
•  Popescu f  ou-
Auspe ultimul drum. 

Colegul său, loneseu,
JflhteâNM' „ * — r'~ e l;

— Domnule director, 
sînteţi de acord .pă 
ocup cu locul lui 1*0- 
pespu ?

— N-am nimic împo
trivă. Tratează cu gro
parul... ' '

•  FOTBAL.
-  Rezultate, data- 

mente, etapele vii
toare

-  Pronosport ;;

•  In laboratoarele de 
frumuse}e

•  Semafor

0 Ş̂i"I-:v ~ '''i";.v,:.
18—21 august 1991, dată 

cârti va-TBMBHB In îstorfa 
universală da şfîrşitul 
vWâfiî Reveikţlî SdriMfete 
•dinOctombrie" 1917, dată 
«are marcher* sfîrşttiil 
comuniiTrtifltti, fit CmiW 
«Marea Ţară a Socialismu
lui Victorios*. '

Ironia sorţii mîhiâ iui
OiSâierou,.'. tdrauhismul 
este îngropat dhlar la el a- 

atola ; unde' s-a nă
pustit asupra ' cpntlnente- 
lor tâ  b cittmă rOşie, ca q 
bubă neagră. ~ "
f Am salt fu acest ziar In 
timpul ^Simuţifil noastre 
din Decembrie 198% ctad, 
alături de milioane şi mi
lioane dc concetăţeni, ere. 
idefita eă îngropăm odată 

«trii totdeauna comunis- 
ui, cu toate garniturile 

. ui ţa doua şi a noua),' şi 
mai scriu doar acum cînd, 
iată, comunismul şi-a dat 
duhul'ţiţţihav la'el acasă.

Trei zile Care au zguduit 
lumea! Cu toată flinta

dilatată ia paroxisin,auziBţ 
f  CUm statuii# menite eter

nităţii stat demolate la 
Moscova, la Leningrad ş] 
aiurea, ctad generali să 
sinucid şl vîrfuri bolşevice 

. stat arestate, ctad centrul, 
' —' inima, caracatiţă gigant, 
care .r’tagt'■5.-. milioane şl 

: htillpane de fluvii de slnge 
oţpeiteşc, ~ sediul 0.0. al 
£c.ir.$- ~  este aigiiat la 
Moscova, 1. cînd .Marele 
Partid al lui Lenta şi. Şţa« 
. liţi** e sCos de sub sfedtul 
legii şl -afcvîriit tenebrelor, 
dar soarta îi este pecetluită 
la .groapa de gunoi a ista* 
rjei", acolo unde fşi pro
pusese să arunce lumea 
capitalistă, cînd primul se
cretar al acestui partid : îşi 
dă demişi^ cind steagul 
„victorios" al marxism. 
lăSnistaului este slişlat în 
Piaţa Roşie, cînd popeară

Ingenunchiate o jumătate 
de secol se eliberează unul 
după altul, ta nitadra Ba
sarabie - şl l i f te le  Ţâri 
Baltice. '
- Nu, nu e tachipuîre! 
Dumnezeu ne-a hărăzit 
fitraă, generaţiei mele, umi-

PUNGTE DE 

VEDERE ;

lite, batjocorite, expulzate 
|n  cavernele spiritului,. să 
nu tachidem definitiv ocolii 
înainte de fa ctata* proho
dul comunismului.
' Da, a.avut dreptate Mal- 

răux: secohfl XX s-a ca- 
fracîerizat prin întoarcerea 
diavolului, a diavolului îm
brăcat în piele- roşie.

MihaQ Gorbaciov, acest 
mesager al divinităţii,~ se 
pare că şi-a încheiat mi
siunea. Istoria fi va con
semna ca pe una diptre 
cele mai măr! personalităţi 
ale sale. ' '

O nouă stea, de primă 
mărime, apare pe firma
mentul aceleiaşi Istorii: 
fiorls Elţta; Lumea liberă, 
dîltâfark şl dinlâuntrul 
fostelor fruntarii siluite, îl 
aclamă.

Acum. cînd puterea din 
România nu mai are , de ce 
'#. teme, trebuie să la ati
tudine faţă dâ P.C.R., 
P3.M. .
' Trebuie să dea socotea
lă toţi aceip care au fost 
zbirii comunismului in 
România, să fie aduşi în 
faţa justiţieişi,, în raport 
cu gradul lor de vinovăţie, 
pedepsiţi de legi drepte!

Şă fie judecaţi şi pedepsiţi 
toţi aceia, de sus şl plită 
jos, care au dus - ţâra şi 
poporul la dezastrul eco
nomici social, spiritual, mo
ral 1

NU o vînătoare, nu o 
vendetă, ci o dreaptă şl 
necesară reparare, la care 
acest biet popor are drep
tul.

Nu se poate merge mai 
departe, mi putem fi cu 
adevărat liberi, nu pu
tem clădi pe minciună, nu 
mai putem simţi alături 
Cotul — pistol al fostului 
«tovarăş*. Oriunde ar fi 
el cocoţat astăzi, să fie 
adus ta faţa justiţiei I

Revoluţia din Decembrie 
1989- nu s-a terminat 1

Revoluţia din Decembrie 
1989 trebuie să continue 
pînă la capăt!

E ceasul în care trebuie 
să înceapă în România 
procesul comunismuluL

IV MA3ttlWOt®a
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PfcMARlA, INIMA Vii A lOCAUTAŢIi

„ S ă  fa c e m  o  p e r lă  
a  "Tării Z a r a n d u lu i“

-^•fctrmtr'Tiouă-ta- Prî-

imrne, -ttrtrtun'fel, da, 'pen
tru oă Sint primar doar de 
:1a' î : ăilgust.

— Cu ce g înduri a pornit 
noul primar la'.drum ?

— Sint eje mai - multe, 
dar, în-principal, cu acela 
de a face din Vaţa de Jos 
o perla a Ţării Zarandului.
Şi, vă asigur, mi este uşor 
deloc !

— Vă cred. dar pînă la 
punerea în practică a aces
tui ghid, care sînt cele 
mai stringente probleme cu funciar, 
care se confruntă primăria?

— Acum, problema nr. 1 
este recoltatul griului.
Timpul nefavorabil ne-a 
îngreunat mult munca. La 
aceasta se adaugă şi faptul

cele 5 combine re
partizate comunei, funcţio
nează doar două. Oricum, 
dacă se menţine vremea 
bună, in cîteva zile Vom 
termiina cu secerişul.

- *  Dacă tot discutăm;
se 
a- 

fun-
eiar ? Sînt probleme, di
ficultăţi ? <
Ţ-ş- Probleme deosebite nu 
avem, deşi -am înregistrat 
93 de contestaţii • din care 
78 legate de pâmîhtul de 
la I.A.S. Ele s-au re
zolvat însă, în sensul că 
pămintul va reveni la oa
meni. De altfel, în toate 
cele şapte sate- avem comi
sii care, după părerea mea, 
se ocupă destul de bine 
de aplicarea Legii fondului;

în fond, datoria 
noastră, a tuturor, este 
Să lucrăm bine pămintul. j

— Privatizarea îşi face!" 
simţită, prezenţa la* Vaţa de 
Jos ?

— Noi zicem că din ce 
în ce mai mult. Primăria - 
a elibertţţ pînă acum 13

Odiseea statuii lui Avram 
Iancu din Citii peni şi a unui 

dascăl de istorie

VALENTIN NEAGU.

N4 ZIARUL D€ AZI:

(Continuare în pag. a 2-a)

Firesc, după 1 septem
brie 1940, românii au ri
dicat statuia ecvestră a 

' îttf Avram limbă din Tir- ■ 
gu Mureş, mutînd-o ta par
cul oraşului Cimpeni, ju
deţul Alba, nu departe de 
, localul ta-care, între 1848 
— 1849, - îşi avea cartierul 
general Craiul Munţilor. 
Statuia fusese instalată ini
ţial la Tîrgu Mureş, spre 
a marca atît localitatea in 
care s-a născut Revoluţia 
de la 1848, cit şi faptul că 
tot acolo Avram Iancu îşi 
făcuse stagiul de avocat 
(cancelist).

Prin 1948, pe vremea 
raioanelor, la Cimpeni a 
avut loc o şedinţă la care 
au participat profesori de 
istorie precum şi preşedin
tele sfatului popular al1 
regiunii Cluj, tov. Clemen
te Rusu. Şedinţa s-a ţi
nut în sala mare a sfatu
lui- râionâl, de pe ferestrele 
căreia se vedea statuia in

discuţie. Pe masa prezi
diului odihneau la loc de 
cinste busturile celor patru 
mari dascăiVâl pWteMriâ- 
iului. '

Printre profesorii de 
istorie participanţi s-a nu
mărat şi dl prof. dr. Ilie 
Moşie, de Ia Şcoala Nor
mală „Andrei Şaguna”, din 
Abrud- In timpul pauzei, 
privind pe ferea sţră, tov. 
Clemente Rusu,, observînd 
statuia lui Avram Iancu, a 
întrebat un subaltern: 
„Pînă cînd mai ţineţi pe 
lîlharul ăsta aici?" Răs
punsul subalternului:' „Să 
treacă şedinţa şi ne ocu
păm inţens de problemă!" 
Dialogul a ajuns —Sn mod 
nemijlocit — la urechile 
prt>£ r. M. care ,s-a depla
sat la masa prezidiului şi, 
mingîind pe rind pe cei

C-TIN PREDA, 
pensionar *

(Continuare în pâg* a 2ra)

FLASH !
O X A  REVEDERE HUNE

DOARA" — spun, {n aceste zile, 
cei 20 de elevi şi prof. Vasilica 
Vordine, de la Şcoala generală 
nr. ' 10 Galaţi care, din 24 au
gust au petrecut minunate clipe 
de vacanţă în tabăra şcolară de 
la Dulzeştii de ,Sus. Cazarea şi 

:,nţasa^ăsţgurata optim, drtime-, 
ţîile, în împrejurimi, excurşăle la 
Sanctuarul neamului de la Ţebaa, 
la Muzeul , aurului din Brad, şi 
Ştăţiunea balneară Vaţa de Jos, 
ta Deva şi în alte localităţi le-au 
înscris cu majucule in albiimul 
vacanţei mări ’91. (L. L.). .

O PENTRU POPULAŢIE. 
Propunindu-şi să. facă, o cit radi 
bună servire a clienţilor, lucrăto
rii tîmplari şi iapiţ&ri de la uni
tatea cu acest profil din cadrul 
Cooperativei meşteşugăreşti „Bu
cura", din Haţeg, şi-au atras 
aprecierile s clientelei. Ddvada ? 
De la începutul anului a  au 
executat pentru populaţie lucrări 
de tîmplărie' şi tapiserie cu peste 
66 la sută mai mari faţă de ceea 
cc îşi propuseseră iniţial. (Gll. 
l. N.). ; , ’ .

O MLXl-LABORATOR. ‘ De 
ciirînd, la Cofetăria . „Violeta” 
iin Deva, ă luat fiinţă un mini- 
lăborator propriu. O garanţie în 
plus 6ă aici toate... bunătăţile, 
mr fi oferite proaspete. (I. V.).

o  STRICT AUTENTICII Joi 
după-amiază, unitatea de legume 
fructe din ' staţia Mioriţa. La 
rîrid, 7—S persoane. I,a cîntar, o 
uînzătoarc -tîrlără, deloc inderriîna- 
tică şi cîtuşihde puţin -bună s% 
cotiioare. Şe înaintează în ritm 
de melc. „De ce nu vindeţi lă 
îndă un cîntar ? Doar ' înteţi 
măi mulţi angajaţi!“ „Doi" .-r- 
răspuns dat da sus. tjDoi vlnză- 
ţori şi un şef, probabil". „Da, dar 
el -e şef!" — cte cft de sus se 
răspiinde nu e cazul să vă expli
căm. Întrebăm încă: „şeful" — 
e şef de combinat siderurgic şi 
deci n-are ce căuia la cîntar ? ! 
Sau... (N. V.j.

©  SĂNATAă'E' DE LA::: 
VAŢA-b A i . LaJ redobîndired şă-r 
nătăţii cdlor sosiţi lă Staţiunea 
Vaţa-Băi un merit, aparte'-revine 
personalului medlco-sănitar. Me
dicii baliţeOlOgV‘ specialişti Be- 
niamin Bucşa şi Marinela Suciu, _ 
profesorul de medicina . sportivă 
Voieu Florea, masorul Mitruţ 
Jula sînt.,. vioara îniîi. li- com
pletează... app tjermală, soarele, 
aerul curat.’ (Gll. I. M ;:

■  p r e ş e d in t e l e  io n
ILIESCU IN ISRAEL. Ieri 
a început vizita oficială a 
preşedintelui României, Ion 
nies'cu, în Israel, prima 
Vizită a Unui şef de stat 
român în această ţară. în 
Intervii acordat postului 
de radio Bucureşti, înaintea 
plecării, domnul Ion Ilicscu 
8 prezentat bogatul pro
gram de lucru In această 
ţară în Care trăiesc -»un 
număr însemnat de evrei 
originari din Rsmlnia.

■  VA SUPRAVIEŢUI 
U R S & f  Ieri aşa început 
k  Moscova dezbaterile în 
Congresul Deputaţilor Po- 
purulai ; privind viitorul 
Udt.8.S. Va supravieţui 
UR.SS. după cădWUa ■ co- 
AuhiştUm’ în  acest stat 
ămgKbtiiţîOhal ? Vâ' fi O fe- 
"^eraţie de republici in
dependente» confedera
ţie ? Oricum, după acest 
Congres, UALS.S. va H alt-

I d e r f u io p r -&M w ţ: ■. f. >*0
■  VA FI LINIŞTE IN 

«ÎGOSLAVIA ? In sfîrşit, 
a  fost semnat, «ab patro
najul Pieţei ComuOe, a- 
COrdul de încetarc a focului 
in Iugoslavia. Va fi pace 
îh "acei ^1 ‘ (tei 
tnnltinaţiOnaiă, dar creată 
pe uite baze)'? Şl odei vii
torul mi pare1 prea sigur...

•  CONSTRUCŢIA RE
ŢELEI DK AUTOSTRĂZI 
se prevede â se coedinua şi 
realiXa etapiznt. pe urmă- 
tearrie direcţii principale :

I. NâdlSţg v-1 Timişoara — 
Drobefa Tnrmi SeVertn — 
CraWa Bupureşti. cu
teflura Buciiroşti-Şud —
Feteşti — 'Cernavodă *»- 
Constanţa.
. IL Bucureşti — -Piteşti 

Curtea de Argeş X - Cor
net u — Tălmăciţi — Sibiu 
v- Srimş — Albâ Tulia — 
Tttrda — Cluj-Napoca — 
Oradea —■ Borş.

III. Bucureşti — cu cen
tura Bifcureşti-Nord —
Ploieşti — Cîmpina—  Si- 
naia — Predeal — Rîşnov
— Braşov — (Ghimbav) cu 
Centura Braşov — Sighi
şoara — Bălăuşcri — Luduş
— Turda.

IV. Braşov —- Sibiu,—- 
Sebeş — Deva -- Lipova — 
Arad — Nădiag (Semlac).

V. Bucureşti — Buzău, 
Măraşeşti — Bacău, Să- 
băuani — Iâşî — Soulenî.

;Vl, Mărăşpşti — Albiţa. 
'iVII. SăbăUanl — Sucea» 
va ■ — Şiret.

■  FUNDAŢIE'PKVTRU 
ARHITECTURA. Arhitect 
Alexandrii Beldiman, pre
şedintele Uniunii Arhiţecţi- 
lor, ne-a împărtăşit printre 
allo-proiecte ale breălri sale 
şi knxh|ia de înfilâterc, în 
colaborare cu Fundaţia pen
tru'Arhitectură din Phila
delphia, a unct-fundaţii 
similare în România. A- 
ceasta se va ocupa, .printre 
altele, de ^găsirea unor 
mijloace financiare' pentru 
acordarea de burse studen
ţilor şi arhitecţilor-români, 
cu precădere în domeniul 
restaurării' monumentelor 
rit şi de educare,-a: publi
cului larg; în spiritul cu- 
noaştefii, respectării şi 
protejării patrimoniului ar
hitectural naţional.
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CUVTNTUL LIBER N

Dincolo de gj 
nandare' ctf

lâ fi-
se con

fruntă orice Instituţie de
cultură în această perioa
dă, Casa de cultură Bra'd 
face eforturi serioase pen
tru atragerea Unui număr 
cit mai mare . de localnici 
la acţiunile pe care le 
iniţiază. Dovadă stau în 
acest sens, după .cum ne-a 
informat dl îîţircfea Crep- 
cea, instructor principal, 
cursurile Universităţii Popu
lare, care continuă şi în 
această- perioadă, la ce
rerea celor intereşaţi. Este 
vorba , de - cursurile de. 
croitorie.: contabilitate, rş- . 
dio-tv,. ospătari — bar- 
bani,; gimnastică aerobică, 
ce urmează să se încheie 
doar la '15 septembrie a-c.

In octombrie, se va des
chide noul an universitar, 
oare va cuprinde . un nu
măr sporit de cursuri prac
tice şl teoretice, de ridica
re a pregătirii profesiona
le. La fel ca în cazul altor

Dincoio de greutăţile 
financiare...

instituţii de specialitate din 
judeţ, Universitatea Popu
lară brădeană contribuie 
serios la finanţarea acti- 

■ vităţii de ansamblu a 
casei de cultură.

Un interes ' aparte stîr- 
riesc în orice perioadă a 
anului cercurile rebusistic, 
de filatelie şi mai ales 
cel de speologie,. ai cânii 
membri participă cu regu
laritate la manifestări şi 
întîlniri organizate în ţa
ră, se bucură de apreciere, 
li s-au atribuit premii pen
tru activitatea lor, dovadă 
că pasiunea nu cunoaşte 
limite în acest domeniu 
extraordinar al. cercetării 
tainelor peşţerilor. Am ur
mărit şi noi, de‘fiecare 
dată. diapozitivele realiza.

văluit frumuseţi mirifice, 
îndemnîndu-ne să ne ală. 
turăm cercetătorilor subte-: 
ranului.

Tot pentru atragerea u- 
nui număr mai mare de 
localnici, conducerea casei 
de cultură a deschis o 
sală de jocuri electronice, 
cu ajutorul unei societăţi 
pe acţiuni din Hunedoara. 
Şi nu se poate spune că 
această ' şaiâ nu este frec
ventată Zilnic de un mare 
număr de tineri. Tot pen
tru ei şe organizează dis
coteci. Pentru cei care 
îndrăgesc folclorul, repre
zentativ este ansamblul de 
cîntece şi dansuri „Doina 
Crişului*, cunoscut de :a- 
cum atît în ţâră; Cit şi 
peste hotare, ce valorifică.

te eu prifejul studîilor în- ^ai tot respectul cuvenitv 
treprinse, care ne-air dez- cântecele, dansurile şi dati

nile din superba zonă 
ţării Moţilor. - -

O perioadă a fost deschi
să în casa de cultură ' ex
poziţia de proiecte arhitec
turale, de apartamente şl 
case particulare»- pe care 
societatea pe acţiuni „Ma- 
con" le poate pune la dis- 
poziţia celor interesaţi, pre
cum şi costurile pe care o 
astfel de întreprindere le 
implică.

Dincolo de astfel de ac
ţiuni, oamenii de specia
litate din Casa de Cultură 
Brad aşţeaptă Insă pune
rea în aplicare a Hotărîrii 
Ministerului Culturii şi a 
noului regulament de func
ţionare a instituţiei, pri- 
• vifor la finanţarea sa de 
la bugetul statului Ar fi 
o modalitate de a scăpa de 
obsesia asigurării prin 
autofinanţare a salariului 
de toate zilele. Să sperăm 
că acest lucru se va în
făptui cît mai curind !

MINEL BODEA

a) Ce calificativ daţi ser
viciilor, de coafură şi fri
zerie, cosmetică şi mani
chiură —- pedichiură în 
unităţile Ia care apelaţi ? 
b) Dar curăţătoriilor chi
mice ? Ce sugestii aţi dori 
să fie reţinute de cei care 
lucrează In acest sector ?.

Spre • a avea 6 imagine 
cît mai exactă a aprecierii 
activităţii din - atelierele 
cooperaţiei meşteşugăreşti, 
ale căror servicii sînt ; cel 
mai frecvent solicitate de 
cetăţeni, reţinem cîteva 
dintre impresiile pe ■> care 
le-am cerut unui număr 
mai mare de cetăţeni din 
Deva. Le dăm cuvîntul. -

her : a) La frizerii: dota
rea este necorespunzătoare; 
nu există operativitate, du
rează mult .statul la rînd"; 
b) La curăţătoriile chimice 
trebuie îmbunătăţită câlîtă- 
teâ -servirii, să se- reducă 
termenul de ridicare a 
comenzii. 4 ţ

Vasilca Adriana, conta
bil : a) Calificativ ? Insu
ficient. Pentru curăţătorii, 
de asemenea. \ Propun o- 
m«fi mare operativitate, o: 
mai bună dotare, amabili
tate din partea personalu
lui. ■ r - : : '

prisfesiomusm.' Deci: "â 
dacă nu eşti clientă per
manentă a acestor „lăca
şuri de înfrumuseţare", nu 
ai aproape nici o şansă la 
capitolul solicitudine; •  
dacă nu ieşti genul narativ, 
mediul nu-ţi oferă nimic 
âltceva (o .revistă, - sin 
pliant, o muzică, * un suc 
ori o cafea), iar timpii de 
aşteptare devin deci-- foar
te lungi ; •  la capitohil cu
răţenie ne putem referi la - 
un fninim necesar. •  In 
ceea ce priveşte profesio-

ÎN  LABORATOARELE DE FRUMUSEŢE
Ioan Duruş, psiholog: a) 

Frizeriile din oraşulnostru 
ar fi bine Să aplice tarife 
diferenţiate, în funcţie de 
calitatea servirii şi de am
bianţa din interioarele res
pective. Ar -fi de. preferat 
ca preţurile să fie afişate 
In locuri vizibile ; b) Tari
fele aplicate de curăţătorii
le chimice să fie rezona
bile, pe cît posibil să se 
ţină cont de posibilităţile 
financiare ale celor care a- 
pelează la serviciile acestor 
unităţi. Organizarea lor 
este relativ corespunzătoa
re, serviciile acceptabile.

Florica Pîrva, dactilograf: 
a) Manoperei îi dau califi
cativul „bine". Este însă 
insuficientă aprovizionarea 
cu materiale, necesare în 
cosmetică şi coafură; b) 
La curăţătorii, remarc ser
viciul prompt,: însă soluţii
le- folosite nu sînt întot- _ 
deauna de calitate.

Ghcorghe Şotron, ingi-'

Tiberiu Costa, economist: 
a) Servicii acceptabile. Fri
zeriile ar trebui să aplice 
tarife diferite de la uni
tate la unitate, acestea să 
fie afişate spre lămurirea 
clienţilor. Trebuie să ne 
manifestăţn hotărît, pe 
toate căile, împotriva ciu
bucului şi â servirii prefe
renţiale ; b) In ceea ce 
priveşte curăţătoriile chi
mice, acestea sînt bine 
organizate, dar practică ta
rife care descurajează even
tualii clienţi.

Carmen Papiu, econo
mist : â) Nesaţisfăcător. 
Cînd apelezi la serviciile 
acestora, doreşti să te 
simţi femeie ; sînt momen
te rare, cînd încerci să 
uiţi obligaţiile de mamă, 
soţie, gospodină ori sala
riată. Or, pentru aceasta 
ai nevoie de solicitudine, 
mediu ambiant, curăţenie 
şi nu în ultimul rînd de

nalismul, voi face distincţie 
între : coafură (purtăm a- 
celeaşi coafuri demodate 
deoarece coafezele nu au 
beneficiat de schimburi de 
experienţă, reciclări, reviste 
npi etc. ; cosmetică : cosme-' 
ticienele se străduiesc, „îşi 
procură” substanţele nece
sare „la negru" —- măştile 
au miros, de banane, dar 
aparatura ori lipseşte cu 
desăvîrşire, ori este într-o 
stare precară. Or, nu cred 
că este de datoria celui ce 
face efectiv producţie, res
pectiv prestaţii, ' în vreme 
ce face parte dintr-o coo
perativă, să se ocupe de 
toate problemele colatera
le.; •  manichiură — pedi
chiură —- un serviciu obiş
nuit, oferit la nişte pre
ţuri... Dar problema preţu
rilor Ga toate aceste ser
vicii) o las în seama spe
cialiştilor, care pot anali
za fundamentarea lor co-

„ ă HH ->
'Tectă,**lggală. ,b) La ser
viciile. de curăţătorie chi
mică am renunţat, Intrucit * 
dacă nu .al o cunoştinţă” i 
rişti mai multe pete decît 
cele iniţiale sau un cearşaf 
rupt în locul celui pre
zentat. •

Propun : libera iniţiativă 
şi privatizarea.

Doru Barbu, inspector :
a) Calificativ nesatisfăcător;.
b) Nesatisfăcător: - 

liberia lineari, inginer:
a) Calificativ satisfăcător. 
Mai multă serviabilitate, 
mai multă igienă.

Aurica Raiu, economist: 
a) Calificativ nesatisfăcă
tor se simte nevoia de 
materiale de calitate, mai 
multă curăţenie, prestaţii 
la domiciliu; b) Pentru 
curăţătorii, propun redu
cerea timpului de efectua
re a prestaţiei, folosirea 
unor detergenţi şi a unor. 
soluţii de calitate, efectua
rea de mici reparaţii, mai 
ales pentru stricăciunile 
provocate la curăţat, pro
pun curăţarea de-covoare.
- Sperăm să fie pe recep
ţie cei a. căror datorie pro
fesională este ridicarea şta
chetei serviciilor, crearea 
ambianţei şi condiţiilor în 
ateliere, dotarea acestora, 
astfel că prestaţiile să fie 
aşa cum le dorim, cum le 
aşteptăm cu toţii; adică 
ireproşabile.

ESTERA SÎNA

Marfă europeană■••• -

Grija firească pentru sănătatea oamenilor şi 
uşoara invidie pe întreprinzătorii care, folosind bani 
puţini i-au înmulţit repede, au făcut ca organismele 
de reşprt să acţioneze, să verifice şi, tn ultimă 
instanţă^’să aplice prevederile legii. Sute de produ
cători şi vînzători de dulciuri, sucuri, compoturi, - 
conserve şi alte bunuri alimentare au primit carto
naşul roşu, datorită calităţii aflate sub limitele ad
mise ale acestor produse.

Ofensiva împotriva mieilor speculanţi a făcut ca 
o problemă mai gravă, cea a. întreprinderilor „de 
prestigiu" să treacă pe planul secund. -

Autoturismul -Dacia" pare cunoscut, chiar arhi
cunoscut deja. Şi, totuşi, nu esţe aşd. In uttimul timp, 
devine tot mai misterios, părăsind poarta fabricii 
eu tot mai • multe deficienţe şi piese recondiţionate. 
Enigma dispariţiei uleiului din maşina pe care omul • 
a aşţepţgt-o şapte ani şi pentru care a plătit 345 OHO 
lei, iar odată ajuns cu ea acasă ■ constată că trebuie 
să-i înlocuiască cutia de viteză — şi alte felurite 
enigme de acest gen se cer imperios' dezlegate.

Alte exemple de bunuri de folosinţă îndelungată 
şi „meseriaşii“ care le produc: frigidere fabricate la 
Găeşti şi „dotate" cu motoare cate nu funcţionează, 
iar uşa se deschide ţ i  se închide după voia ei, ca- 
setofoane -Tehnoton" şi televizoare ,Electronica", 
ce, după cîteva ore de -funcţionare, trebuie depanate 
din tOQl de motive. Sau un calculator produs de, ul
tima fipnă menţionată, care- refuza să funcţioneze^

. deşi pe certlfiattkl lui ide garanţie se afl&j, frumos 
dispuse,'4 ştampile C.T.C. Comentariile stnt inutile 
şi cred Că nu este nimeni care să nu fi fost păcălit 

■ măcar o dată începînd eu gluma cu maşina, plnă Ia 
cea puerilă — chibriturile care scot fum fără să facă 
foc. . , - .-' j  , /  '

Aceste fapte se întîmplă în România, cu doar un 
dn şi ceva înainte de 1. 01.1993, Cînd produsele Co
munităţii- Europene ce vor purta sigiliul de marfă 
europeană, având deci şl o calitate corespunzătoare, 
vor putea circula-liber, fără impozite .şi fără barie
re vamale, avînd acCes în oriee ţară din spaţiul 
geografic al C.E. Din acest punct de vedere, elepsi- 

- dra nemiloasă a timpului ne avertizează că trebuie 
să găsim puterea şi mijloacele necesare să nu ne 
autoekctudem dintr-o Europă economic unită.

CfOZMIN tircob, 
student

Aflăm de la Camera de Comerţ
•  Investitor olandez cau

tă partener serios pen
tru societate mixtă în 
domeniul industriei ali
mentare. Informaţii Ia 
Camera de Comerţ, în 
data de 4 sept. 1991, 
între orele 9—-12.

• Două firme particula
re din oraşul Deva, 
Nagy & Zsok SRL şi 
Nada Comimpex SRL, 
participă la tîrgul in
ternaţional de la Gq- 
teborg din Suedia.

• Intre 28 sept. .— 6 oct. 
1991, la Buzău se or
ganizează Tîrgul de 
contractare a articolelor 
din .sticlă şi ceramică 
pentru anul 1992. Infor

maţii la Camera, de 
Comerţ, zilnic intre 
orele 9-—12,
O firmă austriacă ofe
ră en gros o gamă va
riată de dulciuri, cu 
plata în lei.
S-au asimilat în ţară 
şi se oferă spre con
tractare instalaţii de 
climatizare şi instala
ţii pentru fabricarea 
uleiului de floarea soa
relui.
Firmă olandeză dferă 
paturi de spital, căru
cioare invalizi (manual 
şi electric), aparate 
pentru recuperare mo
torie invalizi, Ia pre
ţuri modice.

Odiseea statuii Iui Avram lăncii

„Să facem o perlă a Ţării Zarandului“
(Urmare din pag. 1) deocamdată, nu-1 avem ! —- In cel social. -
— — --- -■—. - ■ ■ ■. — Oamenii sînt mulţu- — Concret, prin ce?

autorizaţii, ponderea con- “ W de aprovizionare? -  In primul rînd, prin
stituind-o în servicii: bru- — Motive prea multe introducerea apei potabile, 
tărie, zidărie, tîmplărie, nu ar avea, deşi s-a îmbu- Avem deja realizat un pro-
patiserie. De altfel, prima nătăţit v în ultima vreme. iect care ar rezolva pro-
brutărie va intra în func- Probleme sînt cu pîinea blema apei potabile, în trei
tiune, cel tîrziu, la 1 oc- care nu are întotdeauna sate: Vaţa .de Jos, Vata
tombrie, alte două fiind în calitatea cerută. Am dis- de Sus şi Prihodea. Există
construcţie. cutat' şi cu brutarii, pu- apoi un studiu moder-

— Vaţa de Jos are şi un nîndu-le următoarea între-, nizare a zonei de agrement. \
statut care obligă, acela de bare : de ce acum 5—6 ani Acesta prevede construirea
staţiune balneoclimaterică. veneau oamenii din alte Unui hotel, a unui lac de
Vă’place cum arată la a- părţi şi cumpărau pîine de agrement, a unei baze spor-
ceastă oră ? la Vaţa de Jos, iar acum tive, căsuţe particulare.:..:

— Sincer să fiu, nu prea. nu mai vin ? Mai ales că . — Se vor putea realiza
Tocmai de aceea, noi am sînt aceiaşi oameni care toate acestea ?
demarat o amplă acţiune făceau pîihea şi atunci I —Dacă găsim înţelegere,
de salubrizare. Aceasta Oricum, în aprovizionare da! . ‘ .
înseamnă c$ înnoim şi cu- ţinem., cont jcă avem obli- — şj acum, o-ultimă în- 
răţărri drumuri, trotuare, gaţii şi faţă de cei veniţi trebare:. cum consideraţi
curţi, garduri. De fapt, tot în staţiune. că trebuie să fie un pri
ce ţine de noua faţă a — Domnule primar, în - mar?
comunei. Ne-ar ajuta mult ce domenii consideraţi că — După părerea mea, 
dacă am avea un om la trebuie şi s-ar putea face primarul trebuie să fie al
gospodăria comunală. Dar, mai mult ? oamenilor.

(Urmaro din pag, I) tre şcolile medii din V,a- maghiari — Bucureştiul, cu
——---- --------------— lea Jiului. . 1 peste 300 000 de locuitori

patru* dascăli, s-a exprimat Bucuria — reală la în- de naţionalitate maghiară .
— mai mult pentru sine— ceput _ s-a dovedit de — cită vreme prof. I. M.
că nu ar da „tilharul" de scurtă durată, pentru că, la n-a putut să-şi rezolve
afară, pentru nici-unul din- un moment dat, în .Valea problema în Capitala ţârii
tre cei de pe masă. Au jiului a apărut un abece- sale, unde fusese studen-
urmat nopţi nedormite jar în limba maghiară în tul lui Nicolae Iorga. V j
pentru a evita demolarea care> însuşirea lecţiei ba întîmplările de mai 
statuii. Şi ea a rămas cu litera „B“ erau două 7 sus'adăugăm alte două, 
neatinsă. ■ exemple, respectiv două .pentru ca imaginea sa fie:

In schimb, la trei zile cuvinte ă căror alăturare °lt mai clară. Cel puţin
după şedinţă, s-au prezen- nu era permisă: „Bolond* prima ■ clasă elementară
tat la Şcoală Normală din şi „Bolşevic”. Prof. I. M. fiind făcută în limba ma- ^
Abrud doi colonei de seeu- n-avea nici în clin, nici ghiară, copilul 1. M. era
ritate, care, „cercetînd ca- în mînecă cu acest abece- bătut peste cap de către
zul", au stabilit că, în- dar. Au fost repudiate a- învăţătoare pentru că gin- :
tr-adevăr, prof. I. Moşie tunel din învăţămînţ 9 ca- ^ea româneşte (cu -glas ;
„se face vinovat" de-a fi dre didactice maghiare tare) înainte de a scrie pe .
pus în PENUMBRA pe precum şi prof. I. M. Pa- tăbliţa sa : 2+5=7. Tot
cei patru dascăli, în raport radoxal însă, în timp ce bi acea vreme, mama ele-
cu eroul naţional Avram cadrele didactice, maghiare vului purta grija procesu-
Iancu. au revenit urgent la locu- lol soţului său, trimis în

O asemenea recunoaştere rile lor de muncă, prof. judecată pe considerentul
l-a costat pe dî I.M. conce- j. m. a rămas într-o pauză că, âflîndu-se în pădure la
diereâ timp de zece ani de 8 ani. Explicaţia este vaci,. în septembrie —
de la catedră. După zece simplă. Cadrele didactice octombrie 1916, ar fi că-
ani, prof. I. M. „a fost rea- maghiare au găsit înţele-x lăuzit trupele române, 
bilitat", reprimit in învăţă- gere la consîngenii lor din Cititorii -sînt rugaţi să 
mint şi numit la una din- oraşul cu cei mai miiiţi judece şl să aprecieze. I



stud.; Progresul Brăila — F.C. Argeş; Rapid — 
F.C. Braşov; A.S.A. Tg. M. — Steaua; Oţelul, 
Galaţi — Univ; Craiova ; Electroputere — „Poli" 
Timişoara; Petrolul Ploieşti — Gloria Bistriţa. - *

W VW ywwywwW Wf t  mr**m-*,
: CRONICA

ETAPEI
. Sportui Studenţesc —
Dinamo 1—1. Dinamo 
nu a reuşit nimic deo
sebit pe stadionul din 
Regie. Au înscris De- 
mollari pentru oaspeţi 
şi Prodan (Sportul).

Petrolul Ploieşti —
F. G. Corvinul 2—1. Ţî- 
năra eohipă a hunedore- 
rrilor a reuşit o partidă 
bună la Ploieşti, şi deşi 
a condus cu 1—0 prin 
golul înscris în min. 14 
de Uleşan. a trebuit să i 
închine steagul In min.
80 (gol înscris de Coştel 
Lazăr) după ce Petrolul 
egalase în min. 36 prin 
Mocanu.

Gloria Bistriţa — F.C.
Braşov . 2—1. Au în
scris pentru Gloria —
Dinu Moldovan (2) —
şi pentru braşoveni Pîr- 
va ' • .

F.C. Argeş — Rapid 
0—1. GiUleştenii şi-au 
recuperat punctele pier
dute în prima etapă. A 
marcat Caciureac în 
min 32;
XJnlv. Craiova — A.S.A.

Tg. Mureş 1—0. Joc
şters al campionilor!
Golul a fost marcat de 
Ciurea în min. 36, prin 
lovitură de „la 11 m-

Steaua — Progresul 
Brăila 2—0. Cum eră 
de aşteptat, Steaua a 
ctştigat pe teren pro
priu în faţa brăilenilor, 
prin golurile înscrise de 
Panduru şi M. Oprea.
Partida s-a desfăşurat 
în nocturnă. ; : r ţ

„Poli" Timişoara —
Oţelul Galaţi 3—0. La 
Timişoara Sra înregistrat 
scorul etapei. Au în
scris Baban (2) şi Băr- 
boşu.
• F.C. Farul — Electro
putere Craiova 0—1.
Surpriză la Constanţa.
Golul oaspeţilor a fost 
marcat de Mitriţă în 
min. 29.

Inter Sibiu — F.C.
Bacău 1—1. Din noiî 
s-a evidenţiat tînărul

REZULTATELE ETAPEI: Sportul Stud! — Dina- 
mo 1—1; Petrolul — Corvinul 2—1; Gloria Bistri
ţa — F.C. Braşov 2—1; F.C. Argeş — Rapid 0—1; 
Univ. Craiova — A.S.A. Tg. M. 1—0; Sţeaua — Pro
gresul Brăila 2—0 ; „Poli* Timişoara — Oţelul Galaţi 
3—0 ; F.C.FaruI — Electroputere Craiova 0—1; Inter 
Sibiu.— F.C. Bacău 1—1.

CLASAMENTUL
L Poli Timişoara 
2. Steaua -i

3. , Dinamo
4. F. C. Bacău '.'... .
5. Electroputere Craiova 

6. Universitatea Craiova 
7-8. F.C Corvinul

Gloria Bistriţa;
,v 9. E.,C. Braşov _
.10-11, Rapid Bucureşti
$ ^P P

12. Oţelul Galaţi
13. Petrolul Ploieşti
14. Sportul Stud.
15. Progresul Brăila 

F.C. Argeş ' ~
Tg. Mureş

Constanţa
s

ETAPA VIITOARE: F.C Bacău — F.C. Farul ;

2 2 0 0 5—1 4
2 2 0 0 4—1 .4;
2 110 7—1 3
2 1 1 0 3—2 3
2 1 1 0 2—1 3
2 1 10 1—0 3
2 10 1 4—4 2
2 1 0 1 4—4 2
Z 10 1 3—3 2
2 1 01 2—2 2
2 i o i ,e-2 2
2 1 0 I 1—3; ' 2
2 1 0 1 2—7 2
2 0 u 2—3 1
2 0 11 0—2 1
2 0 0 2 1—3 0 '
2 0. 0 2 1—3 0
2 0 0 2 .0—2" 0

REZULTATE ÎNREGISTRATE 
IM  DIVIZIA C

■  SERIA A IX-A : Constr. Cra
iova — A.S. Paroşeni 2—-2; Minerul 
Vulcan — Pandurii Tg. Jiu 2—0;

. Dierna Orşova — Min. Lupeni 2—0; 
Autobuzul I.J.T.L.- Craiova — Petro
lul Ţicleni 2—2 ; Petrolul Cărbu- 
neşti — Min. Uricahi 4—1; Parîn- 
gul Lonea — Min. MătSsari 1—0; 
A.S. Scvornav Tr. Severin — Min. 
Motru 1—0; Petrolul Stoina — 
SUCPI Craiova 2—0. \

■  SERIA A X-A : C.F.R. Sime-
ria — Victoria Călan 2—0; Retezatul 
Haţeg — Vulturii LUgoj 0—1; Ener
gia Viitorul Deta— Unirea Sinni- 
colau Mare 5—0; Min. Anina — 
Unirea Tomnatic 2—1; Min. Moid. 
Nouă — Ceramica Jimbolia 6—0; 
CÂM. Caransebeş — Arsenal Reşiţa 
3—0 ; Auto F.Z.B. Timişoara— Pro
gresul Timişoara 3—®; Strungul Chi- 
şineu Criş — A.S. Obilici Sînmar- 
tin Sirhesc 2—0. - - - ’ -;

■  SERIA A XI-A : Soda Ocna 
Mureş — Motorul Arad 3—0; Petro
lul Arad — Mureşul Deva 1—2; Min. 
Ştei — Metalul Aiud 1—0; Sticla 
Turda — Mecanica ,A. Iulia 0—1; 
C.P.L. Arad — Aurul Brad 4—0; 
C.4U.G. Cluj — Ind. Sîrmei C.T. 1—1; 
Unirea Dej — Oţelul Ştei i—1; Şoi
mii Linnva — .. înfrăţirea Oradea

FOTBAL 

ÎN  M UNICIPIUL DEVA

portar al gazdelor, Co- 
tora. Au înscris : Hai- 

i dău pentru oaspeţi şi 
Răduţă pentru gazde.

In cadrul manifestărilor 
prilejuite de Implinireă a 
70 de ani de activitate 
fotbalistică în municipiul 
Deva, sindicatul „Mi
nier* Deva, împreună cu 
Administraţia Stadionu
lui „Cetate" Deva, orga
nizează, în perioada 8 
septembrie — 5 octombrie

1991, „Cupa Municipiului 
Deva" la fotbal.

Toate echipele doritoa- ■ 
re să participe la compe
tiţie se vor înscrie la sta
dionul „Cetate" Deva, pînă 
la data de 5 septembrie 
1991. _

ş ? Informaţii suplimentare 
la telefon 12465, intre 
orele 7—15. la conduce
rea administraţiei. !

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 1 SEPTEMBRIE:

F.C. Argeş — Rapid 0—1 2

Inter Sibiu — F.C. Bacău 1—1 X  -

Ascoli — Milan 0—1
Bari — Torino 1—1 ■ X
Cagliari — Sampdoria 3—2
Gcnoa — Crcmonese ţ 2—0
Inter — Foggia 1—1 X
Juventus — Fiorentina 1—0 1
Lazio — Partna ' 1—1 X
Napoli — Atalanta 1—0
Verona — Bon*a 0—1
Mcssina — Cesona 1—1 ’X ’-j
Palermo — Brescia 1—1

Fond de. câştiguri : 7 725 601 lei.

REZULTATELE ETAPEI : Sportul „30 
Dec." — Autobuzul Buc 1—3; Unirea Slo
bozia — F.E.P.A. ’7l Bîrlad 4—0; Flacăra 
Morcni — Metalul Bucureşti 0—0; Unirea 
Focşani — Petrolul Ianca 3—1; Gloria 
Buzău — C.Ş, Tîrgovlşte 2—1; Progresul 
Buc. — Portul C-ţa 3—0; Cailatis Manga
lia — Ol. Rm. Sărat. 1—0; F.C: Caracal — 
Steaua Mizil 1—0; Gloria C.F.R. Galaţi — 
F.C. Olt 490 6—2.

CLASAMENTUL

F.C. Caracal; Autobuzul Buc. — GL C.F.R. 
Galaţi; FEPA ’74 Bîrlad — Sportul „30 
Dec."; Portul C-ţa — Unirea Focşani ; Pe
trolul Ianca — Metalul Buc.; C.S. T-vişte 
— Progr. Bucureşti; OL Hm. Sărat — 
GL Buzău; Steaua Mizil — Cailatis Mg.; 
Unirea Slobozia — Flacăra Moreni.

REZULTATELE ETAPEI : Aris Arad 
— F.C. Bihor 3—1; U.T.A. — Gloria Re
şiţa 3—0; Chimia Rm. Vîlcea — ' Jiul Pe
troşani 1—0; C.S.M. Reşiţa — Astra Arad 
2—0; F.C. C.F.R. Timiş. — Metalul BocŞa 
1—0; F.C, Drobeta. Tr, S. — Gaz metan. 
Mediaş 4—2 ; Unirea A. L — Metalurgistul 
Slatina 3—0; Metalurgistul Cugir — U.M. 
Timişoara 4—1 ; I.P.A. Sibiu — Jiul 
I.E.L.I.F. Craiova 3—1.

CLASAMENTUL
L Autobuzul Buc. 2 2 0 0 5—2 4 1. U.T. Arad 2 1 10 3—0 3
2. Metalul Buc. 2 110 2—0 3 2. Drobeta Tr. Sev. 2 i  i o 4—2 3
3-4. Gloria Buzău 2 11 0 2—1 3 3. Chimia Rm. V. 2 1 1 0 3—2 3

Flacăra Moreni 2 11 0 2—1 3 4. Metalurg. Slatina 2 1 0 1 4—3 -2
5. Gloria Galaţi 2 10 1 8—5 2 5 -6. Unirea A. I. 2 1 0 X 3-2 2
6. Unirea Slobozia 2 10 1 5—2 2 I.P.Â. Sibiu 2 10 1 3—2 2
7. Olimpia Rnî. S. 2 10 1 4—1 2 7-8. C.S.M. Reşiţa 2 1 0 1 2—i 2
8. Progresul Buc. 2 i o  i 3—1 2 Metalul Bocşa 2 10 1 2—1 2
9-10. Steaua Mizil 2 10 1 3—3 2 9. Gaz motan M. > 2 10 1 4—4 2

Unirea Focşani 2 10 1 3—3 2 10 -11. Aris Arad 2 10 1 3—3 2
11. C.S. Tîrgovişte 2 10 1 2—2 2 Jiul Craiova 2 10 1 3—3 2
12. Cailatis Mg. 2 10 1 1—1 2 12. Jiul Petroşani 2 i o  î 1—1 2
13. Petrolul Ianca 2 10 1 2̂ -3 2 13. Metalurg. Cugir 2 i o  î 4—5 2
14. F.C. Olt ’fco 2 10 1 3*—6 2 14. C.F.R. Timiş. 2 1 0  1 i—2 2
15-16. Sp. „30 Dec." 2 10 1 1—4 2 15. U.M. Timiş. 2 10 1 2—4 2

F.C. Caracal 2 10 1 1—4 2 16. F.C. Bihor 2 0 11 1—3 1
17. Portul C-ţa 2 10 1 0—3 2 17. Astra Arad ‘ 2 0 11 0—2 i
18. F.E.P.A. Bîrlad 2 10 1 1—6 0 18. Gloria Reşiţa 2 0 11 2—5 l

ETAPA VIITOARE; F.C. Olt 9m — ' ETAPA VIITOARE: Jiul Craiova _
Metalurg. Cugir; F.C. Bihor — I.P.A. Si
biu ; Gloria Reşiţa — Aris Arad; Gaz 
M. Mediaş — C.S.M. Reşiţa; Astra Arad — 
Jiul Petroşani; Metalul Bocşa — Drobeta 
Tr. Sev.; Metalurg. Slatina — C.F.R. Ti
mişoara ; U.M. Timiş. — Unirea Alba Iulia; 
U.T. Arad — Chimia Rm. Vîlcea.

D I V I Z I A  B3

REZULTATELE ETAPEI; C.S.M. Su
ceava — PolL Iaşi 1—1; I.C.I.M. Braşov — 
Relonui Săvineşti 4—1; Aripile Vict. Ba
cău — Tractorul Bv. 4—4; Ceahlăul P. 
Neamţ — Metrom Bv, 1—O; C.S.M. Bor- 
zeşti — Olimpia S. Marc 1—1; F.C. Ma
ramureş — Electro Tg. M. 6—0; „U" Cluj 
— C.F.R. Cluj 1—0; Armătura Zalău — 
Chimica T-veni 2—1 ; Foresta Fălticeni — 
Minerul Cavnic 1—0.

V CL A SA ME N T UL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
ÎL
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

N.Ceahlăul P.
„U" Cluj 
F;C. Maram.
PolL Iaşi 
I.C.I.M. Braşov 
Chimica T-veni 
C.F.R. Cluj 
Minerul Cavnic 
Armătura Zalău 
Foresta Fălticeni 2 
Rclonul Săvineşti 2 
Electro Tg. M. 2 
Aripile V. Bacău 2
Tractorul Bv. 
C.S.M. Suceava 
Olimpia S. M. 
Metrom Braşov 
C.S.M. Borzcşti

5— 2 
2—0
6— 0
3— 1
4— 3 
4—4
3— 3
1— l
4— 5
2— 3
3— 5
4— 7
5— 6
6— 8 
1—2 
1—2 
0—1 
2—5

ETAPA VIITOARE : Minerul Cavnic — 
Armat. Zalău ; Poli. Iaşi — Foresta FSlt.; 
Relonui Săvineşti — C.S.M. Suceava; 
Electro Tg. M. — Ceahlăul P. Neamţ; Me
trom Braşov — Tractorul Braşov ; Olim
pia S. M. — F.C. Maram.; C.F.R. Cluj — 
C.S.M. Borzeşti; Chimica T-veni — „U"
Cluj; I.C.I.M. Bv, — Relonui Săvineşti.

V ^ y y -.-.V .V .V .V A W .W .V iV A V /W

Atenţie la intersecţii! ’
- - v,--v v ■'. ;:-'v " ’v ’- î ' y .:P',:P:

In 'actualele condiţii de trafic, respec
tarea priorităţii de trecere, în special prin 
acordarea ei în mod corect şi prompt do 
către toţi participanţii la trafic, indiferent 
de categoria din, care fac parte (pietoni, 
biciclişţi, căruţaşi, motociclişti şi şofeîtf 
amatori sau profesionişti), constituie 'ga* 
ranţia unei deplasări fluente şi sigure pe 
drumurile publice, ţ

Din acest motiv,, prioritatea stă & 
baza rezolvării in siguranţă a conflictele» 
de trecere apărute între fluxurile de cir
culaţie, ordonînd trecerea participanţii^ 
în funcţie de regulile stabilite-de- lege. £ 

Numărul mare de situaţii în car# bâta 
necesară aplicarea acestor reguli, în Con
diţii diferite şi complexe, ce impun unedrl 
folosirea lor combinai, obligă pe condu
cătorii auto în primul rînd la cunoaşterea 
lor perfectă şi înţelegerea corectă a mo> 
dulbi de aplicate în trafic,' iar apoj , Ip. 
respectarea lor întocmai.

Necunoaşterea şi nerespectarea reguli
lor de prioritate reprezintă a treia cauză 
generatoare de accidente de circulaţie, din 
totalul evenimentelor rutiere comise.- din 
vina conducătorilor de autovehicule. „ 

Pornind de la cazurile concrete de tra
fic. care reclamă necesitatea unei rezolvări 
unitare a tuturor * conflictelor de trecere 
între diversele categorii de participanţi, 
rezultă .mai multe situaţii ce impun apli
carea regulilor de prioritate. Una dintrp 
acestea, poate cea mai frecvent inttlnltfi, 
este prioritatea în intersecţii şi pieţe. De 
regulă, în aceste puncte de conflict ruţie» 
Ordonarea de trecere a fluxurilor de vehi
cule- este asigurată prin semafoare' elec
trice sau indicatoare -rutiere pdtrivît sem
nificaţiei acestora stabilită prin lege.’ 

Pătrunderea în intersecţie, fără res
pectarea regulilor de prioritate, comportă 
un risc deosebit nu numai pentru condu
cătorul imprudent de autovehicul, dar şl 
pentru cei eu care intra în conflict. -- 
” Un astfel de eveniment nedorit, co 
urmări grave, s-a petrecut zilele ţrecuto 
la Ilia. Timpul era sen&i, vizibilitatea 
perfectă, iar frecvenţa autovehiculelor, pe 
drum, destul de redusă. în -aceste condiţii 
Simoc Ionel, de ;45 ani, la voianul auto
turismului 3-HD-9782, nesocotind flagrant 
semnificaţia indicatorului „STOP* la o in
tersecţie, a ieşit în drumul naţional, drum 
cu prioritate, şi a fost izbit violent de un 
alt autoturism. ,

A rezultat rănirea şoferului vinovat şl 
a soţiei acestuia, ocupanţi ai autoturismu
lui 3-HD-9782, dar şi rănirea gravă a con
ducătorului autoturismului- cu-cefe a in
trat în conflict, Şi ambele autoturisme 
sînt de nerecunoscut prin forma nouă 
pe care au luat-o ca urmare a impactului.

Mai trebuie să precizăm că autorul 
acestui accident, Simoc Ionel, a funcţio
nat ani: buni ca maistru instructor pentru 
pregătirea candidaţilor la obţinerea per
miselor de conducere şi, deci, este un cu
noscător intr-ale conducerii autovehicu
lelor. -

Aşadar, cauza acestui eveniment a fost 
o clipă de neatenţie, nesocotirea unei re* 
guli de prioritate. „ '

POLIŢIA RUTIERA 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA

-MC. CWD.CU MWMEKÎEtE ACESTEA.
* VĂD POSM w WA OCîm.OR.-,

Desen de ALEXANDRU RUGBSCU
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CUMPĂRĂRI

<• VlND video player 
! wSamsung”. Deva, telefon 
i 115825, după ora 15,30.

(4795)
I •  VlND chitară acustică 
i CU 6 şi 12 corzi. Orăştie.
' telefon 956/41055.

(4812)
--m VlND convenabil Re- 
Asalt 10 Major (motor 
ă&Gfâ. Deva, telefon 18992. 
i  ■ (4796)
,:o* .CEDEZ înscriere Dacia* 

j m m  (mai IMS). Hunedoa- 
' m ţ  telefon 957/22966.

a ■ (4793)
•  VÎND casă şi grădină. 

J$ev£ Darbu Lâutaru, nr. 
«.D eva. (4791)
•A VlND urgent, avantajos, 

Dacia 1300 (1987). 
telefon 15932.

(47941
IETATEA Comer- 

•eşti — Berlin" 
-  filiala Deva str. 

lariţiu, nr. 11, tele- 
r 15089 — 13348 vinde: 
jUr color, dîag. 51 

‘Cuptoare microunde, 
băuturi alcoolice eh groşi". 
: ’ (4790)
• 9 ' VlND In valută casă
C8ţt Ctdj şi stupi. Dobra, te-
m sonm m .- w m

9 SOCIETATEA Corner- 
-etatlă ' „Metatex" import — 
ieăGport S.R.L. Deva vinde 
,anm»tl>pe uzate din import 
JfcsfBWf&r.de 1000 lei/buc.: 
-tfbnensiuni: 135/12, 183/13, 
S**lfi3/<195/13, 165/14, 175/* 
«<i»5/l'4. 195/14,.305/14, 
<**5/43,493/15. 195/15, 195/ 
A # 215/10 în De- 
jhl-j str. Minerului , hL 38, 

3,, In Simpria, str. G, 
nr. Îl A. (4720) 

apartament trei 
ultracentral gaze, 
le. Informaţii la 

8/42842.
(4770)

microbuz AUDI 
onetă Volkswagen, 
ta, telefon 961/

27755. (4774)
•  VÎND apartament trei 

camere, • zona pieţei. Dşvăi, 
Mihai Viteazul, bl. 46, ap. 
8, telefon 15504.

' /,■:-. .(4814)
•  VlND Dacia 1 300, sta

re bună şi Dacia. 1 300 tam
ponată. Deva, telefon 25523.

. ^  (4812)
/•/VlND garsonieră con
fort T. Gojdu, De\a, tele
fon 15707, după ora 15.

* ‘ (4772)
•  VlND înscriere Dacia

(1987) şi înscriere Qltcit 
Deva. telefon 19348 său 
18964. ! (4752)

•  VlND înscriere ARO
(1981). Hunedoara, O.M., 
stf. GrigorescU, 3/2. ^

7 ' (4811),
. . ' •  VlND Mobra Hoinar, 

stare bună. Brad, telefon 
50984. , (4810)

•  VÎND convenabil to- 
scriere Dacia 1300 (ian. 
1988). Deva, tel efon 24876.

(4802)
•  VlND Skoda 105 &

'(1986), camionetă Mercedes 
Diesel, bicicletă cursleră. 
Deva, telefon 19329, după 
ora 17. - (4799)

<; . -:-9  VlND vilă 4 camere,
®arajt grădit#, încălzire 
centrală, gaze.; Hunedoara, 
telefon 957/12935.

'  ' (159990)
•  VÎND înscriere Dacia 

1300 (iulie 1987). Haţeg, 
telefon 957/77369.

(4821),
•  VÎND dublu radio- 

casetofon Fisher (cu -ceas), 
nou. Hunedoara, telefon 
•14702.

i (159991)
•  VlND Abriht şi Rubac. 

Sat Ciriclş, stf. Principală, 
nr. 12, Mlnic.

■ (159992)
•  VlND casă cu gazC,'

grădină rfrare. Hunedoa
ra, str. D. Gantemir, nr, 
2. (159994) ? ‘

•  VlND camionetă Die
sel IFA 25,. stare bună. 
Hunedoara, telefon 20004.

(159996)
•  VINO urgent-/AR©-1®.

Hunedoara, Al. Ghizidr 20, 
telefon 16316.

(159997)

A
i*

ii/
SOCIETATEA COMERCIALA

„socor S.A.
A Cy sedtul în Tg. Mure), str. Mihai Viteazul nr. 36, 

A  « •/ AN G AJEAZĂ DE URGENŢĂ . 
sr  - J •  contabil şef pentru şantierul Mihâileni—•: 
4 Crişvri, cu sediul în corn. Crişcior, str. Zarandu- 
î  lui, nr. 15, bloc 3, jud .Hunedoara. Condiţii de 
.. salarizare foarte avantajoase.
• "tftformafiJ suplimentare la sediul şantierului, 

^ telefon 956/56352 sau la telefoanele 954/J36Î1, 
1 * 4 ^ 0 3 2 ,  25033,

-v'
MAGAZINUL „AMETIST" 

cu sediul în Deva, cartierul Oifuz
V I N D E :

Combine muzicale „Electa" şi „Intema-
Cl ţi

Rbdtocasetofoane, dublu caset „Electa' 
•  Casetofoane cu căşti „Electa". 

ţ Garanţia* este de 12 luni. (552)

W Î A M A  COMUNEI ILIA
'■ Scoate la licitare publica închirierea dâdi- 
\ rit ABATORULUI din llia, precum şi suprafaţa 
) de teren aferentă clădirii '1 612 mp), 
i Licitaţia va avea loc în data de 16 septem- 
t brie 1991, orele 10, la sediul Primăriei comu- 
ţ llia. (550)

•  VlND Dacia I3J0 (fa
bricaţie 1984), 49 200 km. 
Hunedoara, telefcm 12402, 
zilnic, orale 15—17,

OFERTp DE

(159999) 
oe motor• CUMPĂR bloc r 

Dacia 1300. Hunedoara, 
telefon 14290. : ;

(159995)
•  VÎND urgent casă, a- 

nexe, grădină, autocamion 
5 to, preţ convenabil. Bîr- 
său» telefon 67189, orele 
17—3u, Dălie.

(4815)

. o  fÎLMARÎ video, 
de calitate, jdcurl pe 
calculator. Deva, te
lefon 27689.

(4282)

!
1

i

l

I

ca

•  VlND insgriere Dacia 
(1988). Brad, telefon 5095L

(4797) !
VÎND înscriere Dacia 

1300 (4990). Orăştie, te- 
lefon 42922.

(4800)
O VlND înscriere 'Dacie 

1300 (mai 1987). Deva, te- 
ş lefon 17192.

(4799)
r •  VÎND Audi 80. Deva, 
telefcm 26132.

(4803)
•  VÎND apartament pa

tru camere. Gojdu, Deva, 
telefcm 11074. i

. - (4804) ]
•  VlND circular şi bari- 

Zic. .Deva, Minerului 39/1/ 
telefon 28982.

(4088) }
■ •  VlND inscrieiă Dacia 
(1988)1 GSăştie, Prfiazp- 
hai, bl. A- ap. 23. <vî„

.  (4»3)i
• '  VÎND motocicletă cb 

ataş DNEPR 650̂  cmc,
nouă. Deva, telefon 1,1631.

(4806)
•  1 VlND înscriere Dacia 

1300 (1987). Deva telefon 
25560, orele 17—22.

(4832)

* Afl^Anşcriere Dacia 
(mai 1989). Simerla, tele
fon 956/60822, după ora 2$.

- (9425)

PIERDERE

•  PIERDUT legitimaţie 
şoptep/i îe* numele. IMaro- 

: şan Daniel. Se declară 
nulă. ,

' - ■ (4807)

O CAUT femeie pentru 
menaj. Hunedoara, tele
fon 22732, orele 10—14.

(159986)
■ « UNlVEESITATEA e- 
cologică Deva anunţă scoa
terea la concura a postu
rilor de preparâtorl Ia t»- 
mâtoarele discipline: 1,
engleză, matematică, ar 

; hiţectură, calculatoare 
j Condiţii: să fie absolvenţi 
pitembţla 1991;, Informaţii 
la telefoane 12711, 11850/ 
132. ; -

(4794)
INCHiRERE

•  DDRESO să închiriez 
spaţiu în ‘ HuMeddîra pen- 
tm agenţie db turism şi 

{magazin. Relaţii ia tele- 
I fon 957/11117* după ora 
IA (4792). ,

: SCHIMBURI 
■ DE COCUWŢE

. •  SCHIMB, apartament
trei camere, confort II, 

’i cb două garsoniere. De- 
* vi, telfefon 22B62. 
i  St i : (4?83)
: p  SCHIMB apartament 
două camere, cu trei ca- 
rriere. Deva, telefon 25844.

(4801)
'•  SCHIMB . garsonieră 

cu apiarţaipent 2—3 came
re, exclus Micro 15. De-" 
va, telefon J1631.

(4806)
%. •  SCHIMB ' garsonieră 

confort 1,-etaj 1, Mioro lS, 
cu apartament două camc- 

Deva,- Informaţii la
mîM^smry&em

-  S (4818)
SCHIMB locuinţă, 

f  bloc 3 camere,; cenfprt

C O  M  —  SJU. 
T I M I Ş O A R A

FILIALA DEVA î
ŞCOALA DE ŞOFERI AM ATORI !  

•  Faţe înscrieri pentru pregătirea feore)i- |  
i  şi practică în vederea obţinerii permisului î 
1 de conducere, categoria f . 1
I NOU t Tn perioada 12-30 septembrie a.c, j 
{ *e organizează SERIE SCURTA. INTENSIVA. 1 
1 ' •  Angaj&n «sfructorî atestaţi, cu sau fora 2
} atAotuHsm propriu.

, i i ............  ...... ... *
 ̂ jw.

InfafWaHi 1 1 telefoanele 1B899 -  între ere- 
» 3-14 r2 l« 3 7  -  înfre «rele 16-21.

|  : —
î SfGMA S.CS. DEVA
!  O R G A N I Z E A Z Ă
|  Cursuri de jFoMnate în meseria de analişti- j 
! programatori cţsisten ,̂ pentru mkrocalculatoa- * 
1 re compatibile I.B.M/P.d 2
V Durata cursurilor «ste de 10 şaptânuni.. 
|  practica re  caHbjfator, şi; se desfăşoară în Brad < 
* şi Deva. ]
I Lectori} rîhf cercetători ştiinţifici tu o M ă )> k ■ -4.-I PI bM WHfătwltCxtll*

AbsafvenţTî vor beneficia de diplama-certi-: 
j licat, d b a e t i '  de Ministerul Twvăţămîntului şi * 
J Ştbnţeir împreună cu Centruf de pef^ţkinare ;  
j în litfowriatkq Bucureşti şi recunoscute pentru * 
! ocuparea posturilor corespunzătoare. 1
i )  CosM ^urws-ilo* este d* 12 QOO faJ. î
* faserbri»?* pat loc# pînă pe data de 9JB9.1

i  Relaţii suplimentate Se obţin Ia telefoanele : |
151527; 5l64r Brad şi 956/15431; l i  867

11

\
m 1

1

i sporit (sau ' ccdaTff
) tract), Deva,
■* biu. Simeria, 
60822, după dra

.1“""20.
. (9425)

cem-

CA.P. LIVADIA 
vinde la licitaţie, în datet* de 8 septembrie 1991^1 

| ora T0,Ta Frîmăria Baru, mi|loaceîe fixe şi ctr- * 
j culante aparţinînd C.A.P/bivadîa. ţ

î  '  '  CASA DE'CUlTURA DEVA 1
1 UNiVERSlTATBA POPUURA >'

A N u K j t , :  I
cu data deţl octombrie 1991 des- . 

f ebiderea următoarelor !«orsuri de calificare, •
* _________; __l •»< i » .  ■ m -  - ’

private şi persoane porlieutare, pînă în eh» de
’ 8 !.........'

AGENŢIA DE TURISM „HNDACO" \
cu sediul în Deva, str. M. Kogălnîeeanu, nr. 4, \ 

telefon 11662 (clădirea sindicatelor) \
P RI M E S T  E i

#  comenzi pentru bilete de tratament, bilete 
de odîhnc la munte şi la mare, pentru Ortul 1992. 

Se primesc comenzi de la sindicalele  ̂ din 
comerciale, instituţii, societăţi

DEVA

idorea circulari*! pe podul 
Mur*Ş ia Uroi, 
JUDEŢEANĂ 

A DRUM6MILOR R.A. D 
face următoarele precizări i

—- în vederea efectuării reparaţiilor Iu struc
tura de rezistenţă a podului a fost închisă cir- 
cuiafia începînd cu data de 20 iunie «.c.;

—  După ridicarea grinzilor s-a constatat că 
deteriorarea betonului armat în rtructurâ în zona 
reazemelor este rault mai avansată decît s-a pre- 
supus, fiind periclitată însăşi stabilitatea podului 
/ Tn acest context, lucrările de reparaţii şi 

consolidare fiind de mai mare amploare aecît 
la data începerii lor, anunţăm pe această cale 
pe cei interesaţi că închiderea circulaţiei pe po
dul peste rîul Mureş la Uroi se prelungeşte, pînă 
în data. de 1 noiembrie 1191.

Solicităm înţelegere din partea populaţiei 
i din zonă asupra acestei situaţii (547)

!
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cercuri artistice şi de învăţare a limbilor străine: j 
2  ospâtari-barmani : *
•  stenodactilografie H tehnica secretaria- I

. tului ' .
:# operatori maşini electronice de cantabili- | 

zat şi facturat ;
•  croitorie şi broderie pentru femei |
•  depanare radio-tv.-video -  anii I şi L 

cosmetică
•  foto-cblor
•  artă plastică
D  cur» taragot, saxofon, clarinet
•  curs de chitară
•  curs de acordeon
•  cur$ balet ciesic şi dans modem (copii

I

I

\
1

I

7-12 ani)
D curs gimnastică ritmică (copii)
•  gimnastică aerobică 
4  contabilitate
•  fOchişti medie presiune (realizat cu

1.5. CJ.R. Sibiu)
•  macaragii grupa I şi Hi (realBfld cu

1.5. C.LR. Sibiu] r, '
•  operatori, laboranţi C.T. (realizat

1.5. C.I.R. Sibiu)
•  instalatori cpâ, aer, gaz
•  limba franceză x
•  limba engleză j.
•  limba germană i 
înscrierile. încep în data; de 10 s

I

l

cu

I
rie I

intre Orele J. 1991, la Casa de Cultivă Deva,
I 14-19. v :
| Alte informaţii la tefefon 16882. Diplomele |
J eliberate constituie act de calificare valabile j 
j pe întrfaga economie. (551) I

REDACţlA Şl ADMINISTRAŢIA:

.̂700, Deva, str. 1 DetCMcbrie, .35, jucf»tul Hunedoar 
Telefoane i 11275, 12157, 11249, 11827

Telelon tipografie : 
Telex: 72288. 'Fax.

Î59D4
18061

■ ■•a

DEVA

V i..

întreagă răspundere pentru conţiauful articolelor 
, “ publicate o poartă autorii acestora.

T I P Ă R I )  4»
S. G „Polidava? S. A. 

Deva,-str. 22 Decembrie, 257

I

I

I

I


