulenţi, 
care n-au acceptat dialo
gul, ţinînd-o şus şi tare 
numai pe a lor (jos... jos... 
jos...), conducerea R.Â.C. 
Deva a cedat, numindu-1 
Imediat la conducerea uni
tăţii pe omul „pregătit" de 
acest grup restrîns, în per
soana inginerului Ioan 
Arscne.

• Scopul fiipd atins, noul 
director a trecut la ac
ţiune. Numai că, după cum 
apreciază reprezentanţi ai 
Ligii personalului tehnic, 
economi^ şi de- alte spe
cialităţi — şi le-aş aminti 
pe dneîe Rodica THfeiiu- şi 
Georgeta Cireo, pe dnii 
Mircea. Groza, Gheorghe 
Silaşi, Petru Oprean, Vio- 
rel Petruţa, cu care am 
stat de vorbă , acţiunile 
şi hotărîrile sale eînt' abu
zive, discreţionare, nelega
le, gerierînd teamă, teroa
re şi suspiciune în colec
tivele sectoarelor şi ale 
echipelor, dezordine şi in- 
disciplină, care, la rîndul 
lor, trag în jos rezultatele 
în muncă. Astfel, noul di-

noastră, dar toate încărcă
rile ne sînt stopate de noua 
conduce^' — rtâeva dna 
Rodica Tilianu.

— Să ne apropiem mai 
mult dermincitori, să to
pim zidul dintre ei şi ca
drele tehnice, de ccm duce
re, să le explicăm (fer stă, 
rile de lucruri prin care 
trecem şi să căutăm să le 
rezolvăm împreună i— era 
de părere inginerul Nîstor 
Magdalena, şeful sectorului 
Maria, într-o dezbatere -a 
Ligii personalului tehnic, 
la care am fost prezenţi.

La rîndul său, un mun
citor, care ne-a rugat să 
nu-i dezvăluim numeft, 
ne-a spus că noul lider
sindical şl adjunctul :său
s-au autoales într-o şedin 
ţă cu doar cîteva zeci de 
participanţi şi că el ; nu 
sînt reprezentativi pentru 

^putemicid şi 1 destoirdcul
colectiv E. M. Barza. „Ar
trebui sâ ne alegem- le
gal, cu majoritate de I vo
turi, noi lideri sindicali, 
cu pregătire şi autoritate 
în mase, care sfi ne apere

interesele, nu să ceară 
pensionarea imediată, ne
condiţionată, a celor care 
am împlinit vîrsta de 45 
de ani Oare asta este 

Hfizai important sau pregăti- 
. rea profesională şi angiga- 

mentuh oamenilor în mun
că ? V. , '
- Toate, acest© probleme 

le-am discutat şi cu dnii 
ing. Valeriu Aimâşan şi 
Ioan Diniş — director ge
neral, respectiv director 
cu producţia, al Regiei 
Autonome a Cuprului De
va.

— Da, aşa s-a întîmplat 
— ne-a spus dl directa? ge
neral. Sub presiunea pu
ternică a acelui grup de 

, oameni am niuniţ un .şou 
I cgrectop .la E.M.; B^rza fBŞf 
icâ periaâcfă “ de-'trei 
după care vom decide cum 
vom acţiona, * p e  fapt/ că
derea acestei inarl 
se prevedea mai *de miflf. 
Din păcate, nici conduce
rea de dinaintea revolu
ţiei nici aceea care a  uri 
mat, nici această Ligă â 
personalului tehnic nu au 
reuşit să aducă elementele 
care să salveze înţr-o anu- 
me măsură situaţia grea a 
E. M. Barza. . ,

Poate. însă acum, sta
rea ei este şi mai critică. 
Şi credem că nu trebuie să 
aşteptăm neapărat să trea
că trei luni. O discuţie 
serioasă între noua con
ducere, liderii sindicatului 
şi reprezentanţi ai Ligii, 
în prezenţa consiliului de 
administraţie al R.A.C. 
Deva* ar putea aduce cla
rificări şi găsirea unei so
luţii viabile pentru scoate
rea E. M. Barză din im-. 
pasul periculos în care 
se află. Pentru că este 
în primejdie nu doar exis
tenţa unităţii, d  şi a celpr 
mai mult de 5 000 de f cjft- 
zneni care lucrează aici şl 
a celor ce depind de - ei, 
adică mare parte., din 
populaţia oraşului Brad. 
Şi asta hu-i poate fi indi
ferent nimănui.

n  o  t  e

I

TUBURI*
DE CANALIZARE, 

DIN  CIMENT.,. 
ÎN  PĂRĂSIRE

.•». ■■ 

I

I

I

La Zam, dc ctţiva ani. |  
pe drumul ce leagă lo- * 
calitatea, spre Mureş, dc I 
satele Sălcîva şi Pojo- *

* ga, prin trecerea numi- I- 
I ta „la brad*, stau a- J
< runcate la voia - Intim- t  

rr|  plării, de a parte şl do *
* alta, lingă cele două |
I şanţuri săpate, mai (
|  .multa jubila de, căngii- »* 
•rizare.] ^ lţfea , ffor ^j să Intresingure'în Şan- »' 

- ţuri Şanţurile îşi sgr- I
I pă imdnrilo .f in  catac«» 

ploilor * Ş£ alta va iălU *

I din nou pe drum şi In I 
ţarină.

Oare primăria nu are j

R eflexe  T.V.
-> „kefleşşde* de azi ar ţării; prin^sele trei jururi: 
trebui subintitulate „ediţie Preşedinţie, Guvern;'Pur. 
specială", o Pentru că ■■ lamcnţ. Reţinem: re- 
toate eitiîsiuhţle săptătnb plică. săptătntnM din cu- 
nii trecute (mai puţin se* vintul preşedintelui IUes- 
rialele MEMORIALUL cur „Apreciind rolul ju-

I nimic de spBStî

i - 5
1

j TOT IA  ZAM

Cum arată centrul cL
|  vie T? Dezolant, J piriis I  

I între tispsnsantl anton
groapa . intensă săpată

: şi bufetul „Albumiţa”. j 
I Se vroia loc pentru con- J
* strucţie de blocuri, dar i 
I a l  ost abandonat, rămî- J

I mna sa sirice aspectul » 
plăcut al localităţii. Crc-
nînd să strice 

^ frumt» setare a Centrului, j

l

................  * I
dem că cei In drept tre- I
buie sâse  Implice mai*
mult In munCa de în- I

lt  frh in trd tnereR  lui, in- * 
clusiv prin amenajarea ■ 

“ 1|  parcului dfe fiaţa şcblfi, * 
'  Peste tot este necesară J
I o cui^ţeniiş ^  d  drăine fe # 
î desMfeî«<».. 1 > ■ P *

I h

DURERII şi REVOLUŢIA 
ROMANA IN DI RECT ţa »  
fost eclipsata da „Actfaai. 
Utăţi". O Nişte actuali
tăţi tensionate, dramatice, 
imprevizibile — suspans 
total! — care ne-au pur* 
tot de pe culmile disper- 
rgiti pe cele ale entuziast 
mulul, o  Imaginile coloa
nelor de ' 

ţie btci
idţ-au

resuscitat ceTe mai sum
bre temeri şi amintiri* a' 
Mutra posacă, de activist 
fbsilizat, a lui Ianacv, 
ne-a dus apoi în pragul 
deznădejdii, m Noroc că 
n-a durat, o Căci s-d ivit 
Berit , tficolaeviei,. cu
coama lui albă, răzvrăti-

cat de Mihail Gbrba- 
ciov (ii.) ;ne mcprtmăm spe
ranţa în reluarea activi
tăţilor; 'şi îndatoririlor 
safe*, constituţionalej ţn 
ceea Ce‘ ne priveşte’ (...) 
vom continuă să iriergefn 
hotărtt pe acest t drum, 
drumdl Hevoluţiet din 
Decembrie* 1989 1̂ al la- 

pe -su- făţitairiter săle't isDc - rfe- 
şi j î* ţinut' dlila dutsdl ac&ea nu

: pteţdes jMdritbvei- ne£<M»' cUnaşted v încă dtszno-
dăed&totul. Pet&bfiiî - 
eonftrrtn&tă . (ca -$S! nu 
zic laşă# a finet poziţia 
PM.Ţî ^-,cjd.,i dzptimată 
prin dl Lup. Mai bine 
tăcea. Precum- PJt.L. *  
Admirabilă? fi» ichimb, 
prin demnitate, curaj şt 
prdniptOuâMiEţ , thacţiu

tS, , ş i , zecile de mii $ de frafRorj bdsaPebenb şi a
moscoviţi cu steagul
cuţel Rusit", p. cu beri. 
cadele, şi cu navele |  de 
pe riul Moşcom adurtote 
•în faţa Parlamentului, o  
Ne-a mai veniţ inima la 
loc. o Şi apoi armata1 a 
fost cu ei, şi ne-am bu
curat, ştiind noi bine ce

bonoriiuldl, dambliilui ier 
preşedinte, Mintea ■Sne* 
guri Oare e-a dovedit 
încă o daţâ: a fi uu om 
diptr-o buială, ce- ştie 
foarte bine ce: vrea şt nu 
se Iasă Intimidat cu ««a, 
cu^două şt ntci m&car cu 
tiouă. o Stupefianta o

înslamrtă Să%i oştirea de deelamţte a preşedintelui 
partea ta. •  De-a dreptul Buah, oare v*-a deprimat

■ epocală imăglhCa reveni
rii , lui Gorbi la Moscd/vd, 
coborînd din avion, ;ict» 
gulerul descheiat, „ inţr-O 
, bluză de vbd, cit expre
sia unui om ce păreai în

din *ou «u aotsti ‘‘prilej 
interesul -idtecrtnttnatbriu 
•pentruA • toarta ̂ ^dbiţflbr 
*trt1mg^e t̂llati,,, : 1 pe “ ~Arifl-
gari ţ i  pă 
n«*r.:;b r

noi petfnă să
mm m :. _ ....... . _ c

adevăr abia ridicat după d& ttcerit, ţftiidbtihri&c Că 
o jytmlă: •  Un ‘speCtoccd ‘ •pria'e’dk Oofe,. irii grăbit ■■ 
în sine. tplin de semnifi- ăpoi să ne iâaattt • de 

.$$$ constituit /  $
reacţiile mapamonduiut.
ţL^gkSfŞMif priveşte, iie- 

i tţffiţşante şi |ip- 
m e m  WÎCe echivoc fatt 
fost cele ale conducerii

.v- *5$ 'V* i 'i ţ  i

mb ineWenţu ■ amen&a- 
■ nţeatttfiS^-Mckdon'
. nik. #  ’Ţotaf^e’sblfe rfdd 
se Aermiitil‘lcit M«e. “ -o 
Dar ' s-a *tc rminaf’ bitrif ? 

r 2P. L,' WSI1IO#’
._ A  -ÎIH-l :-.H

mm ut®#» i

(Urmare dtn pag. t)

ASISTENTA 
SteOtCALA: 

SÎNTEM Al NIMĂNUI?"

K linişte la dispensar. 
Departe de zgomotul asur
zitor al oraşului, de stress, 
pare că secundele trec mal 
greu, că timpul şi spaţiul 
au aici, in mijlocul naturii 
vii şi atmosferei pure, cu 
totul alte dimensiuni. E zi 
frumoasă şi senini şi oa
menii sînt la cîrnp, n-au 
vreme să-şi caute de... să
nătate.
- „în zilele de sărbătoare 
şi. în cele ploioase avem. 
consultaţii destul de mul
te' — spunea dr. Daniela 
Moga. Sînt mulţi cronici 
pe sate,. dar nu dispunem 
de nici un fel de mijloc de 
transport (nici chiar tradi
ţionala şaretă cu cal ? —.

. n.n.). La Dealu Mic, de 
pildă, nu putem ajunge 

. decît pe jos. Dacă între 
ceie- două autobuze s-ar 
mai introduce ccl puţin 
unui... Drumul este accesi
bil, zoha frumoasă, dar' 
■parcă am fi ai nimănui".

pe ca ai nimănui 3 Pen
tru că plouă în dispensar, 
acoperişul clădirii fiind de
gradat ; ar fi nevoie de 
cîteva zeci de ţigle, dar nu 
şe interesează nimeni de 
Aceasta. Unele reparaţii 
.şi zugrăveli interioare s-au 
făcut pe contul personalu
lui medical, transportul 
medicamentelor din Teliu* 
se face în saci, în mîini, 
cîrtd şi cum se poate, a- 
■peiind. ia  diferite cunoştin
ţe, apă curentă nu este

zilei în prezent, eu toate 
că un anume fel de insta
laţie există, dotarea unită
ţii suferă, telefonul 'lip
seşte, lama nu sînt Ieftine 
de foc.
. — Ce propuneri aţi re
ţinut de Ia oameni ?

— Ei ar vrea să mer
gem săptămînal pe sate 
dar, pe lingă greutăţile cu 
transportul, nh sînt ame
najate puncte sanitare. 
Dacă la copii facem vizite 
la domiciliu, %  adulţi ar 
depăşi posibilităţile nonştre, 
mai ales pe vreme de iar
nă.

— Cine asigură asistenţa
medicală de urgenţă dţipă- 
amiaza şi noaptea ? ■

— Doar cadrele medii 
sanitare, respectiv asisten
ţa Speranţa' Mihăilescu şi 
moaşa Eva Dulău, cu do
miciliul aici. E drept că 
oamenii au propiis ca ’ lâ 
dispensar să organizăm şi 
schimbul doi; Nu putem 
asigura acest

din schimbul de noapte iâu 
dimineaţa, din Autogara 
Hunedoara, autobuzul spre 
Topliţă- „Este- ruta fcu 
aut<rtwzele dâe mal strica
te. Nu de mult, din a- 
ceftstă caitzâ, pericolul li
nul grav accident care sse 
putea solda cu răsturna
rea în lacul Cinciş â fost. 
lâ im pas — spunea dţia 
M. D. fn al doilea rînd, ţiu 
se respectă orarul. Autobu
zul nostru pleacă ultimul 
din autogara. în loc să

dl Dorel Bobora, gemionaf*» 
Ca să nu mai spunem că 
are în miez aţe,, epie şi 
alţe impurităţi... fk  * tbîtti 

■ oaanenaor »— ftdţ StSn". 
Sperăm că iMfttsdtl.
Lunca Cernii sînt pe re- 
cepţie. Iată şi părerea Unei 
Mînerva Radu : „Am dori- 
să fim aprovizionaţi cu 
pîine de la brutăria din 
Ghelari. E foarte bună".

Cum In sat oamenii se 
ocupă mai mult de creşte
rea vitelor şi mai puţin cu

Pâdurenii au
fi veşnic

t sînt şi vor 
români l

Caiete, dar, după- ctun as pu
nea gestionara. Leonpra 
Preda,' nu s-âu £§»t Motoc 
în acest ■ an ' ,’̂ gfle,
îrtc Uitături, f im l)  ^efiă 
Caustică,. eaWu perttru an
tene tv, mai multe artico
le  de îmbrăcăminte, • mingf 
şt jucării pentrii topH, cje- 
ine de rufe. „Eu a? îff 
mulţumite să găsesc mâr- 
fâ la mic-gros in fiurte- 
doară. Dar trebuie să mă 
deplasez pînă la depozi
tele dtn Deva. Dacă merg 
eu, am marfă, dacă nu, ftu 
mi se trimite nimic" ‘ 
sublinia dna Leonora 
Preda. »- - .

■ 1 '«. / ■ ■  i»
porci, 'aproape .1^00 , ol. 
Ap6i capre,' cal,. 
spdn^a dl Uvid 
lescu, agent .vetG

Mfhăi-
pa-

sîonat oîrqittdf al aiSitnale- 
lor diH. zona dtnhtteului de
aeţîtrite.

— Creşte sau scade ■ nu
mărul aniiţiălelor ? Vă în
trebăm port’.ru că, se ştie,. 
cinfe’'are-'’ animale are şi 
bunăstare. .

— Este un fenomen care 
ne bucură : 4 oamenii cresc 
tot mai multe animale. Noi, 
lucrătorii de la Secţia Sa- 
nitar-Veterinai'ă îi ajutăm 
cu tot ce putem...

din cauza transportului.
Notăm că oamenii sînt 

supăraţi că .s-a desfiinţat 
cabinetul stomatologic (do
tat de altfel cu tot ce tre
buie, dâr fără; medic), 
fiind - în prezent nevoiţi să- 
se deplaseze la Teiiuc, Ghe
lari sau Huhedoara .penUrii 
serviciile respective.; Ar fi 
nîulţumiţi dâcă'cel puţin. o 
dată ori de ; tiouă ori- -pe 
Sâptămînă s-ar. asigura a- 
slstenţa de»specialitate în 
comună- ..

TtÎANSPORTUL;
AUfOâUzfc ŞTftîUA

CURSE lARfe,

pornească la 7,40, adesea 
porneşte după ora 8. De 
ce 7” Cine are urechi de 
auzit..; I Poate conducerea 

serviciu, tot Autogării din Hunedoara.

COMERŢUL' — APROAPE 
DE CERINŢELE 

SĂTENILOR

producerea legumelor, ne- 
cxistînd Condiţii prielnice, 
mai cu seamă acum, cîrid 
mistreţii... fac ravagii, ar 
dori să îi se aducă legu
me Şi fructe. ; „Cel puţin” 
Săptămînal ţa r fi bine să 
ni se aducă roşii, ardei,

Lâ magazinul alimentar 
' se gâsetşe chiar şi... cio
colată de calitate. Cu 300 
lei - setul şi cu 60 lei bu
cata. Nu şe îndură însă 
oricine s-o cumpere. CB 
fără ciocolată se poate. 
Fără pîine, ; însă,' e mal. 
greu. • Şi ăfcî sînt prdbleâie ~ 
cu pîinea. Uneori nu se 
ajunge, alteori . rămine,

;, ; „Plinea de Lunea * Cernii
este eîteodâfâ de slabă eali-

cdstraj^i, alte; legume,' cît 
si fructe. Condiţii de

CINE IUBEŞTE I fcJ 
a nim a lele .» ;

...este om bun, ne spu
neau bătrîniL Şi în sătfle -- 
de munte ale Topltţei sînt 
mulţi asemenea nămeţii/ 
Adică există o adevărată 
şi stătornîcâ tradiţie ' în. 
creşterea şi ocrotirea a- 
nimâlelor.'

— La începutul 'acestei 
luni, în gospodăriile Săte
nilor' se aflau oproăpe ®00 
de bovine,- peste -400 de

AM REŢINUT 
DOLEANŢEI,E 
SĂTENILOR

Numeroşi sătetfi .ed care 
am stat de vorbă, cit Hori 
buni şi statornici ai 
vîntului Liber", ni ;
dftstăiftţrit 'cz sinceritaţ;

tu - 
;-au 
2  şi

suflet- deschis, * că îrecre- 
dae. 5 Am reţinut şi i -.s- 
mitem' doleanţele lori ce
lor in xh*ept' să le’ re- 
zolve.

desfacere avem", (dl. Bo- 
boră). Ştim că ău apărut, 
in concurenţă, mai multe
societăţi-comerciale de pro
fil .respectiv 'see^t|ţlfe;.

Numeroşi navetişti ieşiţi curi e înflorită — spunea’

„Hortina”, „Prodas", „AgrO- 
ind“ şl „Comfruct” şi Spe
răm că cineva va preluâ 
iniţiativa : aprovizionării
murjeitovHor forestteri şi a 
localnicilor cu mult-soîlci- 
ţate produse- din grâdinL

Ce se cere la ■magazinul

otâm doar cîteva: cule şi

«Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri să a-ilecc 
urechea'la cerinţele dumnealor •  Ocolul Silvic din H u
nedoara să dOVodoască mâi multă receptivitate, op ati- 
vRate (şl corectitudine) . In împărţirea pădurile;-, • 
Rompost  ̂TeIe(^Si.(Diiiecţiâ Jmfeţeanâ de Poştă şi ţe 'c- 
«jniunicaţii) să asigure legături telefonice ‘directe cu 
Topllţa. •  inspectoratul Judeţean al Poliţie) «,ă usi.{’.i.-e 
telefon la Postul de Poliţie diu demună (este ‘de m;'. în
ceput post de poliţie fă|ă telefonf). •  COiid.uCi)!•■ suri 
tăţilor comerciali; din Şunedonra să. nu uite untebuniui 
că au magazine în TOpliţa. ’

„.Cititorilor noştri din 
guHă.. cojpunwsi Topllţa^ 
tuturor sătenilor, le dăm

asigurarea că vom fi n. ii 
des . printre ei 1 . Aşlep/un 
să ne scrieţi...
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la 31 decembrie 1990, după 
procedura dată de lege, era 
de 4 800 000 lei. Valorifică
rile făcute pină acum, din 
patrimoniu, se ridică la 
3 300 000 lei. Mai sint de 
licitat 4 grajduri, 3 fîna- 
re, un saivan şi alte bu
nuri.
' Să discutăm mai întîi 

despre modul cum s-au li
chidat efectivele de ani
male, dle inginer. ,
—  Această operaţiune s-a 

făcut fn baza prevederilor 
Decretului nr. 42/1990, şi nu 
in baza Legii 18, aşa cum 
pretind bei de la Brîznic, 
deoarece legea invocată 
nici nu fusese dezbătută 
in Parlament la data res
pectivă. O parte dintre a- 
niniale au fost luate in 
proprietate pe bază de con
tract, cu clauza câ produse
le şi produşil vor fi con
tractate cu statul.
^Qite din obligaţiile asu
mate prin contractele res
pective s-au achitat ? Ne 
răspunde dria Lia Moşuţ, 
fostă contabil-şef al C.A.P. 
Ilia, membru în Comisia 
pentru lichidarea patrimo
niului. .(Nimeni dintre cei 
cu care s-au încheiat ase
menea contracte ti-» pre
dat produse şi produşi la 
fondul âe start Dintre cele 
33 de vaci de lapte şi 34 
tineret bovin date pe baza 
Decretului 42, 12 .vaci de 
lapte şi 10 tineret bovin 
au revenit unor cooperatori; 
din Brîznic".

In faţa aoestepsitua- 
tiî -r— continuă <8 ing. 
Cionca •— am hotărit ca 
animalele să fie vîadute ia 
înţelegere, deoarece nu mai 
avem cu ce le hrâni. Ne-am 
înţeles eu cri din Brîznio 
ca toţi cei care vor să 
cumpere animai®, să vină" 
pînă la 1 mai să> je • ia. 
N-au venit. A trebuit să le 
vindem celor ce s-ai* oferit 
să le . cumpere. Am avut 
la Brîznic 10 ha cidtivate 
cu lucernă, 8 cu trifoi şl 
aproape 20 cu porumb si
loz. In lucernă şi trifoi 
au intrat buboasele cei care 
se considerau proprietarii 
pămîntului şi nutreţul l-au,; 
dus acasă. Noi cu ce să

Scrisoarea unor cetăţeni 
din satul Brîznic al co
munei Ilia ne aducea la 
cunoştinţă o serie de pre
supuse abuzuri pe care le-a 
săvîrşit Comisia pentru li
chidarea patrimoniului fos
tului C.A.P, lila, în -care 
era înglobată si brigada 
Brîznic.

Acuzaţiile din scrisoare 
erau, unele dintre ele, de 
o gravitate ce friza preve
derile Codului Penal. Ast
fel, efectivele de bovine şi 
ovine nu au fost împărţite 
foştilor membri cooperatori 
în baza prevederilor Legii 
18/1991; s-au vîndut vaci 
şi oi la preţ de învoială şi 
nu prin licitaţie publică şi 
astfel oameni, care nu au 
adus nici un cap de ani
mal în C.A.P., la desfiin- 

-ţareajaâestuia ' trezit 
mari proprietari de anima
le ; de pe podul grajdu
lui de vite lipseşte foarte 
multă scîndurâ ; a dispărut 
de la ferma zootehnică ma
şina de sfărîmat porumb, 
cea de tocat sfeclă şi a 
fost descompletată moara 
cu ciocane pentru, măcinat 
porumb ştiuleţi; nu se 
ştie unde este băţoia de 
treierat; nu s-a ţinut cont 
de dorinţa membrilor coo
peratori din satid Brfenic 
de a li se preda for tot 
activul şi pasivul pe care 
,1-3 avut C.A.P. Brîznic, în 
1980, la fuzionarea cu- 
C.A.P. Ilia ; se ţefuză îna
poierea Căldărilor de fiert 
ţuică foştilor proprietari; 
evaluarea grajdului şi a 
magaziei cte cereale nu s-a 
făcut corect şi ;attel*.

Un răspuns documentat 
fia atxtea totrebărl nu ţ pu
team, fireşte, avea, decît 
lulnd legătura cu reşpecti- 
va comisie delichidare a 
patrimoniului C.A.P.

«7 T\Mai este foarte puţin 
timp şi vom da socoteală 
la leu, de .averea fostului 
C A f1. — a ţinut să spu
nă de ia început dl ing. 
loan Cionca, preşedintele 
comisiei, fostul inginer şef 
aî C.A.P, pentru informa
rea cu un ceas mai devre
me a celor care vor şă ştie,, 
patrimoniul C.A.P. Ilia, 
stabilit pe bază de bilanţ

mai ţinem vitele pînă cind 
binevoiau brîznicanii să 
vină să le . cumpe-e Z 
Se reclamă restituirea ca- 
zanelor de ţuică. Opt cetă
ţeni declară că au jJ js îri 
C.AJP. căldări de fiert 
ţuică pe care acum I-, vo* 
înapoi. Dar în patrimoiUŞ 
mai^sînt patru. Cri ?l;;t3 
probabil au fost înstră> ite 
înainte—vreme. Celf o trtl 
se află îff magazia ' ,\.P, 
şi cred că cea' ma buna 
soluţie pentru a fi împă
cată toată lumea ar fi sâ 
le valorificăm prin  scoa
tere la licitaţie. ,

Se fac afirmaţii că cio
banul C.A.P.-ului a luai 
scinduri de pe podul graj
dului de la Brîznic. Da* 
sdndurâ a fost sustrasă 
de-a lungul anilor, orOba- 
bil de către îngrijitor/.

Este intecesant câ această 
atmosferă de suspiciune a  
întreţin oameni care n-a* 
avut nimic comun în ulti
mii 20—25 de ani cu coo
perativa agricolă' d e , prd» 
ducţie. Noi trebuite să sn» 
pbrtăm această ţemfun# 
creată de ei, dar nur mal 
este mult şi vom închelaf 
socotelile, restituindu-i fie
căruia ce i se cuvine după 
lege din patrimoniu,® şi na  
ceea ce crede fiecare câ I 
se cuvine.

Am aşezat în aceste rîn» 
durî de o parte suspfciurwa 

«menească, daeă stei şft 
te gîndeşti că în averea 
foarte multor foste C.A.P. 
unii au filtrat ca într-ui* 
sat fără clini —, iar de 
cealaltă, adevărul dovedit 
eu acte. Acum ne Între
băm : cui foloseşte susoi- 
ciunea ? Celor care fh ur- 
mă cu peste 30 de an* 
ău adu* ln colectiv bruma 
do inventar po care-1 aveau 
to gospodăriile lor ? Acela 
a  fost multiplicat îriPdimp,. 
prin munca eartteftilor sa»  
poate a fost diminuat La 
«terea iniţială nu mai poa
te fi restituit. Atunci fo
loseşte celor desemnaţi să 
facă împărţeală dreaptă ? 
Nici a tit  , Poate doafcfelor 
Care au venit numai la 
împărţeală: * .

ION CIOCLBI

V -g

se mai încarcă dîn front? cite o autobasculantă... 
S - f i  * Foto PAVEL LAZA

nă: calitate. dar^acuma nu 
arc frbc&c ia Călan fi la

, Hunedoarei i  t  .
D a r ,:  ştiţi - cutava, 

IteHUt făcut aŞofflşriie pentru 
0 . |ijfr " .. ■ J: : *' 

■ . . .  ^  vN» ştiu. jjfeste trjfeaba 
dumnealor. D »  să np a- 
jungă, la iarnă, să pifogă 
după calcar. Dumneaşoas- 

- tril ştiţi, iarna se tacceazâ 
. * mai greu 13 munte, în jpia-

* Thur este calcar pero
rat în carieră ?

— Este. Nu derocat, ci 
ieoncasat fesa de ex*

jtedtere. ; '
conciat t

Am ajuns Sjis, la ©răciţi» 
neşti, în „cariera albă", la 
orele dimineţii. Se mun
cea. Aţinerii, excavatorlŞ- 
tii, şoferii — adijă forţa 
de muncă de ' bază a Ca
rierei — era» ,ţa datorie.

Sînt şofer la Coloana 
dO M Crăciuneşti de peste 
16 ani — ne spunea dl 
Dorin Bocan. Cit calcar am 

vtemea a*»

dSglyinal rău e că acum 
nw). voie să facem mai

Nu-mi amintesc să» fi vă
zut pînă acum lanuri de 
griu neseoecaţe la  sfîrşitul 
iimii augtist Am văzut în
să in acest an. De fapt, 
nici nuf-ţi vine să crezi că. 
sint culturi de grîu. Doar 
Po alocuri apăr .^petice" de 
griu aje cărui spice; -sînt 
înnegrite deja. In rest, pă- 
lâmida şi bălăriile tronea
ză pe;suprafeţe intinses.  ̂
; , zkeie trecute; djpcol^ de 
Simeria, fii zonele Călinu
lui şi Haţegului, se puţeau 
vedea astfel de lanuri, i Iar 
îh Jurul nteiezit şi cîteva 
combine carf dbdeau ţim- 
preşia ,C& ar cosi. iarbă; nu 
că’ar secera, grîu. La Pri
măria PUi ttiai erau doar 
doi. funcţionari, foţi ceilalţi 
fiimi plecaţi pe teren pen
tru a-i ajuta pe oameni 
să-şi recolteze griul. „A* 
cttth eă nu tnai plouă, toa
tă  lumea cere* comMii%" 
îm| ; spunea', dna Naşte 
Dumooa, De ‘ neînţeles râ- 
mîrte faptul că, dacă n u . 
sînt suficienţe combine, far 
acestea rtu pot irttfa în ori
ce condiţii în holde, de cc 
oamenii nu se folosesc de 
coase ori seceri, acolo un- . 
de $e poate şi cind se poa
te. Chiar nu mai ştim să 
ne folosim de uneltele 
noastre tradiţionale ? (V.
Roman);

-a^itetein cencgksa 'mai 
nmK. 'Dar A flfŞ iP p te  be
neficiarul... f ■ î

...Scriam odată că |ide* 
rurgiştii aşteaptă după caU 
Carul de Crăciuneşti. fideţ 
vărul este- eă aşteptatţ A- 
cum cel care muncesc — 
şţ muncesc bine ! —-ţ îif 
„cariera albă", nu au, un- 
de-şi „vinderi marfa, c*lca- 
rul. Eu zic câ orice ' burt 
gospodar vara îşi face saţ 
nie şi iarna car. Oar# sil 
derurgiştiî de la Hunedoa
ra şi Călan nu ştiu îcest 
mnteiunt ? Ar fi interesant 
b  ternă să auzim că... 
„n-avem calcar", „n-avem

'P . O ţ r t e  iingS excava- 
toM  pe care lucrează, în 
scbimbbri Nteolae Cîm- 
fteanu | l  'JlolţMtg Oroza. 
Coboară dîn cabină pentru 
.cîteva - mtmţte l i  u a j i * -  
nu. Ne spune:

— Mal vbie din cind îrf 
cind cite o autobasculantă 
Ia încărcare. Nu înţeleg 
nimfe. Nu mai ate cel de 
la combinatele doi Hune
doara şi Călan nevoie de

Urcăm ia siarţiB de Corr- 
ca*are. Maistrul teşim tea» 
neş,: teiul staţiei, .facelpns-

Care ?... « Cfcl de fa ser
viciul... •  Ştiţi unde să vă 
duceţi ? •  Da.

Un gest cu capul în di
secţia fabricii' i-a indicat 
celui în cauză care dorea 
să intre, că are... drum li
ber. P* mine cred că nici 
nu m-a observat. Amri'ie- j 
şit din ghereta portarul** 
însoţit de ţăcănitul unghie- 
rei cu care-şi făcea jmânt- 
chiura (V.B.)

Intră
cine
vrea

t Şirurile, de maşini, dej 
tpăie, formele şi mărimile, 
aliniate de-o parte şi de 
alta a şosetei, au devenit 
ceva . obişnuit în faţa So
cietăţii Comerciale îfober 
S.A. Haţeg (fabrica de be
re). Dar dacă pentru ma
şini este o problemă difi
cilă accesul în curtea fa
bricii, pentru oameni nu 
o nici o problemă. Am a- 
sistat recent la O discuţie 
între o persoană care do

rea să intre şi un tînăr, 
probabil portar sau de ser
viciu la poartă.

•  II caut pe dl „X”. •
— După cum bine se 

poate vedea, sliozttrile sînt 
pline. Avem caiCar de bu-

GH. I. NEGREA, 
Foto; PAVEL LAZA

fţk

Ilustrate pe ădresa cdllifW zBuntetpluhri Hunedoara, Aşa arată zonete ydfz! fa batciiî din centrul oraşului vechi, voto PAVEL LAZA
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O FE R TE  D E  

S E R V IC II

•  MAREŞ-TOUR De
va organizează în pe
rioada 2—4 septembrie 
excursii în U.R.S.S. cu 
tranziţ Ungaria. Ser
vicii — o cazare, o ci
nă şi mic dejun. Preţ 
3600 Iei şi S0 ruble de 
buzunar; în Turcia în 
perioada 1—6 septem
brie, preţ 5 000 lei. în
scrierile se, fac în ho
lul hotelului „Deva*, 
orele 10—13, 16—18. 
Informaţii suplimenta
re la telefoanele 21034, 
16452, după ora 10.

(4683)

•  AGENŢIA „Coli
bri" vă oferă excursie 
în Turcia — Istanbul, 
cu plecare în data de 
7 septembrie 1991, la 
preţul de 58 DM şi 
6 420 lei cu două nopţi 
cazare la Istanbul. 
Transport cu autocar 
Mercedes’. Se asigură 
un bogat program tu
ristic. Informaţii Deva 
cartier Dacia, str. A- 
leea Romanilor, bloc 
14, scara 1, apartament 
25, telefon 22254. (4609)

Magazinul de confecţii

C O M E M O R Ă R I

•  IN 29 august, oră 12, 
in cimitirul Eminescu, co
memorăm un an de dispa
riţie nedreaptă, şi inegala
bilă a unui chip luminos 
şi suflet deosebit, 
LUMINIŢA GROPEANU, 

amintire în sufletele nemîh- 
giiate ale surorii şi părin
ţilor. (4635)

ÎN C H IR IE R I

•  SOŢIA, fiicele, gi
nerii şl nepoatele rea
mintesc c& a trşcut uri 
ari de cînd a plecat 
dintre cei vii iubitul 
lor soţ, tată şi burrio 

constantin
NEACU

Nu îl vom uita nicio
dată. (4594)

BANC POST SJL
SUCURSALA JUDEŢEANĂ hUNCOOABA—DEVA 

Angajează economişti cu studii superioare pentru 
serviciile: .Credit, Titluri, Economii* şi „Financiar 
Contabilitate. Relaţii jnterbancare* cu vechime tuI v oniaomiaie, tteiaţu jmeroancare 

Ispecialitate.
*■' Relaţii la telefoanele 11042, 10124.

INSPECTO RATUL ŞC O L A R  AL JUDEŢULUI H U N E D O A R A
A N U N Ţ  A

funcţionarea pentru anul şcolar 1991—1992 a următoarelor clase cu predare 
intensivă a unei limbi stră inc :
— Şc. Gen. Nr. 1 Deva — Ib. engleză — ds. a n-a, cls. a V-a
— Şc. Gen. Nr. 3 Deva — Ib. franceză — cls. a Il-a, cls. a V-a
— Şc. Gen. Nr. 4 Deva —' li», engleză — ds. a n-a, cls. a V-a

— 1b. germană — ds. a II-a, cls. a V-a
— Şc. Gen. Nr. 3 Huned. — lb. franceză — cls. a II-a, ds. a V-a

— Şc. Gen. Nr. 6 Iluned. — Ib. franceză — cls. a II-a, ds. a V-a
— lb. germană — cls. a II-a, ds. a V-a

— Şc. Gen. Nr. 7 Huned. — Ib. engleză — cls. a II-a, cls. a V-a
— lb. germană — ds. a II-a, cls. a V-a 

înscrierea elevilor pentru aceste clase se face pînă Ia 5 septembrie a.c., lâ
sediul unităţilor şcolare unde vor funfcţiona aceste clase. Testul de aptitudini 
fi dc limbă va avea ioc în data de 6 septembrie a.c.

Informaţii suplimenta re se pot obţine de la di recţiunile şcolilor generale 
unde vor funcţiona aceste clase san de la Inspectoratul Şcolar Judeţean.

(535) Hanul „Cerbu'

V/MMZA l?! 

C U M P Ă R

o C.A.P. Rîu de Mori 
organizează licitaţie de 
mijloace fixe in data de 
5 septembrie 1991, la se
diul fostului CA.P. Lista 
se găseşte afişată la sediul 
u n i t ă ţ i i . . (4679)

>*, VÎND Microbus trans
port marfă, cu motor ARO. 
Deva, telefon 12554. (4681)

•  VIND Dacia 1300 cu
îmbunătăţiri de 1310. Preţ 
convenabil. Informaţii De
va, str. Victor Babeş, nr. 
18. - (4612)

•  VÎND apartament pa
tru camere, hol »tral, 
zona Pieţei, bloc E 23, . sca
ra II, apartament 13. De
va. telefon 15542. după o- 
ra 16. (4610)

•  C.A.P. Lăpugîu anun
ţă licitaţia mijloacelor fixe 
In satui Lâsfee, m data ds 
9 septembrie 1991, ora 11, 
şl ţn io septembrie In sa
tul Teiu, »ia 11 Tabelele 
se află afişate la sediile 
magazinelor săteşti. (4611)

•  VIND înscriere Dacia
1300 <1988). Haţeg, telefon 
957/70965. (4680)

•  VÎND piese Fiat 1300 
şi autoturism Lăstun. Hu
nedoara, telefon 12978.

(4678)
•  VlND butelie aragaz.

Hunedoara, telefon 957/ 
12024.- (4677)
• •  VlND .sintetizator Korg 
M 1. Hunedoara,: str. Batiz, 
nr. 1. apartament 32. (4616)

•  VlND convenabil Voî-
jga M 2l* ‘ {motor Diesel). 
Haţpg, T* Vladimireseu, 
bL 1, Bucura, apartament 
A (4601)

0  VIND Dacia 1100 (mo
tor 1300). Deva, telefon 
#0357. (4600)
<■ ♦  VlND O.E.C3. cîştigăior 

(ăacia 4309, livrabil ime
d iat Deva, telefon 12302. 

.... .. .... --- (4595)
•  VlND înscriere Dacia' 

t&88 mai) şi maşină trico- 
f i t  eu cartelă- Deva, tele
fon 16969, după ora 18.

- (4596)
•  VIND înscriere Dacia 

(19*9 — ianuarie). Deva, 
telefon 12043. orele 15—20.

<4596)
•  VÎND înscriere Dacia 

(1989). Deva, telefon 28651.
“ ‘ ■ (4597)

•  VlND televizor Sirius
alb-negru, în garanţie. De
va. telefon 28748. (4602)

•" VlND CHtcft-CIub, se
rie franceză, puţin rulat 
Deva telefon 14635, după 
ora- 16. 14604)

•  VÎND înscriere Dacia 
— martie 1990. Deva. te
lefon 28281. orele 14—18.

(4605)
•  VÎND urgent televizor

Griindig — color. Deva, 
telefon 18167. (4688)

•  VÎND video player
Daigo. Hunedoara, telefon 
11741. (159969)

•  VÎND Audi 80 — 1300 
cmc, preţ avantajos. Hu
nedoara, telefon 11436.

(159970)
■' •  VÎND ARO 10. Hune
doara, Al. Chizid, 20, te
lefon 16816, după ora 16.

' (159971).
•  VÎND televizor color

Elcrom sau Telefunken, te
lecomandă. Hunedoara, te
lefon 16891. (159972)

•  VÎND convenabil în
scriere Dacia 1300 (iunie 
1988). Hunedoara, telefon 
17205. <139959)

•  VÎND Microbus Ford
Transporter, : stare excep
ţională. Deva, telefoane 
25493, 25017. (4693)

•  VÎND Dacia 1310 (fa
bricaţie 13*)V Ctmpâr bo
xe 110 W şi casete video 
sistem Beta. Deva, telefon 
25017. » <4693)

•  VÎND Mobra Hoinar. 
Deva, str. Horea, nr. 177.

(4617)
•  VÎND înscriere ARO

(1981). Reiaţii la telefon 
969/20413. <4615)

•  VÎND aparat foto „O-
lympus" OM 10, cu. obiec
tiv normal, 50 mm şi Zoom 
35—gOO.Deva, telefon 24848, 
după ora 16. (4613)

•  VlND frigider Fram, 
perfectă stare, medicament 
Nifedipat (pentru inimă). 
Deva, telefon 18745. («87)

•  VIND cuptor cU .mi
crounde sigilat şl covor 
persan lină pură. Telefon 
967/52352 .sau 967/31977, 
după ora 20. (4686)

' •  VÎND urgent înscriere
Dacia 1300 (martie 1988). 
Deva, telefon 14855. («08)

•  VÎND Dada 1310, 
nouă. Hunedoara, telefon 
13808, după ora 19. (4690)

; 0  VÎND piese Toyota. 
Etariet. THa, nr. 335. (4691)

•  CUMPĂR; apartament 
două camţrş decomandate 
sau preiau contract chirie' 
de stat. Deva, telefon 24913.

(4692)

riWUVtfWVWVWMVtfWWMAM

•" •  MAGAZINUL „A- 
METIST- din Deva, 
cartipr Oituz, vinde te
levizoare color, Mega- 
vision. Tec diagonala 
51 cm, garanţie 6 luni. 
In caz de defectare se 
înlocuieşte televizorul. 
Livrarea este imedia
tă. . .. (4631)

•JWW.

SCHIMBURI 
DE - LOCUINŢE

•  SCHIMB garsonieră 
confort I cu apartament 
2—3 camere. Hunedoara, 
sjr. Poştei, bloc G 2, apar
tament 34,.: informaţii, joi, 
duminică, orele 16—18,

- (4684)
•  SCHIMB apartament 

2 camere Dacia, bloc 26, 
etaj I Deva, cu •garsonieră 
central. Telefon 18754.

(4599)
•  SCHIMB apartament 2

camere, copfort I, zona gă
rii. Hunedoara, cu garso
nieră Deva, exclus Dacia, 
Micro 15. Deva, telefon 
22481. (4603)

•  SCHIMB garsonieră
Gojdu, cu apartament 2 
camere, exclus Dacia, Mi
cro. Deva, Al. Crizanteme
lor, bloc M 2, apartament 
4. <4614)
’ •  SCHIMB apartament 
2 camere, etaj 1, cartier 
Ampol 3, Alba lulia, cu 
apartament sau garsonieră 
Devâ, exclus'Dacia, Micro. 
Informaţii Deva, telefon 
23137 şi Alba 968/29241, 
după ora 20. (4607)

parlament, preţ negociabil 
(100 000—200,000 lei). Deva, 
telefon 16149, după oră 14.

(4598).

P IE R D E R I
•  PIERDUT legitimaţie

serviciu, eliberată de Ma- 
tex S.A. Deva, pe numele 
Deleanu Elena. Se decla
ră nulă. (4689)

•  PIERDUT cîine ciobă
nesc german, negru, răs
punde. Ia numele Blaky, 
găsitorului recompensă. De
va, ,A1. Sahia 9, aparta
ment 2, telefon 15722.

i ' , , ' (4606)

•  OFER spaţiu coiAerdal 
de închiriat. Deva, str. Ho
rea, nr. 19, după ora 19.

(4596)
•  CAUT apartament, gar

sonieră sau cameră de în
chiriat. Hunedoara, telefon 
43772, v (159973)

•  OFER recompensă
bună (ISO 000—200 000 lei) 
pentru cedare contract a- 
pârtament chirie cu 3—3 
camere. Deva, exclus Da
cia, Micro. Aşteptoferte 
serioase. Deva, telefon 
22254. 1 - (4534)

•  OFER recompensă
pentru cedare contract a-

CĂTRE
PARLAM ENTUL  

M O L D O V E I
C H IŞ IN A U  |

Forumul Democratic î 
Antitotalitar din jude- I 
■ţul Hunedoara admiră J 
fermitatea cu care aţi |  
intîmpinat riscurile, »
condamnînd acţiunea j
puciului comunist.

Sîntem alăţuri de dum- |

I

strS în hotărirea 
luată de a se declara j  
independenţa totală a l 
Moldovei faţă de Uniu- j 
nea Sovietică — primul | 
pas spre revenirea Ia . 
patria mamă — Romă- I
n la !

BRAD
O F E R Ă  O N O R  CLIENTELEI, 

PRIN M A G A Z IN E L E  SALE :

•  confecţii pentru femei, copţi şi
•  încălţăminte, lenjerie
•  articole d« menaj, chimicale
•  artizanat
•  conserve diferite
•  preparate din carne 
0  Muturi alcoolice şi răcoritoare

dulciuri, prăjituri, îngheţată

Magazinul cu produse din import

REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA)

2 700, Deva, str. 1 Decembrie. 35, judeţul Hunedoara 
T elefoane« 1127?, 12157, 11269, 11827 

Telefon tipografie : 25904

Tete* 8 r r m  ton ■ 18861

te*

CUVlNTUl IIŞ  §R

deva s. ^ 0

întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor 
publicate o  poartă autorii acestora.

T I P A R  U i t  
S.C . „PoBdava" S.A. 

Deva, str. 22 Decembrie, 2S7


