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Oraşul de pe două 
continente (I)

ISTANBUL. PITORES
CUL, SPECT. XL 7b AL 
STRĂZII. La Istambul 
ambilUns noaptea, Cînd.. 
dim iaţa -i i di t ? t stă- 
ptnă peste oraş, am por. 
nit să-i cutreierăm stră- 
zile, Prima tr, , res s a 
fosă dezagreabilă. Peste 
tot gunoaie, multe gu
noaie. Trotuare înguste, 
ţe  alo rl „u si", '
se, mărginesc străzi -pe 

V v  , in rî io nu - 
gazine (de cherestea, Ce 
piese auto, de legume- 
fructe ş.aj. Abia după 
un scurt popas pe malul 
Mării M irmara, -’.t în
toarcere . spre hotelul 
Envre, unde eram ca 

zaţi, am avut senzaţia

că înfăţişarea străzii - se
hirtibă. £ a ra V, pi ă- 

văUoaXRh S’t deschideau 
ş i. patronii făceau curcă 
pe trotuare mai înainte 
de a se aşeza pe scău
nele ta un ceai şi la ta- 
'.la e.

S tra d a  la Istanbul p a re  
să. fie locul cel mai ni
merit pentru comerţ. Atît 
p e iţtru  vîtţzătorii ambu
lanţi, agasanţii în insis-' 
tehţele lor de a -ţi p u n e  
marfa sub nas, cit ş i  
pentru patronii ntdgazt- 
nelor, gata să te ta p e  
sus ca să le treci p ro --  
gul. Iar odată intrat, îţi 

VIORICA ROMAN

(ODnfiniare te pag. a 2-a) Orăstie. Catedrala ortodoxă din centrul oraşului. ■■
Foto PA VEL LAZA
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Pe Rtu Mare... curge' energie
•  XTntfc*lr»f*Nwîiwa a sistemului energetic naţional
•  Programul anual a fost deja îndeplinit
•  In?-'-o -4 M i«5r ■»> teu l

Că pe Rtu Mare... curge 
energie electrici, este foţs» 
te adevărat, dacă avem 
în veder* c i efela acer- 
tui rapid rte de munte m  
tos* adunate în mai multe 
Imens# dftbigi «b? bete» 
de unde .se slobod cu o 
forţă uriaşă peste paletele 
turbinelor, producînd 3- 
preciabile cantităţi de lu
mină şi putere de care 
ţara are atita trebuinţă.

Citva timp, însă, pe 
JRîu ît'ar > r.iî a mai curs 
energie. Şi aceasta pentru 
că centrala mare — .Re
tezat" — ă fost oprită 
timp de două săptămîni 
(20 august — 4 septem
brie) ptcA.ru lucrări de re
vizie la agregatele de ba
ză. Ca urmare, nici suro- 
rile: ei mai a* tei nu au 
produs şi aici efectuindu- 
*>; operaţii de <&•< zfc şi 
întreţinere

— Am funcţionat însă 
Uns pînă a "«ne 

poate mgi bine decît în 
oricare in, < a ar mere j  
dubitelor. «ţar? de apă din 
lacurile de ac irmuare, a- 
sigurăte de ploile abur,, 
denti» din vara lai «81  — 
n- Spline dl tag Miram1 
.eocî.v», directorul I Riălei 

.Eleciroeentrale0 Haţeg, 
din cadrul Regiei Autorw-

me a Energiei Electrice. 
(RENEL) Bucureşti.

— V-aţi stabilit un pro
gram de producţie pe a- 
cest an. domnule direc- 
tor?

w» tu* «e-am prepus 
«’ realizăm n 991, "3**

; milioane. kWh. Dar pentru 
că timpul ne-a ajutat, a- 
vînd apă din belşug, dis
peceratul oaţionalne-a în
cărcat la maximum, îneît 
ne-am îndeplinit progra
mul pe întregul - an încă 
în data de 28 iulie. De 
atunci am mai produs, 
p*tm -In 20 august, 45 tv.i- 
lîoa îs kWh şi apn riem că 
vom mai furniza sistemu
lui energetic naţional,' pl- 1 
nă la sfîrşitul anului, încă 
80 milioane kWh.
> — A existat şi o zi de 
producţie record ?

— Desigur. în 12 iunie 
am realizat 7,640 milioa
ne t AV . ică aproape

cit în întreaga lu 1 ianua
rie. Aş vrea să mai spun 
ci. dată fiind concepţia şi 

-zarea sistemulte nos- 
:u- rţk,c.>V'itrale de pe 

Rîu Mate ■ - ttt
pomi r şi la -
ridicate, ? ntem folosiţi ca 
in 'a e tampoi « sfstemu- 

> A energetic naţional, ceea ■ 
£* ne asaotajea?£ şi pe . 
noi ;i sistenml Ci atît 

. mai mult şi mai bine pen- 
tru ţară, ! .a 1" vedere 
costurile foarte scăzute <-!■• 
producţie ale kilowaţilor 
nasc uţl din ape, dacă mă 
ţx?T exprima astfel.

— Ştim, domnule di
rector — şi i-am informat 
la timpul potrivit pe citit 
tarii , noştri —  că au fost 
unele probleme cu genera- 

s toarele. -  centralei - „Rete- 
zăt". Aveţi cumva în vc- 
dere eventuale retehnole- 
gizări aici 7

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)
«\âe/r\u/Tk»/Tu/rû vu/Vk**/T\jvru/ru/v\A/»s*/TW/'*w»\â/vu/*w»\u'TW.*

UU4  P5 ZI
— Cînd am sosit în oraşul. Sate, nu aveam altă 

avere decît propria mea inteligenţă.;.
— Cu alte cuvinte, aţi pornit de Ia zero, nu?

„0 instituţie de cultură 
poate să se a propie 

de sufletul .'.oamenilor"
Situaţia oamenilor ca

re lucrează în domeniu! 
culturii' devine pe zi - ce  
irgce 'lot mai delicată, 
chiar1 dificilă: O  constata
re pe care o simţi în ori
ce instituţie hunedoreanâ. 
Ea se . datorează lipsei de 
certitudine că vor exista 
bani pentru plata salarii- 
lor_ sau necesari pentru 
susţinerea unei manifes

tări; a actului cultural în 
sine, stare ce nu ar tre
bui să existe înfrucît cul
tura este. un domeniu sus
ţinut, declarat, de către 
sat. Dar întrucît'nu o dată, 
de la vorbă pînă la faptă, 
drumul este moi lung de
cît mai scurta această si
tuaţie se va menţine, pro
babil, nultâ ' re*, t 

„Cultură fără bani nu 
se poate face, ne-a rela
tat domnul Sandu Pop es
eu, directorul Casei de 
Cultură Deva. Ce am în- 

; treprins tn astfel de con
diţii ? Am încercat să a- 
tr W i  sp % •(, fifuţic p as- 
tră tinerelul oferindu-1 
spectacole la videotecâ, 
folclorice, teatru de pă
puşi şi teatr'u-teafru/ con
tractarea unor spectacole

din afară, în -primul 'rînd 
din Capitală, cu apreciate 
formaţii de teatru, muzică 
uşoară etc. Dar, şi în a- 
cesîe .condiţii, afluenţa ti
neretului este mică. Dova
dă -  eşecurile la specta
colele CU Tudor G V i'rghî, 
Stela ’ opescu şi Alexan
dru Arşm.jl, la soea-acole- 
le trupe or de tea/ru din 
Bucureşti, care înainte erau 
atît de gustare în:u nu a- 
vea suficiente locuri casa 
de cuitui : E adevărat că 

t ri{ ţurile bile e i au 
crescut considerabil, iar 
veniturile multor oameni 
sînt modeste. Acum preţu
rile biletelor variază între 
50-80-100 lei şi de aici, 
sălile rămîn goale sau a- 
p oaps gn "

-  Aţi primit o  adresă 
de la Inspectoratul Jude
ţean de Cultură prin ca
re casele de culfură sînt 
înştiinţate că vor fi finan
ţate de la bugetul statu
lui.

D a ,. şi ne-qm bucurat. 
Dar, deocamdată,, aceas'a

MINEI IOOEA ’

(Conţi luare la pag. a bm

FLASH !
O  GESTURI ALE OMENIEI. 

Minerii -î» i Valea Jiului e 
preocupă de ajutorarea neîntre
ruptă a sinistraţilor din Mol
dova. După hotărîrea luată de 
a reconstrui corni a Bereşti 
Tazlău dh judeţul Bacău, (in 
care sc-jo -7 fost trimis un co i- 
voi Pu autocamioane, lung >i- 5 
km v  materiale Ci co strucţii 

alte ajutoare) minerii vor 
era două simbete libere, iar va- 
loarea va fi depusă tot în con
tul sinistraţilor. (S.G.)

O  PREMIUL Ah II-LEA. La

F. stlvalul h'au mal <1; Muzici 
Uşoară „Mamaia ’ interpre
tul devean Ovidiu Comornic, 
solist al Teatrului de >Estradă 
De v  a obţinut a concursul a" 
interpretare premiul al 11 ea • 
binemeritată apreciere pentru 
seriozitatea muncii lai, a tale i- 
ti u1 ’ ce ar „ bu tu .F elici
tări, Ovidiu, şi la mai mare!

(M.B.)

o SE STRICĂ LAPTELE. La 
redacţie ne-a vizitat Al Petru 
Omota, din Deva, str. Gh. Doja 
nr. 42. Necazul pe care ni l-a 
a v .  nu ( l numai al j j -, • ci- 
lui. ln ziua de 30 august a cum
părat def la Unitatea nr. 9 „Mio
riţa" cinci litri de lapte. După 
ce l-a fiert, o constatat că s-a

stricat. Faptul că ,a pierdut ast
fel 50 de lei nu l-a intrigat atît 
cit situaţia în 'sine, care. dacă 
se repetă, - mulţi oameni au de 
sufer *Se ro\ , ia 'na,

'vom face ?“ se întreabă P.O. în- 
tr-qd,evăr, ce vom face? Ne poa
te i , pu * nducerea Soaie 
tăţii comercial Devii* i

(GH. P)

o  UN NOU MAGAZIN DE 
ÎNCĂLŢĂMINTE ,-n de schi:, în 
incinta pi ţei agroali neclare din 
Petroşani şi oferă cumpărători
lor o largă gamă sortimentală 
de încălţăminte pentru femei, 
l ărbaţi şi .-tipii -  -I» ţiu v  ca- 
liţate şi la preţuri rezonabi
lei (S.C.)

O CÎND TRECEŢI PRIN O- 
RÂŞTir iu căpaţi ocazia să 
opriţi la cele <.» ce>» p ixe •co
merciale „Unirii* şi „Stadion". 
Primul — de curînd moderni
zat, celălalt — nou şi frumos. 
O să vă bucuraţi , de ospitalita
tea specifică orăştienilor, de 
meniuri bogate şi o servire „a 
la Orăştie*. Mai facem preciza
rea că fiecare unitate dintre cele 
două desface lunar produse în 
valoare de peste 1,5 milioane lei. 
E ceva, nu ? (GH. N.)

REPORTER

FLASH

•  CKEDÎtE PENTRU 
SISTEMUL Ff ERGETIC 
Pînă. la momentul actual, 
Regia Naţională de Elcc- 
• iritate obţinut ui. cre
dit de 32 milioane DM în 
veder .* 'i'f bnologizării 
instalaţiilor. în perspecti- 
vă, sînt şanse şi pentru 
obţinerea de credite su- 
pliriientar -

•  TINERI ROMÂNI PE 
•^W  FIERE IN TERN ’ ŢIO- 
iV'\LE. Două grupuri de 
tineri aparţinind diîeritfc- 
lor structuri asociative de 
tineret pleacă în Franţa, 
pentru a fi prezente pe 
şantiere internaţionale ale 
tineretului, organizate de 
„Teunesse Herccşî wiction". 
Timp de* 15 zile, ci vor 
participa la restaurarea u- 
nor obiective istorice şi la 
acţiuni cu caraetOr ecolo-

şi social-umanitar.

•  3 500 DE ZIARIŞTI
LA CONGRESUL DEPU
TAŢILOR. Aproximativ 
2 500 de iarişti sovietici 
şi circa 1000 de ziarişti 
străihi relatează despre 1-t- 
crările celui de-al 5-lea 
{ongre s c i a i
Deput zţilor Poporului din 
U.TLS.S. ci r  t, teceput io 
Moscova. Comparativ eu 
situaţia de la căngresul 
precedent, numărul repre
zentanţilor presei, radiou
lui şi televiziunii aproape 
s-a dublat ~  anunţă agen- 
ţia TAS8. In tim̂ Mil »a- 
crărilor congresultn, pentru 
ziarişti vor fi oiţanizate 
cu regularitate conferinţe 
de presă, întîlniri tu  de
putaţi şi oaspeţi, dezba
teri, „mese rotunde”.

•  MINISTERUL APĂ
RĂRII AL U.R.S.S. —
CONDUS DE UN CIVIL ? 
Primtedu-I »ec«t U
î#  pe primul bj>*M îs al 

Dtiiiuăip preşedin
tele sovietic, Mihail Gor- 
baciov, a subliniat că fc*r- 
ţele trebuie să ră-
m'if.i ^  t i
rul Apărării «I U.R.S.S, ar 
putea fi condus dc un ci
vil. Potrivit agenţiei 
France Pressc, noul mi
nistru al apărării, desem
nat după lovitura de stat, 
mareşalul Evgheni Sapoş- 
irikov, a relevat că re
formatorii au sugerat nu
mirea unui civil' la condu
cerea acestui minister, a- 
dăugind că îu canal aces
ta, el este gata să renun
ţe la funcţiei Incepînd din 
perioada lui Stalin, Mi
nisterul A p ă r ă r i i  al 
ţJ.R.S.S. a fost condus în
totdeauna de militari de 
rang lăsat.

•  m  -m m » mm b u n a -
VOlNTA. Cn aumiSr de 
13 occidentali — şase bri
tanici, un american şi şa
se italieni — arestaţi la 9 
august de ăixtortttfKe din 
EritreCa (Etiopia), vor fi 
eWkeraţf şi predaţi teste»: 
rităţilor Sudanuloi. Gn- 
vemul. de Ia Khartum s-a 
însărcinat cu remiterea 
celor 13 ţărilor lor — a- 
nunţă agenţia France
Prcsse. ............ ..

Guvernul provizoriu din 
Eritreea, format din Fron
tul de Eliberare a Po
porului (EPLF), In urma 
răsturnării preşedintelui 
Mengistu Hatle . Mariam, 
a anunţat săptămina tre
cută, intr-un comunicat, 
hofărirea de a-i elibera' 
pe cei 13 străini «in semn 
de bunăvoinţă''.

■ ■ »• :
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(Urmare din po;j. t)

arată tot ce vrei şi nu 
vrei, doar-doar cumperi 
ceva. La cei mai mulţi, 
preţurile sint negocia
bile şi poţi plăti In do
lari, mărci, lire turceşti 
iar la Unele produse in 
iei' sau leva. Numai în 
ruble, nu l De altfel, 
aici domneşte o dulce ba
bilonie lingvistică, în ca
re însă rusa nu e agrea
tă.

Ca o prelungire a spec
tacolului v stradal poede 
li .considerată şl aglome
raţia din. Marele Bazar, 
un conglomerat de 1900 
de prăvălioare, tn care 
galerii, ganguri şi intrin- 
duri se întretaie, dîţi- \
du-ţi la un moment dat 
senzaţia unui labirint. 
Qă$eşţi. aici aur (o gale
rie de mai mulţi zeci de 
m«tH e flancată de ma
gazine din ale căror vi
trine strălucesc maldăre 
de bijuterii) şi obfeţte 
artizanale, mărfuri occi
dentale şi orientale. De 
altfel, la Istambul se aso
ciază parfumuri franţu
zeşti-d  şalvari, aur şî

şlapi, ridichi de lună şi 
banane. Şi totul pare 
firesc. Şi abundenţa 

mărfurilor expuse direct 
pe trotuar sau hi maga
zine cochete. Şl amabi
litatea, chiar pedanteria 
unor comercianţi,

Te loveşti «ici, ta tot 
pasab de asocieri biza
re,:-: spectacolul străzii 
fUnd insolit, plin de con- 
traste şi de pitoresc, tk  
imensul oraş fere 120 km  
în diametru şi aproxima
tiv 10 milioane de lo
cuitori), observi, e» uimi
re coşurile lăsate de tur
coaice de la etajele blo
turilor, ef«tf vinsătorU 
ambulanţi îşi anunţă pre
zenţa. Simpatic-mod de 
a-ţi face cumpărăturile f 
Dar şi mai neobişnuită 
pentru noi este ţinuta 
acestor femei. Pe o vrei 
mc toridă, ie  încăput da 
august, ele erau irtvăş- 
mlntate intr-un soi da 
pardesie lungi,- încheia!

aii

te in nasturi pină sub 
bărbie, cu ciorapi groşi 
şi îmbrobodite cu nişte 
basmale imen$e. Te tre
ceau toate năduşeltie 
doar privtndu-te.

Dar dacă ele, astfel 
acoperite, sînt ferite de 
priviri indiscrete, I»* 
schimb turistele sini

delor şi chiar avansurilor 
insolente. Med ales dacă 
sînt tinere ţi blonde. Ex- 
plicaţla se găseşte în re- 
Ugki musulmană, Cafe-t 
îndeamnă pe bărbaţi să 
cunoască muite± cit mai 
multe femei, far de (And 
Atetărk u  desftiuţat po
ligamia, introducînd du
pă opinia lor monotonia, 
turcii au nostalgia hore-
murilor de odinioară, ne
ostoită nici de faptul *fc. 
pe Ungă soţie au şi «- 
mante joficiale*; Visul
ie r e să aibă ctt maţ 
multe cuceriri. ale căror 
trofee să le voată arăta

prietenilor, dar mai ales 
soţiilor care tină eu » l i  
mat mlndre cu ctt e i eu 
mal răstite aventuri. Ce 
mar da bărbaţii noştri 
să-şi poată şt ei emtă. 
nestingheriţi cuceriră* Z 
Insă cum nu sintem fa 
Turcia.*

Dar să revenim la fas
cinaţia străzii, al cărei 
tablou n-ar fi complet 
dacă n-am aminti circu
laţia intensă (există 
1 ZOO 000 de autobuze ala 
primăriei şt SOOOOO tar 
xturl particulare), desfă
şurată parcă după pr in
cipiul -scapă cine jtoa
te". Dar şt din goana «u» 
(acarului observ* Un te* 
cru straniu: între clă
diri somptuoase sau ah
turi de moschei, ce în- 
ţeapă eu minaretele tor 
cerul, ' apar, uneori, rui
ne/ Triste amintiri 
unor vremuri apuse, de 
acestea nu se poate aţin- 
gr nimeni; căci 'la tauri 
pămintul ift aparţine pa, 
vecie-fi chiar după moar
tea vjtbrmhd desceuddatiii 
şl unei familii, el rănit- 
ne intangibil timp de... 
i m  de ani!

m  ?
;>

•  MARATON. Ziua de 
27 august 1991, tn care 
s-e făurit măreţul act al 
proclamării independen
ţei Republicii Moldova, 
adevărată sărbătoare a 
romdnilor de pretutin
deni, a constituit şi ‘pen
tru Televiziunea Româ
nă a  adevărată „probă 
de foc* f  otransmisiuno 
iu direct» pe o durată de 
7 ore şi jumătate, care. 
ne-a făcut să trăim 
vht* trtbmeittete de 
pare patriotică ce se des
făşurau tn Piaţa -M0L,

Advaări Naţionale şi^ţsr

Pe Rin Mare..*
curge energie

\ < 0 pus* i)

. — Se dup, tratative. In 
acest sens, cu o firmă ger
mană. Sperăm că se va a- 
junge la înţelegere că 
vom face treabă bună. A- 
vem în vedere şi alte' lu
crări importante — ia no
dul de presiune, de exem
plu — pe care le vom -în
cepe în ultimul trimestru 
sd anului, dar şi alte îm
bunătăţiri, astfel -incit să 
conferim fiabilitate cît mai 
ridicata tuturor agregate
lor şi instalaţiilor din cen
tralele noastre. . ţ

— Noi vă dorim succes, 
astfel ca pe Rîu Marc să
curgă mulţi, mulţi ani can- 

ntinui)ţităţi continuu sporite de 
energie electrică.

►un a i

de fă .
f ţ®

JormattţS. M ftp fcă ,, dW
mai efce. um fde, sim t»*  
patriotică, redactorii şi 
crainicii tetevitiuntl fi* 
topind cu comentarii 
discrete dar emoţionante 
inttmplările transmise în 

i; direct dtii: Capitala Mef* 
dovel. ■

Geimar. Aici se construieşte un nou pod peste rîul Mureş.
N Foto PA VEL LAZA

•  MARATQNVh MU
ZICAL a l ttmumMmni- 
lor in  direct de ia. fes 
tiealut da m utici uşoară 
de la Mamaia a produs 
bucurii dar şi insatisfac
ţii. Ne bucurăm, că avem 
o generaţie mal 
dă interpreţi (mai 
interprete i) ţ i  ă —3 com- 
paai£ari ceva nud tineri 
şi ei. Dar pa ştim de 
ce se creează Impresia 
că mutica uşoară romă- 

se menţine încă 
intr-un cerc dacă nu in-

t0 & '* ccl „ fW *sŞtimL ■ Cam 
comgwdton| eM ţ-idceu 
iad ţttierpmţi ■ (unii c ş ; 
cîtdSds heUpiâf,’ cam ' 
m ulte  1 p * t
zentare— Efortul de inii- 
U erite vizează  m ii m u t

teren

toaletele şl afect*'* de
lumini decti muzica Poa-

* t o k io  m ic v -
k REST!,' în direct şt în 

înregistrări, ne-a ocupat, 
tot în stil. maraton. O' ma
re parte din timpul emi
siunilor , de săptămîna 
trecută. A fost' uh ode- 

..-văraii eveniment, care a 
p. situat deasupra ■ lumii 
r noastre pline de. eveni

mente politice nedşh&- 
tate şi convulsii sociale 
şt militare, a Oiţă lume, 

U miraculoasă, a * competi
ţiei sportive pentru per- 

l formanţă, care nu cu
noaşte frontiere! .

te  şt de «©e**, .s ăfareia 
Premiu (atenţie, e im 
festival .dA -t muzle*., u- 
şoară ţ) s-a etritmtt.- .Ca
rului 'Ş ai TetcviZt-nii f l ! 
N-am îxlţelesr ce melşdţe ■ 
a oompus sm  a interpr^ 
tot.. Car H  — i- .

; •  ĂŞÂ DA f  Consis 
tenţă în conţinut, bine
realizată redactiono) şi ■ 
artistic, emisiunea. Stu
dioului de Tefevl&une 
Deva de sîmbăttt noap
tea (11 august — i sep
tembrie), Felicitări auto
rului ! , '<■

INTERIMAR

DREPTUL iA RRPUCĂ

..Alte precizări se impun
In riarttl rtostru de 

marţi, 13 august a.c., am 
găzduit drepţii] la repli
că al domnului Rusu Da- 
Vid, madstri» la !S.C. .Ma- 
con" S.Av Devp. Ipcheiam 
prin a spujw^iâ^. Aspec- 
ţînd

.. . — îmi 'lott întrepga res
ponsabilitate pentru afir- 
,B»ţiil%; pe paie ie fac în 
4ice«t articol Ca lider şl 
împuternicit al CansiHnlui 
de Coordonare al Sindica
tului I4b#  ite la & C. 
-.Maeon*. A. Deva, în nu
mele respectului pentru a- 
devăr şi dreptate, mă simt 
obligat explic cititorilor 
ziarului, sindicaliştilor din 
aeeastă unitate cum ă fost 
posibil ca un vicelider să 
fie exclus nu numai din 
funcţia de. vi ce, dar şi din 
sindicat. Rusu Da vid este 
salariatul societăţii noastre 
ca maistru şi are in subor
dine doi muncitori - De 
fapt nu lucrează. Înainte 
de Revoluţie' tot la fe l: 
nu lucra, ~dâr ridica bn 
salariu destui de consis
tent Bl .era supraveghetor 
şl Informator. Informă 
nomenclatura — cum îi 
plăcea să spună. împăr
ţea reclamaţii în dreăpta 
şi-n sting», punea oameni

pe drumuri. Din cînd în 
cînd mai arunca prin zia
rele vremii ci te un poem 
închinat dictaturii. A dis
preţuit munca oamenilor 
cinstiţi şi drepţi, n-a trans
pirat niciodată, nu şi-a 
murdărit mîinile şi hala
tul, nu şi-a obosit mintea 
gindind la o soluţie trii- 
nică. Pe baza actelor legal 
constituite, a probelor ad
ministrate şl a mărturiilor 
depuse de salariaţii mem- 
hri ai sindicatului, consi
liul de coordonare a hotă- 
rît în unanimitate exclu
derea lui din sindicat Ri
gorile statutarţ au obligat 
Sindicatul Liber la aceas
tă măsură. Inefi două a- 
mănunte: .eolectivul de 
muncă solicită Consiliului 
de Administraţie scoate
rea lui dip 8.C. „Maeon" 
S.A. Deva, în vreme ce 8 
salariaţi fac demersurile 
necesare pentru a-1 acţio
na fii judecată pentru de
nigrări publice, calomnii, 
injurii etc, f

NOTA REDACŢIEI: Scri
soarea domnului Iov Po- 
sa- este mult mai lungă, 
argumentele mal multe. 
Noi am redat doar o  par
te dintre ele.

Gri. I. NEGREA

, C u m  s â  s p u n e m  c â - l  a ş t e p t d m  c a  

b r a ţ e l e  d e s c h i s e  ? M

Dacă n-aş fi cunoscut 
capacitatea de organizări 
şi strădanie a colectivului 
Şcolii generale nr. T diif 
Deva, ca şi roadele obţi
nute de el. de-a hmguţ a*, 
nilor, în procesul instrue* 
tiv-educativ, aş fl pus la 
îndoială întrebarea din 
titlul acestui articid. N*art 

•făcuta şl pentru că afir
maţia aparţine institut» 
ruluj Lia Sorescu, un das* 
căi de mare probitate pro* 
fesională şi morală, care, 
în decursul a peste un 
sfert de veac de muncă 
la catedră, s*â identificat 
cu nobila misiune de edu- 
cător, cîştigindu-şi un re? 
cunoscut respect.

Aflată în activitate, în 
aceste ultime zile de va
canţă, dna Lia Sorescu, 
împreună cu administrato
rul şcolii, , dna Miheeia Iri- 
mie, cu alte colege şi cu 
personalul de întreţinere, 
dau tot concursul celor 
care şî-au asumat lucrările 
de reparaţii capitale.

— Ga să ne putem în» 
cadra în timp — deoarece 
trebuiau înlocuire toate 
conductele şl, parţial, cor
purile de încălzit de la in
stalaţia termică — sun în
ceput lucrările încă în 
luna aprilie. în timpul 
desfăşurării cursurilor, res- 
trîngîndu-ne clasele după 
posibilităţi. E o lucrm* . 
niare — apreciază dna Lia

Sorescu. Brigada de la 
„CONDOR" (AJS.lJd.) a 
muncit eu răspundere tfer, 
după cum vedeţi, şcoala e 
încă un şantier.
, Intr-adevăr, atmosfera 
Interioarelor şcolii e de
zolantă : canale deschise, 
pe coridoare şi In sălile de 
clasă. în care au test moit- 
tate amductele, perbţi «ere 
trebuie Zugrăviţi, socluri
le şi lemnăria uşilor şl •  
geamurilor care urmează

In cotind încep* 
noul an şcolar

să Ce vopsite. Dar înain
te ca lucrătura de te Coo
perativa „Constructorul" să 
treacă ia această lucrare, e 
necesară reparaţia Instala
ţiei sanitare a şcolii. Nu 
se mai poate accepta sta
rea actuală a acestei in
stalaţii. Numai efi, pentru 
o asemenea ? lucrare tre
buie fonduri. Eforturile In
spectoratului Şcolar Ju
deţean se opresc aici. Ce
te aproape 2 milioane iov 
la rit se ridică valoarea 
reparaţiilor capitale (in
stalaţia termică şi zugră
veli) nu pot fi suplimen
tate. .

Am avut şi avem 
mţdtfi înţelegere din par
tea ţpnprwtoru taluţ ’ şea-
ktr. Conducerea acestuia,

ca şi inginerul constructor 
di Stoia, au fost mereu In 
şcoala noastră, «u analizat 
toate posibilităţile —* ne 
spune dna administrator, 
Mftiaela îrimie — dm- nu 
mai au posibilităţi, finan
ciare. Există şcoli cu si»

>■ tuşdli  ̂ mai £ grele / ca a 
noastră, şcoli peste cară 
ddâ occşlertţurile, şi nu e4 
xistă fonduri pentru a le 
repara. Esţa mare păcat că 
m  împotmolim  ̂ la mal, 

i Ştiţi vorba romanească 
„Unde a mers mia, mergd 
şl :eUte*;" Dar' daeff nu e 
rine să daa suta, Ş-ou în
magazinat în şcoala lu
crări de reparaţii capitale 
fit valoare de aproape ¥  
două milioane iei. Ar mai #■; 
fl' nevoie de circa 200 000 j /  
lei pentru repararea in- ţ 
stalaţlei sanitare. Cine să 
nl-i dea?

O intrebare-apel. Oare 
idei o întreprindere din 
oraş, nici o societate, nici 
o regie autonomă, mei un 
întreprinzător particular 
nu poate sponsoriza aceas
tă lucrare indispensabilă 
pentru ca noul an şcolar 

. să se deschidă în condiţii 
optima? Aproape î (XKt 
de copii vw păşi pragul 
acestei şcoli ui noul an 
de învăţămipt. Se va afla, 
oare, tm „părinte*-sponşor. 
demn de Un ' asemenea

' iw*t2  itrc iA  L ta u  ■

a fla m  de  la
CAMERA BE COMERŢ 

ŞI INDUSTRIE
•  Taţi agenţii eco

nomici — pereoane f i
zice sau asociaţii fami
liale, care desfăşoară 
activităţi comerciale  e» 
fective pe baza Legii 
54/19*0, rint obligJăi «ă 
solicite înmatricularea 
la Bogirinrif Cimsw ţirtal

•  tn pertoada 9—12 
septembrie l» «  are iUV 
la Sibiu, coatreetaretr yl 
a sociere»  preţurilor fit 
ciprepi t i  mănufL Per
soanele interesate ca 
preducăUri son cmnpA* 
râturi sînt invitaţi pca- 
ti-t detaiii la C.C.L Deva.

•  C.C.I. Deva are po
sibilitatea de mijlocire

arest .-ecMv 
.«si

Deva, la care se ane
xează *  doseriore a  so- 
detiţK , «smrlnrindî pro- 
prietarti actnait, cotele 
de participare, activi
tatea de bază, data în- 
fUnţarii, bRanfut ulti- 
miloi- 5 anf de activitate 
(daci aste cazul), nu- 
wărul de a ^ a ja ţi, din 
care muncitori tm in
ventar « « ta r  al torratu- 
riîor, ciăd’rliot d  uti- 
tejetor lin  proprietate, 
materiatete UtUfirato şi 
clienţii tctuali,

lulurti^hls nŞăesare
SO obţin h  CCd. Deva* 
ru tM ar^flM H r.
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MULŢUMIRI

Ţin să vă mulţumesc. în nume
le locatarilor din blocul CX 35, dfe 
str. Libertăţii, Brad. In Urma .tar 
fcervenţiei ziarului dv. din 1&07. 
1991. izolaţia blocului nostru s-a 
reparat. Ne întrebăm dacă E.G.C.L.' 
şi Primăria Brad aşteaptă să apa
ră un nou material în ziar pentru 
-ca şi oamenii din Asociaţia de
locatari nr. 5 să se bucure cjc apă 
caldă menajeră, iar la blocuj nos
tru şă se desfunde pluvialele. Noi. 
am fost şi am întrebat, daţ dne 
să ne bage ta seasnă 7 Vă mulţu
mesc anticipat pentru o noţă in- 
tervepţjfe, sper, cu. efect Starea 
Ttafo* s, Bl. C X  35. ap. p , str. 
Libertăţii, nr. 44. Hfâd) .

POŞTA RUBRtCII

•  Codruta : Angola Iacob, Deva. 
Adresaţi-vă Oficiului de gestionare 
a locurilor de muncă şi şoma} De
va. '

•  Un grop de locatari din Imo
bilul T 3, str. Traia», nr. 6. Hune
doara. Biroul economic, al Poliţiei 
Municipale Hunedoara vă comuni
că;-,In urma ipvestjgaţiilor făcute 
m  teren şi a percheziţiei la lo
cuinţa numitei ©arbes Parasehiva, 
cele sesizate nq se confirmă".

•  jţttuSn iancu. Deva. Conform 
pct 1 din Avizul nr, 6900/1&XII. 
1991 ai M*MiP.$. — M.S. poate fi 
încadrat ta grupa a H-a de muncă 
ir» vederea pensionării „personalul 
care este ta activitate şi a  lucrat 
în locuri de muncă sau activităţi

y y

cu condiţii de muncă nocive, grele 
sau periculoase.»*. Deoarece, atît 
dnul Mladin Iancu cit şi dna Mla- 
din Eliza nu îndeplinesc toate 
condiţiile prevăzute la punctul 1 
din Avizul citat mai sus. nu putem 
elibera adeverinţele solicitate. (So
cietatea Comercială pe Acţiuni 
„Maeon" SA. Deva).

•  Gheorghe Mutatele (7), Hune
doara. Pentru a putea cerretş .Ine
galităţile" despre care se vorbeşte 
ta scrisoare trebuita să ştim ta ce 
întreprindere s-au 'petrecut N-am 
taţeles ce. agent economic este cel 
numit de dv. SS-SA Hunedoara. 
Dacă dorfţi să vă sprijinim, reve
niţi, menţiontad afonele t a » #  ţâ 
firmei cit şi a l persoaneh 
tâţite. Altfel nu pot fi 
afirmaţiile dta

* K 0 instituţie de euitură
a rămas “ o f simplă ntaîe. 
Ca ofore, încerca*» să su
pravieţuim prirt ’ moitesîe- 
l«. noastre spectacole, alte 
manifestări artistice, ' în
chirieri de spofri -  bor,

- discotecă,» y rotecă
ceea ce, sincer să fim, nu 
ne melfomejie. Mai cre
dem că tait^Rly or. tre
bui şă servească. pentru 
modetereo iSţiffeteiargine
rilor în bine şi' frumos, 
prin poerîe,' teatru, film, 
fotelor* prin tradiţiile noas
tre care sînt aţît de tfo- 
gate şi profunde. Ne gîn- 
dim doar Ia ceea .-ce face 

; anfanŞduţ ,$itrşna‘V #ît 
do apreciat în Frânta în 

, acest ant şl probabil în 
belgie în toamnă, dm pă
cate moi pufiir căutat a- 
cum , în fuaefi! i

• -  Ce s*> «rimată ca U-
- niversitatea. Populară ?
. - Este şansa supravie
ţuirii noastre . în momen
tul de faţă. %>re cele 40 
drtcursuri obs safe se în
dreaptă cei mai mulţi - lo
calnici, fie câ sînî orga
nizate îre colaborare cu 
instituţii din oferă judeţu
lui sap cu lectorii noştri 
ţi cu practica de rigoare 
în întreprinderi, sau cete 

, care vizează formarea : u- 
«er- deprinderi penr-u 
gospodăria personală: croi
torie etc.

-  Ma» sînt- „împătimiţi'" 
care trec zilnic pragul ca
sei de cultură f

- 0a, cei care vin |a 
jocurile de club - şah.

rummy, cere îşi satisfac 
un hobby.

La întrebarea dacă: sînt 
capabil» unii sponsori să 
ajute instituita. neta ,; răs- : 
puns doamna Mari Cos- : 
tea: .

-  Agenţii economiei nu 
ştiu, deocamdată, c# a- 
vantaje ow dacă ne- spon
sorizează. N oi le-am pu
tea oferi ta schimb m ea-: • 
tacoie gratuite. ; Piu® O- - 
cum nu avem «romistUni 
decît de îo  SA jG .C t. D or' 
dacă „Mătasea" ne-ar' 
putea sponsoriza, doar Cu 
50005 lei p e  tună, să luăm 
doar un . exemplu, noi. am 
putea oferi mat m ufe 
spectacole gratuite cu tea
trul de păpuşi pentru co

pai scŞarioj$erî Avem, fu 
acelaşi tinrşj, nevoie şi 
d | sugestii pentru a cu
noaşte mai bine ce’ aş
teaptă oamenii de fa noi. 
Deocamdată  ̂ca Jaşri/ ne' 

vrt în sitwajia deio: do 
ritâ dc a sta primi nimic 
şfmcfrdara frlfisaf'să fac*- 
cţea as erezia din lipso de 
fonduri. :

Ar fi muffo dă spus în 
privinţa datării casei de 
cultură, a efectuării unor 
lucrări de reparaţii ja ar 
ciperi ş, a întreţinerii edi- 
fifciuluit Singurii care fu 
dat o mină de ajutor au 
fost , Inspectoratul . Jude
ţean de Cultwă' şt’ T^şvi- 
zfenea.. | Deva, căre în :'vi%;V:. 
tgr î|f ya.avea sediul aîct 
Se a^eaptă însă şî ajuto
rul Primăriei Deva, af Pre
fecturii care au făcut ten
tante ' promisiunir” ‘

Alertă în comerţ!
La Brăd, în uisnă cu 

eîteva zile, o echipă de 
control complex, întrunind 
reprezentanţi de la mai 
multe resorturi cu atri
buţii de control în comer
ţul de stat şi privat (Gar
dă Financiară, Poliţie E- 
conomică şi cea sanitară 
etc.), a efectuat un raid 
privind modul în care 
stat respectate normele 
şi dispoziţiile legale ale 
acestui sector econotnico- 
social.

tacă; din startul acestei 
acţiuni surprizrie n-au 
lipsit La piaţa oraşului 
au fost identificaţi în- 

‘ particulari 
activitate «o-

..
vea cel puţin autorizatfe 

' i e  f u i f o ţ w i a r e  C M ta d r ă j l  
bor dta Manta 
Vira Brdtima, din 
Gele două au i 
ţionate eu amenda 
306% tai şi, respectiv, 
m  ooo tai

Mergînd mai departe pe 
firul acţiunii, ta situaţii 
necorespunzătoare au fost 
-depistaţi domnii C-tîn 
Rusu şi bîihai loan —- în
treprinzători particulari. 
Primul nu poseda autori
zaţie sanitară şl sanitar- 
veterinară. Iar adaosul co- 
Epercial nu era declarat 
pe categorii de produse 
conform legislaţiei în vi- 
goare. Dtai a fost, sanc
ţionat cu amendă de 
10000 lei. dispunîndu-se 
închiderea - imediată a u - 
nită^i, • ptaâ Ia tatrarca în 
legalitate, proprietarul în 
cauză-ş-â înc^ăţînat, des- 
chizînd unitatea a doua 
zfc Fiind din UOU în ile
galitate, domnul C-tia 
RusU fost ataendat, de 
data aceasta cu suma de 
30 000 lei.

Mihai îoan, ' pfddocătOr 
de băuturi răcoritoare, a

fost sancţionat cu amendă 
de 30000 Joi pentru cip- 
diţii igienico-sanitare ne- 
ebrespunzătoare, îmbute- 
lierea răcoritoarelor în 
sticle de Pepsi Cola (con
ţinutul fiind altul decît 
cel indicat pe etichetă).

La alimentarele nr. 1 şi 
2, din Brad, respectiv cea: 
din Gurubarza, au fost. 
depistate mărfuri alimen
tare al căror termen ' de 
garanţie era expirat- Go- 
misia a dispus retragerea 
imediată din vînzare a a- 
cestora, urmare a perico
lului ce l-ar putea resfire- 
zenta pentru consumatori. 
Pentru faptele semtadbte 
şefii de unităţi au fost- 
sancţionaţi cu 10000 lei 
amendă.

O slţă surpriză a con
stituit-© reţeaua farma
ceutică, prin Fartaşcfel 
nr. 2? din Crişcior4 sedel 
s-au găăt 109 pscbvta d«f 
vată M f i p Ş  :a  vltatare^ 
precum şT medfewHtiKa; 
din import depozitată fe
rit de ochiul cuitaSfeăto-, 
ruhii. La Brad, la Farma4 
da au f(Kt găsite, de; 
asemen ea, 140 d e pătatele 
de vată în depozitul uni
tăţii. Faţă de cele sem-ţ 
nalate au existat motivaţiii 
precum că aceste cantităţi 
ar fi destinate dispensa# 

: refor din zonă, care- fa<ţ 
aprovizionarea, prin IhteN 
medita celor două forma- 
dî, ? Lipsa unor comenzi 
din partea dispenswtaoi 
teritoriale, prin care să se 
certiSes reţinerea matef 
rlalelbr. ta depozita# sfer» 
machior, pare a fi doar i  
scuză. Sancţiunile Ş e« ţ 
date au fost ie 33030 lei 

: pentru fiecare în parte
Iată numai cttcva .'li

tre cazurile semnalate cit 
ocazia- acestui contrat,efec
tuat în zona Bradului. .

CORNEi, POEKAR

în atenta veteranilor de război

fN DIVIZIA C

Prima etapă, primele surprize
Din cefo tQ  d iv iz io n a 

re  C  a le  ju d e ţ u b t i  . n o t -  
tru, e e l t r u t i  b u n  r e z u l fa t  
It-u obţinu*, fer prima ţ~  
ta p ă ;  M u r e ş u l  ţ ie v a ,  c a te  

a  in tA n s  tp  d e p la s a re  pe 
P e t r o lu l '  A r a d  e s t ' 2—ă ,
4<tan ftttflf p e a t t u  d ă v e u i,  
c a re  se v e d e  că  a u  î n d -  

p u t  n w l  .c a m p io n a t m a i  
d e c tş l c a  o r lc in d  sa se 
s itu e z e  p e  u n  tac bdn.
II» rezulta*, meritoriu a 
o b ţ in u t - ş i  A S .  P e tro ş a n i e c h ip ă  l  M u r iş t k u l  'cc ire  
(2—-2 la  C o n s t ru c to ru l  ^  b u c u ră  d o a r  de s p r i -

iirţul

( Va fi foarte greu pen
tru majoritatea echipe
lor din judeţul nostru să 
(se menţină ^fruatea-- 
tlasamentelpx din SţTHtiţ 
ţin  care piş parte! foa
ie echipeţe se(tata«u*ă;: 
tu  greutăţi de ordin -VMF-. 
ţerial fi financiar l jŞŞ|flr 
d sponsorizare corespun-' 
Zătoare nu sa poate; :etriifi 
ţit ar fi echipă de cont-

Craiovaj. iar- . Minerul 
Vulcan, CPJt. Simerla, 
Paringul Lonea-Petrita im 
dobindit victoria in.par
tidele disputate, pe, teren 
.propriu»' A»’-pierdut cele 
două puttâte puse în joc 
Retezatul Ha'peg (pa pro- 
prita teren# şi, în deplor 
sare — A urii Brad, M i
nerul Urtcani, V istoria 
Călan, Minerul Lupeni.

spri-
Spoitşoriţg*- 5 ■ rom.-'' 

cuţr da- acum, ai rii- 
nerUor din Deva f t  'Ve- 
ţel şt al unori oameni ăe 
suflet pentru fotbal. Dcer 
cîţi nu i-ar mai putea 
ajuta din municipiul De- - 
pa? Dăcă echipă s-dr 
menţine, pe un loc hun îtl 
clasament poate mal vtn 
şi alţii In jurul ei stat 
chiar numai la. .stadion.

w w w»rew uftr^rwi(rir»r>jvseuwwVtfvtfvvww >iyVtaAV

Despre sport 
comentatorii săi

Iubitorii sportului din 
'ţara noastră ştiu ce greu
tăţi se ridică - ta  eataa 
practicării lui: materiale 
sportive scumpe şi gteg 

-de procurat, scăderşa ta - 
teresuiui pentru ramuri
le sportive Oftata a« . apa- -

riţia probleinCîiar legate 
de nesiguranţa zilei ce vi
ne. De asemenea, ei ştiu 

; ce eforturi financiare ţte- 
:SHtne televi^unea şi prin 
ea, telespectatorul, pentru 
a cumpăra dreptul de a 
tfaasiBît# în direct diferite

. Facem cunoscut, tuturpr veteranilor,, de război că în 
textul Legii 49/1991 nu s-a ‘ specificat: unde se depun 
cererile pentru tademnîzăţii, ce trebuie să Cuprindă ele 
şi cu ce acte să -fie susţinute. ' "

Articolta 7 pi legii, precizează că: „Ministerul Apă
rării Naţîăuăie, împtaunâ cta Mtaisterta MuiKii ‘şi Pro
tecţiei Sociale şi A®histerul Economiei şi Finanţelor 
vor elabora metodologia; de ealeal, de indexare şl de 
plată a indemnizaţiilor şâ sporurilor pr«'văzute în pre
zenta lege". '

‘ De îndată ce ne va fi comuniattâ această metodo
logie sau procedură concret# ce trebuie tirmată de ve-

Mfov -0-jmHHMiMiMmm M- mmMrMPMmm-* Jătfmmmmfs - fi -J-i. -, X.
ter, interviuri care şb-ar 
afla locul firesc in preM,

I UVerindr lg basdiet, par* 
*don, la Bogdan Stăncuîes- 
cu ta la frazele tata emo
ţionale, la coşurile spee- 

itaculoase tascrise dc A^a- 
de Divdc; „Magic” John
son sau „Afr*, Jordan, nu 
putem decît stai to ta l  o 

Igrabtiică' reciclare. Gafe- 
:le tal Ionel Todan stat 
scuzabiie, dînsul neavlnd, 

Ide altfel, pretenţia stal
credem, vorbind cu o voce 
atît de înecată, tarif nu se 
înţelege limpede CP Spune.

Comei Pumnea, „cirea- 
' rul* de la Departamentul 
Sport, rănit în timpul Re
voluţiei, cu prezenţă tot 
măi ştrârsă. dar ştiind să 
se facă auzit, prin apari
ţiile sale intempestive în 
mijloeuŢ programelor, ta 
„cazul" Dumitru Iuga, ră- 
mtee acelaşi comentator 
defazat de fotbal, rela
tata înscrierea golului la 
10 minute după consuma
rea fazei.

Despţe Dana Alexe nici 
da, ndef nu, încă prea
. â" prin puţine
le sal# emisiuni 

La sfîrşit, un cuvînt de 
consideraţie pentru Cris-

terani pentru obţinerea indcannizaţiilor cuvenite,, o t;oi» 
eomumeşa prin tatermediul presei locale şi prin resppn- 
sabilil noştri din centrele judeţene (Brad, Deva, SQme- 
rla, OrâHtie, Călări, Hunedoara, Haţeg şi Valea Jiului}.

Cu acest prilej facem cunoscut colegilor veterani câ 
de la 15 septembrie 1991, prestarea serviciului volun
tar la sediul Filialei judeţene a Asociaţiei Veteranilor 
de Război din Deva, Piaţa Unirii nr. 8. se, va Uesfăgura 
lunca şi miercurea, între orele 10—12.

COMITETUL VETERANILOR DE RĂZBOI

cpîBpetiţii sportive. Noroc 
că mai există un Ţiriac 

jrŞaJi:; Mercedes, Âddidas sajţi 
Sîâflboro.^ , . v .

ta  aeeste condiţii şi ăf- 
' vtad ta  vedere că televi
ziunea şsfe, - deocamdată, 
cu capital de stat şi finan
ţată din ’ âfbpnamettîe, se 
naşte întrebarea: de de 
trebuie să : suportăm saLv

- riiie - ţi deplasările ■ ta 
străinătate- “ale ; unor cral- 
niei spor6vi? Pentru a .as-

- culter de ■ mtate ori „perle
le* risipite de di Dumitru 
Giraur care, el însuşi de
clara într-o revistă de 
profil că „spun ceea ce 
gîndesc, nu filtrez ' exce
siv". Noi am spune că rşu 
filtrează ddloc, pur şi sim
plu refurind să glrylească 
ce&a ce spune, iar a da 
exemple dîn transmisiuni
le luî antologice ini se 
pare superfluu.

Sau, sâ-l urmărim atent 
pe dl Ionel Stoica, cum 
se „implică" el ta lumea 
tenebroasă a sportului din 
culise, eum, ta loc să 
veşti ua gol, tte COŞ, O lo
vitură măiastră d« tenis, 
eşti pus la zid şl obligat 
să asculţi zeci de întrebări 
azvîrlite spre antrenori, 
tebitri,, oameni din mtate-

tian Ţopescu, cel care a 
vibrat In ritmul marilor 
întreceri — de la fotbal ia 
tdriis şi de la atletism tă 
handbal ~  şi un ’ cuvînt 
bun pentru Sorin Hobana.

tînăr şi cunoscător in  ale 
spcxrtului, aflat de auritei 
la prima sa tmrisrolsfe m 
direct.

C0ZMIN HRCOB,
" studeiri ■

Itescii de CONSTANTIN GAt RILfl
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VA A Ş T E A P T A

Aspect din interiorul re inurantuiui-bar: intim eocbei, -„primitor.
Foi® PAVEL;LAZA

AMBIAN» A, 
PRIMIRE CALDĂ. 

SPIRIT COMERCIAL

CONSEMNĂRI 
m CARTEA 

DE IMPRESII

— Stimate dlc ILIE 
.FLOREA, conduceţi de 
cîţlva ani complexul 
«LIDO", unitate de cate
goria I, ce face notă dis
tinctă în peisajul de- 
veai), atît din. punct de 
vedere arhitectonic, cit şi 
al comerţului propriu-zfs. 
Care este in prezent sta* 
tutui acesteia, ce este nou 
tn organizarea activităţii 
generale a  Complexului?

—  In urmă cu aproape 
două luni, ne-am transfor
mat în societate comercia
lă cu răspundere limita
tă; cu denumirea „Flor-

, eţ>m" S.E.L. Deva. .Avem 
autonomie în acest fel, 
avem contul nostru la 
BANKCOOP Deva. Şi, 
bineînţeles, răspunderea 
faţă de mersul înţregulni 
Complex al barului, 
. cofetăriei, pizzeriei, tera- 
soi amenajate pe esplana
da din faţă — a crescut 
mult. Flecară salariat 
este direct interesat să 
lucreze corect, să respec
te prevederile din con
tractul colectiv şi iiidiVi- 
âm i muncă.

— Sin îţi cunoscuţi 
tn* ţară şi străinătate pen- 
ts.n serviciile di- excepţie, 
pentru ambianţă, pentru 
grtje t-vţS de c I care vfi 
calcă praguL

— Intr-adevăr î In ceea 
ce se spune nu-i nici o 
exagerare. Cartea de im
presii reflectă afirmaţiile
de mai ii»'. tatfegtti per,
son al are grijă de unitate 
ca de propriul . cămin, 
respectă cu stricteţe re- 
gadtte ifM eosssitaK , 
gaftatînd î%tdlt stea pu
blicului consumator. Pu
tem spune că noi sîntem 
dfeja „în Europa*.
— Pentru informaţia pu

blicului, care este orarul 
dv. rf-, f.tPiţiea «e ?

— Barul-restaurant, zil
nic între 12—O, iar cofe
tăria şi pizzeria de la ora 
9 la 21.

JDoresc să v& felii Ii • 
j făcut *? ded 

sefeită plăcere ochilor, 5o;i- 
inte de a purcede la'plă- 
cerea gustului", (Brigittc 
Renaude — Paris, Direc- 
ţla de Stadii si Cercetă s 
I. stern# din

«Superlativele iu  sînt 
suficiente pentru minuna
tul dumneavoastră restau
rant*. tfcmh Radu — Ti
mişoara).

„E plăcut să constaţi Că 
multiplelor terme' ale spi
ritului — spirit de priete
nie, de cooperare — Noua 
şi Eterna Românie adau- 

t gă astăzi spiritul afaceri
lor. Noroc, succes,' nu
mai bine pentru acest 
restaurant şi fie ca el 
să-i primească cit de cu- 
rînd — întruna — pe toţi 
aceia- care iubesc Româ
nia ' , (OHvier Clark -  
asistent «Ic misiune, Pa 
ris).

«Un mare BRAVO pen
tru pafran, pentru perso
n a l!. (Richard Donnell 
Neivbfidge, Scoţia).

Iar ospătarii Dorica Ciu- 
citt. Ion Demeter, Viori- 
ea Stanca, Margareta Sza- 
bd, Maria Oiiea ş.â. prac
tică o sn vlre "a
gheridon, unele produse 
servindu-se flambate.

PREPARATE 
DE CALITATE

La Pizzeria din com
plexul „LIDO"-se serveşte 
zilnic piaza. De calitate 
ţ* 11 un iot* acceeibil 
gi, pentru «'a* preparatul 
să fie cit mai... gustos, 
mai apetisant, poate fi 
însoţit de o bere, indige- 
r ă  ts tm »•»
rtşts» «Mmm» băutei ră* 

Spori8*îi*ie tn 
prepararea ştee« sînt 
dnele Rodica Emeric şl 
Elena Ursu, iar răspun
derea pentru ca trial să: 
fie fărfi cusur îi revine 
dnei Viorica Muhtoiu.

DULCIURI ŞI 
RĂCORITOARE

O MUZICA 
DBESSfÂ...

...adecvată unui inte
rior plăcut, feţe de masă 
imaculate, pahare şi ve
selă de o curăţenie ire
proşabilă, vestimentaţia 
sobră *5 elegantă o ospl- 
tarilor — iată prima im
presie a cehii care intră 
in — te* si
tuat la nivelul I al com- 
plexuluL Se pun aici la 
Sspaxiiis «xmsamatorilor, 
graţie specialiştilor bucă
tari Vasile Borteş şi Ro
da-,, Brădean, produse 
tradiţionale omâneşti, cu 
specific ardelenesc vi
nuri din podgoriile Tinp- 
ve, Miniş şi chiar Murfat- 
lar. Asigură permanent 
servicii de calitate bar
manii preparatori Viorica 
Bwbsş- şi CAstel Darcaci,

Şi cînd spunem dul
ciuri, includem şi prăji-- 
turi şi torturi şi creme 
şi îngheţate. Produse 
proaspete, ce se desfac la 
cofetăria „Lido”, majori
tatea preparate în labo
ratorul propriu de cofe
tărie—patiserie. Concret, 
despre activitatea de aici 
ne vorbeşte dna Ana 

, Mura, şefa de laborator: 
„Preparăm zilnic savari
ne, rulouri. cu frişcă, ru
ladă „Lido", prăjitura ca
sei, specigîitlîi «Deva*. 
€»• noutate #tn introdus 
îngheţată Hi creăm oc. 
baaan« naturale Facem 
şi tarii» vi la comandă pe» ■ 
i n  diverse eeâztl - nunţi, 
botezuri, aniversări. Ex
perienţa cofetarelor Susa- 
na Huţuleac :•? Ioana 
Meseşan se reflectă ax 
calitatea preparatelor, iar 
desfacerea asigurată de 
Ana Rolag. Smaranda 
Zimbrean, Luminiţa Ţo- 
dtr , a<* alte vinzătoare, 
presupune un- dialog de
schis, un spirit comercial.

V IN Z A R I -
C U M PA R A R l

•  VIND Audi 80. Deva, 
telefon 28132 (4803)

•  VlND apartament două 
camere, Dacia. Informa- 
* i Dev i telefon 18803 
orels 16—1.8 (4828)

•  VÎND Dacia 1410, 
nouă Deva. telefon 12624

(4826)
•  V MD -ami » Mere - 

des 508 D sel 1.*' rit iţ'ie
975, . v f ;arc - tm 1 

»• T >1 ioa ie - in „i mirau 
:u p eiată stare foarte bu 
nă, cu cauciucuri noi şi 
B.M W 320 fat u aţie 1S81 
stare excepţională Deva, 
str. Gh. Doja 7, - telefon 
23223. (4317)

* VÎND autotur sm Da* 
cia 500 Lăstun. Telefon 956/ 
12423, după ora 16.

(4843)
•  VIND televizor alb-

negru „Diamant", cu inte
grate şi corp bucătărie. Te
lefon 957/18137, după ora 
17. (4846)

•  * ÎND ăps rtament 4
camere, hol central, zona 
pieţei, bl. E 23, sc. 2, ap. 
13, telefon 15542, Deva, 
după ora 16. (4842)

•  CUMPĂR dolari 230
Iei şi mărci 130 lei. Deva,, 
tei feri ? •r*"6 ţ 840)

•  MD Bacia 1 500 <t-i
bunătăţi i C.N. Deva, 256 8, 
7—12. ' (4836)

I

I
t:*

•  VÎND ,dpuă maşini 
d< scris electric» şi 3 m s- 
canice, televizoare alb-
c», u OH ’i Sport Deva 

telefoane 22710; 20730.
.............  (4820)

, .• .VÎND maşină Dacia, 
"W'.,-V *lu nncdnit Deva, 
•v*.: )h" .după ort
îs. - -

a VIND Volga M-21 
Diesel, ■' motor L 27. Uidni 
Li viu, sat Ştei, nr. 92, corn. 
Densuş. (4845)

•  VIND casă şi teren
agricol, Răchitova. Infor- 
maţii Sannizegetus , -r*
7/A, Hibais. Viorel, telefon 
124. (4845) -

m ÎND g u miei > c s 
fort I central, 2 000«dolari, 
ofer ajîartament 2 ~ mtim 
de închiriat. Deva, tele
fon 21788. (4773)

•  VÎND dormitor nou, 
ambalat, şi dulap 3 uşi 
Deva, telefon 12012. (4767)

•  VÎND cauciucuri noi, 
165/15 Deva, telefon 13283.

(4788)
•  CEDEZ înscriere Da

cia 1390 (mai 1989) H „nt'-
telefon 9 ’ ' ( “(«fl,

(4793)

•  MAGAZINUL A- 
METlST, cu sediul în 
Deva, cartierul Oituz, 
iinde , «nbi ne 
le ,EIecta* şi Interna 
tional", radiocaseto- 
foart dubii caset t 
ecta", casetofoane cu 

' căşti „Electa". Garanţia 
este de 12 luni-.

(4833)

•  ECO TOURS DE'. A 
oferă bilete de odihnă In 
staţiunile Mamaia, Neptun, 
Olimp. Cazare 80 lei/noap- 
te în Yiit’1* categoria I, eu 
duş Masa 200 lei/zi. Sejui 
nelimitat, incepînd cu 8 
septembrie a.c. (4829)

•  VIND cazan încălzire 
centrală (lemne), arzător 
gaz (1 ape.). Hunedoara, 
str. Gh. Doja, nr. 3.

(159993)
•  VÎND Dacia 1300, sta

re bună preţ convenabil 
Hunedoara, telefon 20743.

(160000)
•  ,VÎND înscriere Dacia 

1300 iunie. 1TS8»,
90 000 lei Hunedoara, îe- 
lefon 17205. *

•  VÎND orgă Vatoaha
D T *1 Deva telefon 21064, 
după o»s 11- (4847)

,

GRUPUL ŞCOLAR ECONOMIC
P E T R O Ş A N I  • -

Face înscrieri pînâ la data de 8 septembrie 
a.c. pentru şcoala de specializare postliceaiâ, în 
profilele conducere unităţi comerciale şi de ali
mentaţie publica ; 30 locuri zi (conducători uni
te*? comerciale) şi 3â locuri final (conducâtori 
unităţi de alimentaţie publică).

|S53î

CENTRUL DE CALIFICARE 
A PERSONALULUI DIN CADRUL 
GRUPULUI ŞCOLAR ECONOMIC 

PETROŞANI
Face înscrieri pînâ la data de 25 septem

brie 1991 pentru calificare, recalificare şi poli
calificare în meseriile de:

♦  Vlntâtori, bucătari, e#f«farl-^etiseri, ospâ- 
tari-barmani, cu durata de 6, respectiv 
9 limi;

■rM  comerciali, cu durata de I luni.
Corsarii# se 4esf%#»i s i e d ş i  duminici 

iar după examenul ele absolvire, participanţii 
primesc certificat oficial de calificare.

m i  '

CA.P. LIVADiA
vinde la licitaţie, în dcţta de 8 septembrie 1991, 
ora 10, la Primăria Baru, mijloacele fixe şi cir
culante aparţinînd C.A.P. Ltvadia.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

m SCHIMB garsonieră 
confort I, ultracentral, Pe
troşani, cu similar sau a- 
p irta mc ni ă- mă ca mer e 
Deva jîiW.r'tv Ut ts-
lefon 15503. (4830)

•  SCHIMB apartament 
Braşov cu ..“Va. Braşov, 
teiefi n 921 (23027.

(4825)
e SCHIMB garsonieră, 

coriîort I , ' Decebal, cu
j*~ ar lent ; c am -c. De 

va, telefon 24227.
' (4824)

t  * IM! ăf nen 
C‘< <<.»>»- v* re came
re. Dfeva, telefon 25844.

(4801)
•  SCHIMB apartament

două camere Hunedoara, 
zonă centrală, cu aparta- 
nrrent 2-3 camere Deva, ev 
dus Micro 15. Informaţii 
suplimentare telefon 957/ 
12495. (4839)

•  SCHIMB apartament 
două n  nere “rre'» stjt , 
central 2>'v^. cu două gar 
soniere proprietate sau o 
garsonieră proprietate şi 
diferenţa negociabilă. De-

telefon .
( (4844)

•  pas onierăx
zm a pieţei', cu apartament 
două camere. Deva, tr.>- 
fon 15080 (4835)

C O M E M O R A I

•  AZI, 4 septem- 
brie, se împlineşte un 
an de dm* ne-a pără
sit pentru totdeauna 
scumpa noastră mamă, 
soţie, soră şi susana- 
tă

ELENA CHIHAIA
Nu te vom uita 

niciodată. (4837)

•  SE împlinesc as- 
tăzi doi ani efe aixsâ 
ne-a S.Vâ<44 pentru 
totdeauna, Î&sînăn-xte 
c u sufletele ferdu/e-a- 

' te,: cel care a fost 
It. coL (r)

j# am A m m %
Dumnezeu să-l odih

nească îh pacef Fami
lia. (4832)

DECESS

"""SI llr.o¥WL'LUl 'fsal'-r!'
fiica Mihaela şi gine
rele Mişa mulţumesc 
din inimă tuturor rude
lor; colegilor prieteni 
lor, vecinilor şi colec
tivului de muncă de 
la R.A.G.C.L. Hune- 
doarar. care prin gra- 
zenţă, sprijin ţi t v  > 
au fost alături de noi 
la greaua pierdere a 
celă care a fost 
înv. IOANA T1CULA 

_____________ (4834)

# FAMILIA îndurerată 
anunţă decesul celui care 
a fost

SAMABTEAN PETRU, 
om de aleasă omenie şi 
bunătate. înhumarea 
.i?J, de la Casa Mortuară 
Nul vom uita-niciodată.

(9427)
•  CU nesîîrşită durere 

anunţăm încetarea din 
viaţă a celei care a fosl 
mamă i bunică iutwtcw x

AURELIA
'înhumarea va avea loc 

în data de 4 septembrie 
1991, ora A.22, la Cimiti
rul Ortodox din str. M. 
Eminescu D.-n > şi Ovidiu.

(9428)

REDACŢIA $« ADMINISTRAŢIA»

2 700, Deva, str. I Decembrie, 35. judegul yHunedoare 
telefoane« 1111». 12157. 1126», 11*27 

Telefon tipografie > 25904 
Telex , i 72288 Fa» 18061

întreaga răspundere pentru eonfinutul articolelor 
, publicate o m im l «s;!sr«

T 1 P A R U Li
v S.C S. A
Petra, str. 22 Decembrie, 257
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