
„Cutremurător!!!" Rostit cu glas tare sau doar în 
gînd, este acesta atributul cel mai adecvat pentru con
ţinutul de fapte al Raportului Harghita — Covasna. 
In pofida tuturor» încercărilor de nerecunoaştere sau 
de minimalizare, există acum dovada peremptorie a 
unei realităţi crude: „Fenomenul Harghita — Covas
na'. ' -

Detalii tehnice. Audieri în perioada 7 ianuarie — 
20 mai 1991. Declaraţii de la 379 de persoane. Mate
rial documentar sistematizat în 26 dc mape, cuprln- 
zînd 85 de dosare. Altfel spus, 4 000 de pagini, o 
videocasotă E-120 şi 61 de casete Lucky D 60. Rapor
tul s-a votat nominal — pe capitole şi în întregul şău. 
Comisia parlamentară a întrunit 25 de membri — 
structură reprezentativă pentru evantaiul politic ro
mânesc. S-a lucrat în două subcomisii. Pentru amă
nunte strict autentice, ne-am adresat dlui ing. MIHAI 
CBOSţAN, senator FJ5.N. de Hunedoara, membru al 
Comisiei de audiieri, implicat direct, deci, în investi
gaţiile făcute din Ardeal.

— Violenţe şi atrocităţi. 
Presiune psihică întreţinută 
permanent prin milirea şl 
molestarea românilor. Si
tuaţia trena, la data luării 
deciziei parlamentare. (31 
decembrie 1990). de un an 
bun. Există motivaţii se
rioase pentru evidenta în
cetineală?

— Întrebarea tranşantă 
cere răspuns pe măsura 1 
Există un cumul de moti
vaţii pentru încetineala cu 
care s-a decis constituirea 
comisiei. Acestui întreg 1 
se subsumează. în primul 
rînd, dorinţa factorilor de 
putere de a evita un nou 
focar de nelinişte, dăunător

relaţiilor noastre cu ţara 
vecină. Cum Stăm cu În
ţelegerea. se cunoaşte. Pre- ‘ 
siuni ■ s-au făcut dinlăun-' 
tryl tării şi din afara ei. 
pentru a nu fi dus pe rol 
dosarul care. în Închipui
rea celor interesaţi, nici 
nu exista. Pentru ei. to
tul era ..o problemă mino
ră". A acţionat, în pri
mul rînd. U.D.M.R.-ul. atît 
la nivel de partide, cît si 
de Guvern şi de Preşedin
ţie. A acţionat. In sensul 
dorit, şi administraţia lo
cală a celor două iudete, 
invocînd eventuale con
secinţe. '

Presiunile din exterior 
au venit de aproape (din 
Ungaria), -prin factori po
litici prin Guvern, prin 
mass-media, prin vizite ale

crior interesaţi. în aceste 
zone. Alte forte din a- 
farâ au manevrat puternic 
împotriva punerii pe pi
cioare a unei asemenea 
comisii. Există şi alte 
răspunsuri, pe care doar 
viitorul le va da...

—■ Cum a fost conceoută 
şi apoi desfăşurată activi
tatea comisiei ?

— S-a lucrat pe trei fron
turi. în Bucureşti. pentru 
efei ce puteau să se pre
zinte aici. cheltuielile de 
deplasare suportîndu-se de 
către Parlament; Pe baza 
solicitărilor telefonice sau 
personale, s-a întocmit o 
programare. Subliniez câ

Interviu realizat de 
NAT ALIA VÂSIU
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nou şi
Unificarea cursurilor leu

lui şi Convertibilitatea li
mitată a monedei noas
tre naţionale au produs 
reacţii contradictorii în 
conştiinţa oamenilor, oare
care speranţă, dar mai cu 
seamă - îngrijorare-i Toate 
slnt fireşti, justificate- şi 

. cvasfsna- 
nimă de progres şî Be 
mai bine în tară, chiar 
dacă unii trag acest bine 
exclusiv sub propria pla
pumă neinteresîndu-i et- 
tuşi de puţin ie  semenii 
lor, din preajmă sau 

^  mai de departe.
Urinările pozitive ale a- 

i-cestei • măsuri indispensa
bile tranziţiei la econo
mia de piaţă — just apli
cabilă acum, ori poate mult 
mai de mult — le vom re
simţi, îh mod sigur, mai 
ţîrziu. De bună > seamă, 
numai dacă vom sprijini 
bu toţii — prin mancă an- 

’gajantă şi responsabii|i, prin 
realizări consistente în 
perimetrul calităţii, pro
ductivităţii şi creativităţii 
— aplicarea ei consecventă, 
fermă $  corectă 

■' Deocamdată, Insă, primii 
paşi ai trecerii la converti
bilitatea limitată a leului 
duc la griji şi nemulţu
miri, legate nenUJlodt şi 
logic d r  raportul preţuri — 
salarii, Pentru că, aşa 
cum oricine tşi poate da 
seama, preţurile vor cleş
te rapid .. şi substanţial ja 
majoritatea produselor şl 
ă seşpfeiflor, M  timp ce 
salariile, pensiile, alte drep
turi cuvenite .cetăţenilor

nu vor putea înregistra 
majorări compensatorii pe 
măsură.

Două aspecte pun pe 
glnduri în mod deosebit în 
aceste zile imediate apli
cării reformării teului. Pri
mul este cel privind ur
carea necondiţionată şi 
necontroigtă a preţurilor

•*»«a menţionet că l a . 
mărfurile realizate ptna 
acum se vor menţine pre-» 
ţurile actuale), favorizltt- * 
du-i încă o dată pe co
mercianţii de stat şi parti
culari să-şi umfle nejusti- 
ficat buzunarele. Bine-ar 
fi ca nenumăratele orga
nisme de control să inter
vină hotărit şi să-i stopeze 
din afaceri meschine pe 
amatori, adică să aplice 
legile ţării. Căci, ‘ iată, 
este aberant şi sfidător ca
privatizatul din colţ şă ia
sticla de bere de jumătate 
de.litru de la fabrica din 
Haţeg cu preţul de 16. 18 
sau 20 de lei şi s-o vîn- 
dă, la Deva, cu 35—40 de 
lei, fără a-i adăuga vreo 
nouă cântate sau valoare, 
iar ţăranul din Şoimuş, 
pentru care am tot respec
tul, să urce deja, de luni, 
II noiembrie a'.c., preţul 
litrului de lapte la 35 de 
lei.
i Al doilaa aspect este cel 

legat de nou» indexare a 
salariilor, de circa 40 la 
sută de care amintea dl

DUMITRU GHEONEA
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Bisericuţa
înconjurată de „pd- 

jturea' de morminte, 
bisericuţa, tăcută, ocro- 
1eşte o lume a ei. Nu-i 

;tuoasă. Bar. dumirii- 
de duminică, devine 

neîncăpătoare. Zeci, su
ie de deveni, locuitori 
ai străztbr din partea 
de sudrvest a oraşulu,, 
se adună aici 
aduce prinos de-ncMkă- 
ctune ţi de' sikţgenie,

bîşnuUă din cea de « 
şaptea Zi a xăptămtnU ţi 
din Zilele sfintelor săr
bători religioase. îngriji-, 
tă, curată, împodobită 
cu icoane ţ i  cusături 
manuale. Casa Domnului 
oferă credincioşilor un 
cadru de linişte şi rugă, 
rupt de tumultul stră
zii, de ceea ce e dinco
lo de poarta de intrare. 
Şi, dacă in spaţiu dis
tanţa de forfota oraşu 
lui este mai mică, in 
lumea văzută cu ochii 
sufletului ea devine in* 
comensurabilă, iar li
niştea ce stăpîneşte mul
ţimea — ceva sublim.

Nu are balcon pentru 
corul bisericesc. Dar cîn- 
t&rile-rugă se revarsă 
uşor din altar, amplifi
cate şi de acei credin
cioşi pe care i-a înzes
trat Dumnezeu cu harul 
de a cinta. Te cople
şeşte aici itn calm şi-un 
echilibru, , venite din 
rugăciunile rostite pen
tru iertarea păcatelor 
noastre ţi pentru sufle
tele celor ce nu med 
slnt;

ESTERASlNA^ 
(Continuare în pag. a 2-a) jv w w m s***

— Am senzaţia Ci în iarna asta primele vor în
gheţa salariile.

Desen de ALEXANDRU RUGESCU

UU&P5 ZÎ
— Ţi-o prezint pe scumpa mea soacră. Apro

pie-te, nu-ţi face nimic ! 1
ii"....... nr scria — oo p p pooooetr

© APĂ PE... APA SlMBETEI. 
In Căian, pe strada ce duce ’ la 
§ară, există, intr-o curte împrej
muită de lingă calea ferată, o 
pompă de apă. Nu ştim de cină 
e defectă, dar marţi, 12 noiem
brie, apa ce curgea la canal prin 
robinetul cu un diametru de 
cel puţin 5 cm avea un debit 
enorm. Dacă ar fi să plătească 
din buzunar asemenea pierderi, 
probabil că domnii ce gospodă
resc această bogăţie ar piine 
mai curînd stavilă risipei. (E.S.% 

© PARTICIPARE MASIVĂ. 
Cetăţeni ai satului Sesuri au

ieşit, cu mic cu mare, la repara
rea ţi întreţinerea şoselei ce 
duce la centrul de comună Bu
cureşti. Pină acum, s-a împrăş
tiat cantitatea de ISO de tone de 
pietriş, s-au curăţat şanţurile de 
scurgere a apei. urmind ca In 
zilele ce vin să mai fie aduse încă 
200 de tone de piatră, cu Care se 
vor umple gropile. Astfel, cir
culaţia autobuzelor cu biineri şi 
elevi se va desfăşura normal, 
ţi  la iarnă. (AL. J.p

, 0  DOTĂRI. Laboratorul poli
clinicii din oraşul Căian a fost 
dotat, de aurind, cu microscop, 
hemometru şi aparatură pentru 
dozarea funcţiilor respiratorii. 
Toate acestea au fost aduse de 
dl Bill Stember, din Suedia, (E.Ş.),

O DESPRE CIRCULAŢIE.

în Hunedoara, la orele de virf, 
tind circulaţia este intensă, se 
întimplă adesea ca semafoarele 
să nu funcţioneze. Se pierde mult 
timp la trecerile de pietoni, de
oarece şoferii văd doar„. -verde", 
Nu-i struneşte nimeni?

© SPORESC VÎNZĂRILE 
CĂTRE POPULAŢIE. Cooperati
va de consum din Băiţa desface 
lu.-Jr, către populaţie, mărfuri 
in valoare de aproape 3 mili
oane de lei. Acest fapt se ex
plică prin practicarea pe scară 
tot mai largă a aprovizionării 
directe, de la producători şi 
furnizori din judeţ şi+din ţară. 
Cele mai mari vtnzări le reali
zează unităţile gestionate de Vic
toria Olar, Adriana Stepa. Flo-

rica Popa, Veturia David, Ni- 
colae Popa ş.a. (T. B.).

© ALEGERI SECRETE ? Pro
babil un asemenea fel de ale
geri pregătesc filialele locale ale 
partidelor de ia Oră ştie. De ce? 
Pentru simplul m iv că oritit 
ian încercat acum citeva zile 
(13 noiembrie 1991) să găsim pe 
cineva la sediile acestora, nU am 
reuşit! Toate uşile pe care scria 
Frontul Salvării Naţionale, Parti
dul Democrat Agrar, Partidul Li
beral sau Partidul Naţional Ţă
rănesc Creştin şi Democrat erau 
bine ferecate. (V. N.).

FLASH
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■  REGELE ŢIGANILOR 
DESPRE HOLOCAUSTUL 
DIN, 1942. într-un inter
viu acordat cu oîtva timp 
în. urmă .. iazetei dc Tran
silvania” din Braşov, dl Ion 
Cioabă, regele ţiganilor din 
România, face dezvăluiri 
interesante privind crime
le săvîrşite de germani îm
potriva ţiganilor, în 1942, 
Dosarele privind uciderea 
ţiganilor au fost întocmite 
in 1975, din ordinul lui 
Ceauşescu, în speranţa ob
ţinerii de a Iută. Potrivit 
declaraţiilor aceluiaşi, ger
manii sînt gata să Plu
tească chiar si fără acte, 
dmd in pluş şi citeva va
goane de haine veehi, cu 
condiţia ca dl Cioabă să 
aducă „ţiganii din Germa
nia; in România*.

ROŞIE. C-I.C.R» a invitat 
părţile din conflictul -higo- 
slav să-şU^NUBneze re
prezentanţii. ~rtă cel mal 
înalt nivel", pentru a găsi 
la Geneva „soluţii rapide, 
concertate şi credibile, la 
gravele Pinbleme umanita
re care devastează tara*.

■  FEDERALIZAREA EU
ROPEANA. Ministrul de 
externe «I o-tor 12 vo con
tinua astăzi dezbateriţe 
Privind tratatele de uniu
ne politică şi economică a 
C.E.E., care vor sta in a -  
.tentia întîlnirii Ia nivel 
înalt din decembrie. Parti
cipanţii se apropie de un 
COMPROMIS. Marea Rite 
tanie a acceptat ca
lamentai său să dispună de 
un drept de «Mt Kadtaţ 
asupra decfzlitor iaate de 
Parlamentul european. Ac
centul cade asupra curta
tului Jimitat*. Cri 12 ău 

Test de- acord .ra se nrlrse 
numărului de demitatf ger- 
mani in organismul o- 
munitar. Eforturile perttftf 
finalizarea proiectului mo
nedei unice continuă.

■  TtRG CREŞTINESC. 
Arhiepiscopul „bisericii 
catacombelor* (sectă orto
doxă rusă) i-a Dropii, lui 
Dimitri iazov. fostul n b  
nistru al apărării al U.R.S.S., 
actualmente în detentîe. un 
tîrg creştinesc: Să Re bo
tezat spre a-1 fi; iertat pă
tatul de a fi participat I» 
lovitura de stat din 19 au
gust. de la Moscova. Nu 
se cunoaşte răspunsul pii- 
cistttlui. dar. de ar f) atît 
de simplu, ar fi cn totii 
îngeri,

■  fieca re  pa sa r e
PE LIMBA EI PISRfeL In 
timp ce jefuiau un birou 

. in oraşul "Trhnriu (fosta 
R.D.G.). ce dat beţi vau 
fotografiat. imqltlB t dt 
polaroidul gazdei avea un 

clişeu eu developam. In 
19 minute. Crerind că po
za e ratată, hotH tip 
bîrtia pe masă.
„ztiss* pentru anc._ 
Pleca» păşire pev 
nea ei piere...

■  RESPINGERE. Minis 
trai sovietic de externe 
Pankin. a respins cerere) 
mujahedinilor afgani cart 
la Moscova, au solicita 
intervenţia Kremlinului 
pentrr înlăturarea lidera 
Iui de la Kabul, Naji 
bulab. „Am mai interveni 
o dată şi ne-am ars mina 
Nu dorim să se repete* 
Astfel a iustificat refuzu 
său Pankin. care a insista 
deocamdată asuţj—» -rtrâ 
nizărîi de alegeri libere.
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(Urmare din pag. 1)

a fost «  programare . ~
ăoimală si necesara — iţi 
Ml „o planificare intere
sată*. aşa cum au incri
minat r e p r e z e n t a n ţ i i  
U.D.M.R. Incriminarea a 
veniţ si din partea maes- 
Mediei maghiare — din fcv- 
terior. si din exterior, pre- 
inm sl din partea factori
lor de putere din Ungaria.

Sate fiind cheltuielile 
mari. s-a decis, prin vot. 
ea cele două subcomisii să 
se deplaseze In teritoriu, 
fit funcţie de solicitări, fit 
Capitală urmînd să rămină 
comisia de sintetizare care. 
ta rîndu-i, să ăa#eş5c la
cerere.

Subcomisia din care am 
făcut parte., oopdUsă de 
(N deputat F.N.L.. Marin 
SHfvoferu. a  activat astfel: 
<fouă sgptămîni la Braşov, 
audiind foţi solicitanţii, 
indiferent de naţionalitate’, 
o săptămînă Ja Tg, Mu- 
feş, o alta la Sţieău sj trei 
îa WiercUMa-Ciuc.

— l a  «risfart condiţii 
speciala la  a »  «ă se 4c- 
rideze j a f io f lc t

— ha Harghita. audierile
S-îSU ffeat , la Prefectură, 
fri,' b i r o u  J senatonduî 
U.D.M.R.. «tejdo Gatoer, 
pe figz» programărilor In- 
fiwmîte de fetid  birtMiui 
senatorial. Observaţi că 
noi le numim progiamărî. 
deşi nu aol le-a» la toc

mit, in timp ce parlamen
tarii UJ3.M.IL la Înfierea
ză cu apelativul. de P a n i 
ficări*. fia sosirea subco
misiei. filiala Harghita a 
UJ3.MJL ne*a prezentat o 
Bstă de doritori pentru au
diere. la  maiori ta te ma
ghiari, Respectivii na avu
seseră de suferit cStuşl de 
puţin de pe urma eveni
mentelor. N-am înţeles de 
ce aceste persoane, ia ciu
da tuturor intervenţiilor 
factorilor*de patere locală, 
nu s-au prezentat, fu «ele 
din urmă. la audiere. *

S-a organizat ' de către 
prefectul de Harghita. Pe
tri» Emşfic —, implicat
direct în evenimentele în 
discuţie, atS  prin actuala 
funcţie, cit şi prin aceea 
de preşedinte al G.P.U.N. 
Harghita — o conferinţă 
de presă. în timp oe TV de 
fimbă română n-a reuşit 
să prezinte ţării caseta în
registrată « i  acest prilej, 
presa de fimbS maghiară 
— scrisă si -vizuală — a  
taxat foarte «bir însăşi 
ideea constituirii comisiei.

—• S-a vorbit despre ca
racterul zecret al audieri
lor. Real «au doar pre
tins aaM fM ret?

— Btaf* «mda Tg. Mu
reş. la Mîereurea-Ciuc s-au 
prezentat dci cetăţeni de 
naţionalitate română. Au 
încercat a pleda împotriva- 
unui fost sef — tot de 
naţionalitate română.. Dar

afirmaţiile nu si le-au pu
tut susţine cu dovezi. Ja 
final, ah mărturisit că «a 
fost trimişi la comfşla âe 
audieri şi sfătuiţi să pre
tindă că „vin r id  de bună 
vele. deşi nu au avat de 
suferit de pe urna eveni
mentelor", Faptul ne-a 
făcut «fi conchidem că 
ceea ce s-a discutat pe 
parcursul audierilor de la 
T&. Maneş se transmisese 
şi la Mfereurea-Ciue. lată 
cfl de secrete au  fost au- 
dîerHeJ

— De teama reprcsaln- 
ler, numeroase persoane na

, s-au prezentat la Comisie, 
deşi fuseseră victimizatc 
de mmummte. Aseti *»* 
noştiaţă de acte punifiVe 
împotriva «clor ate&aţi?

— Dedar .fiu tortă râs- 
puaderea că persoane care 
s-au prezentat spre audie
re -au suportat consecinţe.

părintelui ton Tobă, victi
ma unor maşinaţiunl bine 
orchestrate care. Iă rele 
din orarii, l-au determinat
să părăsească parohia. Ce 
nu «-a putut face — deşi 
exista temeiul legal — 
sub Ceauşeseu. pastorului 
Ţokeş fină gîndesc la im
posibilitatea de evacuare a 
acestuia din Timişoara). 1 
s-a făcut unui preot or
todox din Ardeal. în 
România postrevoluţionară, 
in 1991 adică! .

(V* w aa)

De dtepa lv.nl, tn in
cinta Casei de Cultură a 
oraşului Brad, s-a deschis 
o interesantă bi&tăfecă de 
literatură franct&l . ■--•sub 
numele tai Andri ţdalraux, 
cunoscut scriitor din Fran
ţa. BSîSateoa are m in
ventarul său peste 2000 de 
volume reprezentând scrieri 
din perioada contempora
nă şi clasici, manuale ţco- 
liir,’. Prezenţa acesteia 
eşte benefică, attt pentru 
persoanele interesate in cu
noaşterea limbii, a culturii 
poporului francez, cit ţi 
pentru elevii Liceului „A- 
vram lancu" din localitate, 

lecţii de specialitate 
sfăşariUdu-se iu incinta 

ţârii. Urmare a a- 
atare

de Hev^§U> (febenit cititori 
dgbaiăWJ$>li<$ec8, fn

persoane.
■ ţk  perspectivă, după cum 

epirpi dna Stanca Leu.- 
cţS@f. directorul Casei de 
euşvră, se intenţionează 
diversificarea şt îmbogăţi
rea fondului de carte, care 
să vină fn  eprijimd. cte- 
tarilor. stabilirea unor re
laţii ie  colaborare cu un 
centru cultural francez. 
Jtom  căuta să obţinem pe 
Jtngă literatură şl perio
dice, ziare, reviste, pliante 
— materiale utile pentru 
cri interesaţi lu acest sens. 
Simt unele promisiuni pen
tru îmbogăţirea fonduiui 
de aorte cu vobtme.de spe
cialitate medicală, fapt ce 
vfke in ajutorul lucrători
lor din acest d»tneniu“.

Deci, la Brad, un lucru 
tţft*. deosebit de intere- 

i*tr-o sală cochetă, 
îtiiimpină cu «Sf- 

i vw ăraaoste de cu-

L FOENAR

N O T Ă

DEPOZIT DE 

CHERESTEA ?

Pe bdul 1 Decembrie} 
din Deva, locsţlaţ în care 
a funcţionat magazinul 
„Materna" esfe, de mai 
multe luni, închis. Gea
murile enormelor vitrine 
au feri vfesite pe dină
untru. aşa că nu sc poa
te vedea ce se petrece din- 
‘ colo de ele. , (Fotografia 
de sus). Cetăţeanul onest 
bănuieşte că acolo se a- 
menaiează o unitati 
comerţ particulară, 
reporterul nostru. Pariel 
Laza, na s-a mulţumit 
însă cu bănuiala şi. gă
sind o breşă In vitrină, a 
introdus obiectivul apa
ratului de fotografiat $ia 
declanşat. Developind. 
iată ce a  descoperit. Din
colo -de vitrinele văruite 
— un adevărat depozit 
de cherestea (Fotografia 
alăturată). A oui o fi, ®e 
se intenţkmeszfi cu d . 
probabil oft numai Pri
măria manielpîului ne 
poate lămuri. De ia care 
şi aşteptăm răspunsul!

^ i s m m

«Balmul hunedorean al 
cărţii*, aflat 1* « XVi-a 
ediţie, s-a imiieiat. Mp- 
nifestarea. organizată de 
societatea comepcială .31- 
bliefor* • SJL Deva. s-a 
desfăşura! pe parcursul stai 
multor zile la Casa Cărţii, 
o jpstituţie de cultură dem
nă de toată lauda, aflată 
fii capitala iudeţuîui nos- 
trn. Citîtorui care ©Stpan- 
de aici se simte cu ade
vărat vecoSfOTtat spiri
tual prin ambianţa pa 
care aceasta o eterii, « am
bianţă întreţinută de Po
meni devotaţi cărţii.: retor 
care fşf îmbogăţesc cu
noştinţele prin contactul 
ou slova tipărită.

Pentru a  «feri o 
ne asupra JSalonului 
ţii" din aceri an. stăM # e  
vorbă e u  dna Maria Bostâu:

— Deschiderea lijpnâSşs- 
tăriî s-a desffişdrat fe TOe- 
Zenţa unul Public biHttnr 
de frumos, a unor scriitori 
oare au ţSmZă afi atmead 
cu prezenţa lor această 
sărbătoare a cărţii A vor-
1>« pOCnS ÎV maTTinOTrcI,
care a  făcut o caldă ple
doarie Pentru întoarcerea- 
fiecăruia dintre noi la  fec- 
tsră. ateăgind. te  acelaşi 
tâmp. atenţia asupra n e 
cesităţii intensîficăr# ac
tiv ităţi editoriale, tratarea 
oo maximă grilă a preţu
rilor pentru ca. fiitr-ada- 
vir. volumele tioM fo  aă 
poată ajupge mai le ş ie  Ia 
cititor. Aş vrea să m enţio

nez că fia standurile noas
tre. cartea beletristică este 
bine reprezentată. In 
schimb, literatura tehnică 
şi de artă este modest Pre
zentă anul acesta. Chiar 
şl cartea socîal-polifică. 
Doar .Humanitas" ce a 
mai editat în acest sens.

— Vă rugăm să men
ţionaţi «îîteva riitttfe ac- 
ţtunile riis cadrul salo- 
turiui.

Una dintre cărţile «are 
s-a bucurat de interes a 
fost „Pe urmele lui Aurel 
Viaicu". scrisă de Aurelia 
şi Petru Baciu. din Orăştie. 
Prezentarea ei a fost rea
lizată de prof. Dumitru 
Susan. O altă lansare a  
fest cea a romanului pa-

settmată de ătevaăţx fie- 
vri, apărută te editura 
.Destin", din Deva. condu
să de dl Dan Cfiu peanaz — 
colecţia „Mister*. O carte 
airariSrii am  ©rin «mUnut, 
<*t îâ crafieă. , , 

— Vorbeaţi de ©rezeata 
fi» cadrul salonului a unui 

stand de aorte be
letristică. Vă rugăm să 
menţionaţi cîteva titluri 
mal importante, ne care 
publicul le-ar putea achi-

— Căgţi valoroase şi cău- 
tate au fost: ^Ardeaiufi 
pămlai ronifiaeec" de Mil- 

,ton G. Lehrer. tratînd prb-£ 
tiema acestui ţinut, văzută 
de u» american tiSd. „Va
tra Românească" Ciaj-Na- • 
pere). «Bentru ?ei .de tnîi- 
ne, afofi^rj din vremea 
crier de teri" -de Con
stantin Argetoianu, apă
rută la JFluoiaiiitas". „în- 
riiişoaraa noaatră, pea de 
toate zilele* «te Toan îoa- 
piid gEd. „Albatros’!. „Ago
nia României* m t —1948 
de Nkoiae Baciu fEd. „Da- 
căa1̂ . ri^eamd .iBueureşti, 
•ca&şpl prăborirtlar" de Oo- 
tav Dessiîa (Ed. ..Saturn”). 
Mircea Eliade a fost nre- 
zent t a  mai raniţe titluri : 
„Noapte® Steriienc" (Ed.

■ B.p.xi plauăspreşeee tran
dafiri* ţEd. „Roft^nul”) şi 
trei veiume din Puvela sa 
fantastică „Secretul docto
rate! Honfeberaer". „Pe 
strada ÎHnMeasa*, „Dom- 
nîşoara -
Fundaţiei Culturale Româ
ne). Sint volume de că- 
pătîi căutate fii continuare 
cu mult interes de către
cititori.- .

MiNEL BOIfiEA

INTILNLKJE A FILIALELOR HUNEDOARA  

ŞI TIMIŞ ALE P .A .C .

Da -Brad. în organizarea 
filialei Hunedoara si a sub
filialei Brad ale Partidului 
Alianţei Civice, a avut loc 
6 întîlnire Intre cetăţeni şi 
ziarişti de la revista „Ori
zont" Timişoara, membri 
ai CJOJD. şi contku^rile 
filialelor Hunedoara şi 
Tunis ale PA.C. S-a pur
tat un dialog pe teme ce
tăţeneşti şi politice, despre 
revoluţia de Ja Timişoara, 
despre naţionalism, stat de 
drept şi democraţie. Opo
ziţia a apărut pentru un

dată ca o convenţie 
care are o viziune unitară 

situaţiei din ţară 
fost m- 
ai Ve

trei Româneşti. P.UNR-. 
P.SM.

Ulterior, intre conduce
rile celor două filiale ale 
P.A.C., a  avut ioe »n dia
log de lucru vizind orga
nizarea campaniei electo
rale şi alte protdetee cu
rente de partid. Au parti
cipat di» partea Timişoa
rei: Victor. Feier — pre
şedinte, membru in Consi
liu! Naţional Director al 
P.A.C..» Daniei Vighi. vice
preşedinte, Mircea Mihăieş, 
Viorel Marinescu Caro! 
Sebesteyn. Din partea hu- 
nedorenilor — Gheorgha 
Pogan, preşedinte. . Mihai 
David. vicepreşedinte. So
rin Costina. sef comisie.

In
Centru! de metrologie Hunedoara—Deva comu

nică retor interesaţi că aparatele de taxare pentru 
taximetre sîat fabricate de Tdcs-Sfi!. Timişoara, 
strada Pescarilor, ar. 2, telefon 96X/12M6, Instala
rea iniţială se efectuează de aerienii utilaj transport 
al RAHG.CL. Hunedoara, str. Dr. p. Ciroza, nr, 
3A, telefon 12217, VerBScarea metrologici se efec
tuează de Insp(*ţia Metrologiei de Sfat din Deva, 
str. Hflibai Viteazul, nr, 3, telefon 14971. *{.

(Urmare din pag. fi

prim-mfiustru Theodor 
Stoiojan, şi a pensiilor. Nu 
ştim cum vă fi cu pen- 
şifie, .Iasă cp .salari 3 e vor 
fi, te mod cert, probleme. 
Şi asta deoarece, trebuind 
reintrate de societăţile co
merciale, de ceilalţi a- 
«enţi economici, nu ve
dem din pe fonduri vor 
fi suportate noile inde
xări. A, esţe simplu, ne-aa 
relatat câţiva directori, cu 
care am discutat zilele 
trecute. Vom creşte pre
ţul la produsele pe care 
le realism. Dar cei care 
nu mai pot creşte prefa. 
Sfte preriilo r produse ?! 
Păi se vor reorganiza, fri 

restrtege activitatea, 
sau pur şi simplu vor da

faliment Sumbră perspec
tivi. ©Mr înscrisă dar în 
legile economiei de pia- 
ţă. Soluţia viabilă nu 
poate fi Insă decît aoeeaşi 
ştiută şi aplicată peste tot 
acolo unde este democraţie 
şi economie de p ia ţă : mun
că dtesmteâ, producţie de 
calitate, economicitate, con
curentă.

Sînt doar cîteva griji 
la ordinea zilei, ale naţiu
nii. fi» condiţiile noului 
leu românesc şi Ingrăşării 
lui de 180 de ori plnă la 
forfa unui dolar. Dar 
cine ştie ette vor mai 
urma... logic. Fără greu
tăţi şi necazuri nu vom 
putea stabili diferitei drum 
pe «are. iremediabil, ne-aw 
înscria.



ÎS NOtEMMtIE MM

Fabricăm ţuică, dar 
să respectăm şi legea!

Acum, cind ne aflăm în 
plia sezon de fabricare a  
rachiurilor naturale, dl 
Tibetia Săltat. şef OF,
ia S.C. „Vinalcool" S.A.
Deva, no-a prezentat une
le aspecte nedorite şi ne-a 
făcut cunoscute, pentru 
pei interesaţi, reglemen
tările legale . fe .vjgBare, 
ta legătură cu activitatea
respectiv*.

In primul rînd, este de 
precizat faptul că. prin 
Reglementarea Guvernu-' 
lui, primită cu adresa nr. 
1697, din lfl octombrie 
1090, se prevede menţine
rea în .vigoare a Decretu
lui nr. 504/195?. H.GM. • 
nţ. 1157/1959 şi H.C.M. nr. 
2*00/1969. sa raedifkări- 
16 aduse prin Decretul nr. 
60/1984 şi prin Decretul- 
Iege nr. 9/1989. "Eludlnd 
aceste acte normative, con
siderate de u*wi *ă »etaai- 
fgnd actuale, se . petrec 
situaţii ce îmbracă aspec
te penale, vinovaţii supor- 
tind consecinţele pentru 
încălcarea legii.

Referitor ia consecinţe
le fabricării clandestine 
a' rachiurilor naturale, s-a 
mai scris ta ziarul nos
tru. prezentîndu-se atîf 
cazuri de intoxicări ea u r
mări grave, cît şi de eva- 
zîune fiscală. Unu! dintre 
litigiile ivite este şi . cel 
cu S.C. „Cerna-FruCt* &A. 
Hunedoara, firmă cu ca
pital de stat care are o- 
bligaţja să predea la ..‘Vin
alcool " întreaga ’fcarititate 
de rachiuri' fabricate. va
loarea acesteia depăşind 
un milion de iei. în cazul 
fabricanţilor particulari, 
eS au obligaţia legală să 
preia şi să predea de la 
producătorii agţicoli uiu
mul în cantitate de- 7 la 
aită. Nerespectînd o ase

menea prevedere. mai 
mtâţi fabricanţi. .între ca
re Aurel Cînda, Petru Dă- 
He, Aareî Florea Şi alţii, 
au fost acţionaţi în iude-, 
cată şâ instanţa i-a ebfi- 
gat la plata despăgubiri
lor. în sarekta lai A C ,, 
spre. exemplu, s-a. reţinut 
Obligaţia de a plăti suma 
de 183176 de lei. plus chel- 
îaitfâe de judecală. Ase
mănător s-a procedat şi 
în celelalte cazuri «mtn- 
tite.

Rentau a preveni încăl
carea prevederilor, lega
le. Important este ea taţi 
posesorii de cazane sâ se 
conformeze actelor nor
mative în vigoare. .Con- 
staUndu-se că a contra ve
nit acestora, împotriva lui 
Avram Ignat din Orăştie 
s-a înaintat plîngere pe
nală pentru faptul că. fă
ră a poseda autorizaţia 
cerută, a desigilat cazanul 
ce4 deţine. la  M  se vâ 
acţiona în toate cazurile 
similare ce pot să apară.

De menţionat că a fost 
sesizată şi Garda Finan
ciară. pentru a se implica 
mai activ în aceste pro
bleme, avînd în vedere că 
ele îmbracă şi aspectul de 
evatiane. fiscală/ Să ‘ nu 
mai vorbim despre con- 
sectaţele dezastruoase pe 
care le poate avea fabri
cam! clandestină a bău
turilor alcoolice. unele 
cazuri grave de ateiitare 
lă sănătatea consumatori- ţ 
lor înregistrlndu-se si în 
judeţul nostru. •

Este de la sine înţeles 
că numai prin aplicdrea 
corectă a legii ne putem 
feti de urmări neplăcute, 
de a aiunge în postura 
de contravenienţi.
'■ i • f'l

n icHlae tîrcob

C A S A  N O A S T R Ă

în posesia ei ?

între numeroasele mi
zerii — morale şi mate
riale — scoase la suprafa
ţa vieţii noastre post-re- 
voluţionare, se regăseşte 
şi explozia bolilor vene
rice. Da, explozie. Căci 
faţă de anul 1989, creş
terea numărului îmbol
năvirilor <fe dtalis, gons- 
ree sau veneau minore 
fete de 3—1 ori mal ma
ne. Iar bolnavii de boli 
Venerice şi de SIDA se 
tamalţesc pe z! ce trece.

Dl dr. Caius Seviciu, 
medic primar, doctor în 
fiinţe medicale, şeful 
‘Secţiei boţi dermato-ve-

g
rice a Spitalului Jude- 
m Deva. feno

menul prin creşterea li- 
bcpdnaiiaaui. proasta în
ţelegere a democraţiei, tu
rismul internaţional şi al
coolismul. Promiscuitatea 
şi lipsa de. iglenS. ca ur
care a lipsei de educaţie 
sexuală şi a culturii în ge
neral, precum şi dispari
ţia oricăror temeri Cnu mal 
există decretul cu iater- 
rioerea întreruperii sar
cinii), chiar a fricii de 
Dumnezeu, sînt de aseme- 
riea cauze gje acestui fe
nomen îngrijorător. Din 
nefericire, « l a  mai fost 
favorizat şi de rezerva de 
ase interveni mâl energic 
datorită inexistenţei unor 
reglementări care să-î 
sancţioneze pe cei caip $* 
sustrag tratajn»»toiul, p~ 
dfivărate pericole soriafe 
P/ln incenţfieBta lor. 

Aceste caa»  sînt argu

mentate de constatările 
cadrelor medicale, care e— 
videnţiază că sifilisul şi 
gonoreea sînt. în cele mai' 
multe cazuri, urmarea 
unor relaţii sexuale întîm- 
plătoare, între indivizi 
care nici nu se cunoscu
seră înainte, aflaţi în sta-

u Q n a r j n p
-■ I v H H  W H i ■

re de etnietate. Majori- 
pane contrac

tează aceste boli, eu ar
mări deosebit -de grave 
dacă nu stat tratate sub 
contrei medical, stat per-, 
soane necăsătorite, fără 
ocupaţie, ptownkuî mai 
afes di» medtal urban.

Da® aslsteifi Angeli
ca Tameş. cslv sg ocupă 
ş  <te probleme de igienă, 
mi-a prezentat o  situaţie 
statistică pe gsteMfe teri 
trimestre ale auriul ou ar 
peste boli, din «Mte rezul
tă creşterea deosebit de

La regiile autonome de 
gospodărie comunală şi io- 
cativă, se află ta desfăşu
rare o acţiune de amploa
re : vtnzatea către popu
laţie. în rate. a apartamen
telor- proprietate de stat. 
Cetăţenii cunosc dta presa 
scri&ă, vorbită, televiziune 
şi ziarul „Cuvtetul M- 
ber“ principalele preve
deri legale în vigoare — 
avanstri de 10 la sută din 
valoarea totală. 4 ia stată 
clabînda anuală asupra sa- 
mei, rămase, perioada pen
tru rate maximum 25 de 
ani ş.a. Dar slntem con
vinşi că ştiu mai puţin ta 
legătură -eu modul cum este 
organizată şi se desfăşoară 
această acţiune, ce trebuie 
să facă pentru a intra ta 
posesia apartamentelor pe 
care le ocupă ete. De a- 
ceea. am cerut lămuriri 
pe această tewtăde ia 
R_A.(Î.C.L. Deva. Mi le-a 
oferit dî Victor Zaharco. 
inginer principal la Ofi
ciul de vînzare a locuinţe
lor. •_ 'v:

— Regia Autonomă de
Gospodărie- Comunală şi 
Locaiivă Deva axe la raza 
sa municipiul reşedinţă de 
judeţ, pretam» şi oraşele 
Brad, Calaa. Haţeg şi Si- 
meria. /

— Cîte apartamente are 
fondul de stat în cele cinci 
lficalităti urbane.? - . V , '/*:•
. ■— Circă 29000. ®n care - 

41300 sînt -de confprt 3 
4, ce' na se vmd, prccenţ 
zîndu-se să fie oferite gra
tuit locatarilor.

— Pînă aţi preluat dum
neavoastră acţiunea, atititS 
tamentele s-au Vîndut: fie 
cu banii ios. cum se zice, 
fie eu împrumut de la

mare do care vorbeam la 
început. Mi-a mai relatat 
că în cazul unor epidemii, 
destul de greu d# depis
tat de altfel, persoanele 
bolnave, mai ales cele ca
re 'reprezintă sursa . de 
contaminare, sînt Intr-un 
asemenea hal de necură
ţenie Incit ţî-e greu sâ le 
şl priveşti. In asemenea 
situaţii, probabil că şi ten- 
tativele cadrelor medica
le de a face educaţie, de 
a conştientiza aceste per
soane, rămîn vorbe-n vîht.

De aceea, .pentru sto
parea fenomenului de pro
liferare a  bolilor veneri
ce .stat necesare, după p i- , 
nenea dtoi dr. Seviciu, pe 
Jfeţgâ Sasuri- medicale şi 
alţrie, paramedicale, care 
presau® leolabcKarea fac
torilor . medicag cu cei..
din îovăţămînt şi poliţie.
Fireşte, ar fi necesar şl 
un cadru legislativ aiteă- 
vat cane să asigure o mal 
măre eficienţa luptei îm
potriva bdlHcr venerice. J
Iar o componentă sine 
9 * \  nan a  acestei pfenri- 
ve ar trăbui să fie edu
caţia sanitară ia xîndul 
rievilor şl ăl tinerilor. Din 
pâfiate,-.această problemă 
este tabu atlt în unele 
familii <dtatr-o pudoare 
exa«et»t|L dm hecunoaş- 
teiwf % m  şi în m m  \ 
şcoli, nud# tineri căzînd 
pradă &>îHor venerice «lin 
0®U7« îfesri unor elemen- 
fere ‘‘cta»0#dn|e sanitare 
^  de

VW mCA ROMAN

C.E.C. Cam cîte?
■~<te v m t^«ooo,

—- Deci mai stat nevta- 
dute tacă,.?

— în  lari de 17009. Să 
ştiH că «rea i/3 din cei 
ce au cumpărat araartamen
te Ic au iieut-» plai» 
integrală. De o vreme în
coace am Început sâ vin
dem apartamente pe bază 
de rate.

— Ce trebuie să facă un 
o»  care vrea să-şi -cum
pere locuinţa, ne această 
cale ?

— Mal fetii depune o 
cerere la nd, la Registra
tură. -cu care prileţ s» sta-, 
hifeşte zăua «Aid se vrar 
efectua măsurătorile în lo
cuinţă., în ziua aceea, tre
buie să fie cineva acasă, 
de preferinţă titularul. 
După re  sc Stabileşte va
loarea apartamentului, se 
depune avansul la noi, la 
casierie. Apoi. se stabi
leşte ziua -si- Iun® ciod tre- 
buie să vină — cu o ade
verinţă de la tocul de 
nsuncă şi cu doi giranţi — 
oferta» ®câ arieverînţe tip. 
pentru toţi Atunci se de
finitivează contractul — 
se stabilesc numărul de 
rate. niveM uneî rate. do- 
btsda s a. '

— Am- văzut la intrare 
în sediul R.A.G.C.L.-liste 
foarte lungi, Ce-i cu aces
tea ?

■*w*. Ele prezintă ordineă 
In câne' oainBenîi trebuie să 
vină .pea^u definitivarea 
eontractelw»* Din • păcate-, 
nu se prea Tespectă. Sînt. 
şi nu puţini,-cei ce nu vin 
ta ziua planificată.

— De' ce. oare ?
— Susţin oă mau "‘cu

noştinţă de afişarea liste- 
Iot şi de obligativitatea 
respectării lor. De aceea, 
activitatea este tacă gre
oaie. Am încheiat pînă 
acum doar în iur ele -200' 
de contracte.

— Citi oameni are -
■R.A.G.C.L,. angrenaţi în ao 
ceastă acţiune ? * , .

— Vreo 60. Am putea
încheia circa' 1 -000. de şc^n- 
tracte pe lună şi spre asta 
tindem. - . -

— Cum ? ‘
— Pînă în prezent, con

tractele pentru cele cinci 
lăcalrtăfi - se ‘încheiau doar' 
la Deva', - t a  carind. ‘însă, 
vc«B trece la un sistem 
îmbunătăţit : definitivarea 
contractelor se va face. la 
subunităţile noastre din 
toealitetea.- de’jdomiciliu a, 
sdlicitanfului. "

TRAtAN SONDOR

Energeticienii ian
‘ şi de la...

cantină!
janorgetieienii dfi le 

Mintia mSncaseră. -Cobo
rau din sala de mese 

- ultimii trei-patru. inam 
întrebat pe diml Ghcor- 
ghe Martin Crriţar, hu- 
cătarul-şef, ce le-a dat 
oamenilor de mîncare 
astăzi.

— Ciorbă la alegere: 
de văcuţă, de porc, de 
zarzavat

— La felul doi ?
— Friptură la lavă. 

grătar, sărmăluţe, tocă
niţă... Ce doreşte clienta! 
nostru, adică abonaţii 
noştri... Enengetieienii 
aiermaeen-tialei Mintia, 
precum şi lucrători de 
la alte unităţi din -zonă.

De la dl Ionel Cluţiba. 
S S ,  cantinei, mai a-

— Asigurăm în fieca- . 
re ti două. treţ. patru 
ciorbe, asemenea la fe
lul doi. La noi îau masa 
peste 1500 de oameni. 
Noi. cei 15 lucrători ai 
cantinei, pentru ei mun
cim. sSă-i putem serv» cit 
mai bine. la preţuri cît 
mai avantajoase...

— Bte tonei C'liitifea. 
vă ruaăm să ne spunefi 
CC veţi asigura energeti-

cieallor. abonaţilor jg 
flotanţilor care *«• vcq|  
la cantina dumneavoas- 
tră. la iarnă?

** ÎCe^am îngrijit dl» 
vreme pentru ea la. a- 
ceastă oră cămara noas- 
tră pentru iarnă să fie 
apraape Peste 12
tone de cartofi sînt «dci 
în beci, mai bine «te tisă, 
tone de vfirză. o tonă de 
ceapă, mai mu lt de > 0 0  . 
de kilograme tie moţe 
corii apoi pătrunjel, co
nopidă, telină, varză ro
şie. ardei tute... Adică 
tot ce-i trebuie omului 
pentru iarnă...

— Dar came.,.
— In  gospodări® ane--i 

ză proprie ave»  56. .jfe , 
porci mari alta  mai 
mici. Oricînd este nevoie, 
se fac sacrifiţărî, Asi
gurăm pe masa cdlor Ca- , 
re vin 1® cantina woas-: ’ 
trâ toate cele-trelmaoanfe. | 
Repet, la pretiw seee-j 
sibile. în condiţii de t- 
gienă, de bună servire». 
Sînt eforturi pentea -ca 
oamenii care vin fe can- f 
tina noastră să 'cifice ’ 
mulţumiţi,..

GII. 1. NEGREA

Poliţia  ne inform ează,

IN STIL

Acţionînd . cu iscusinţă, 
Poliţia a reuşit să-î des- 

■ conere -şi să-i aresteze pe 
făptaşii unor infracţiuni, 
autori care, în prima fa
ză, păreau necunoscuţi 
tn noaptea de 21 spre 22 
octombrie «to.# a* fost 
sparte, magazinele săteşti 
din Fornădia şi Căinelu 
de Sus, de unde srpu fu
rat, cu două autoturisme 
proprietate personală, 
mărfuri în valoare dp 
400000 <de lei. Autorii 
furtului sînt; Petru Mql- 
dovan ţ45 de am. între- 
prinzStar Particular, reci
divist), fitefan Crâncen
134 de a n i cu anteeeden- 
te.pcnalc). Ilie Moldovan 
{43 de ani), Ştefan Cran-

cea (23 de ani), Ioan 
Grancea (21 de ani), pe
tru Moldovan (17 ani), 
toţi fără ocupaţie, din 
Jidvci, judeţul Alba.

N-AVEAU OCUPAŢIE;

Aflîndu-se în această 
situaţie. Eugen Lucaci 433 
de ani) din Calan p 
spart, Intr-o noapte dia 
luna mal bufetul priva
tizat „Expres", din loca
litate. De ald, a  furat 
bunuri In valoare de 
pesfe 79 000 de lei. De â- 
semei»a, va. suporta r i 
gorile legii şî Nicu ffie 
Marian (25 de an» dia 
Lupani care l-a «Ihărit 
prin violenţă pe iLM , 
dfei aceeaşi Jpcaiitatc. # -  
rida l-a luat bunuri în 
valoare de 4600 de 1 4

Avancronică fotbalistică
' ‘ 'Sroibâtă. se xligjută cea 

de-a 3QV-a etapă a Divi
ziei fi la fotbal. Jiul Pe- 
troşani întîlritad ţte teren 
•prdpriu pe Metalurgistul 
Cugir. După usturătorul 
4—1 încasat de Jiul la 
I.P.A. Sibiu, gazdele pot 
•ebţirte vietom, dar Jiul
şi-a diminuat serios sim- 
sele de a se menţine |n 
lupta pentru prpmovane. 
fie af» acum pe locul 7 

ir. fe efesamart. puncte 
de pnmale. două clasate 

■net Dntaea A.I. şi U.T.A. 
De ttept, xpedtatorii s-au 
HrmaM despre puterea 
de luptă a echipei lor

favorite ta ‘ deplasare 
unde. rin numai -că lasă 

; ambele puncte puse în 
joc, <îar: maa. încasează *i 
■multe goluri, avînd pri
mite pîoă acum 29. cu
6—7 goisai mai. sufit 
decit Chimia .fim. Vfi- 
cea sau CJF.R. Timişoa
ra.

Tot sîmbăiă. Mureşul 
Deva, una dintre echipe
le hunedorene care do
vedeşte că a  luat In se
rios partirioarea la ac
tualul . campionat.' ttatiad 
spre» clasarea In prbneie 
4 locuri şt deci spre ră- 
mînerea, pe mai deşarte, 
în Divizia C. are de dis

putat cel mai greu med 
din deplasare, ta. Mtiteftoi 
Altoi Aflat doar la 09 
ptmet de Mureşul 
Metalul {15 p0 are POstoi- 
lilatea să detroneze IHfe- 
'm i te» In acest caz. 
şal va ajunge pc 

.dpi. avînd un 
tem, (Sperăm Insă «a te 
sfirşitul rebmilvu. M oto 
sul să termine pe lopul t, 
fapt ce ar răsplăti jocutl 
echtaei, efortul feeta de 
condncerea clubuia* pen^ 
tru asigurarea eonditriloff 
necesare de or^gătreti M 
echipei. ■ - ' : ’ J

• -5- - ■■ . ' ; 'r
SABIN CERBD
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* VTNZARI- 

CUMPARARI

•  VlND înscriere Dacia. 
Ianuarie 1988. Hunedoara, 
telefon 13113. («945)

•  VlND înscriere Dacia 
1310, ridicabiiă imediat. 
IDeva. -telefon 16004. (6914)

•  VtND foarte avanta
jos înscriere Dacia (februa
rie 19881. Deva. telefon 
24715. (6885)

•  VlND înscriere Dacia 
1310 (mai 1987). rîdieabi- 
|ă  Imediat. Deva. telefon 
21931, dună irele 16.

' (6887)
. î '

•  VlND videorecordine 
Yoko, stare bună. teleco
mandă o ret convenabil,. 
Brad. 51115. (68189)

i _ , -
•  VlND Dacia 1300. cu 

fenbunătătirl. stareţ foarte 
bonă. Preţ convenabil. In
formaţii Ctugir. tel fon 
807*52379. (6901)

•  VtND înscriere Da
d a ' (ianuarie 1987), achi
tat 105 300 lei. Deva, te
lefon 16790. (6905).

•  CUMPÂR valută (do
lari S.lî.A. — 230 lei: 
DM — 130 lei). Deva. te
lefon 23926. între orele
7—13. (69061

e VÎND înscriere Dacia. 
1089. Sirneria. ‘ str. Atelie
rului. bloc 6. ap. 49.

(6908)

•  VTND motor Dacia 
1100 .  complet echipat sl 
cutie de viteze. Deva. te
lefon 18330, după orele 
t  «. («9101

•  VlND caroserie nouă. 
completă, preţ negocia
bil. Deva. telefoane 18120, 
13398. 19208. (6912)

•  VlND instalaţie sa
telit. preţ avantaios. Deva. 
telefoane 23589. 22481 (In
tre orele 15—17). (6913)

•  VtND fîn. Informa
ţii Sanatoriul T.B.C. Geoa- 
giu. Suriu Silvia. (6914)

•  VlND Dacia 1300/
1410. Informaţii Deva. vi
neri (orele 15—16). luni.
după ora 15. telefon 19340.

- (6411)

PIERDERI

•  PIERDUT legitimaţie 
serviciu, nr. 4033. elibera-. 
tă de Termocentrala' Min
tia, pe numele Duble Ro
man. O declar nulă. (6909)

•  PIERDUT legitimaţie 
handicapat nr. 192. elibe
rată de Asociaţia Handi
capaţilor Neuromotori - De
va. pe numele Cudrevati 
Veronica. O declar nulă.

(6907)

OFERTE DE SERYlCtl

•  SOCIETATEA comer
cială „Transcolect* S.R.L.. 
Qrăştie. str. Primăverii, 
nr. 25. organizează ex
cursie în Rusia—Polonia, 
în data de 25 noiembrie 
1991, cu pensiuni în Ru
sia si Polonia. Preţ 10000 
lei. transport cU autoca
rul. Informaţii la sediul 
unităţii sau telefon 956/ 
42390. Orăştie. (6888)

•  SOCIETATEA comer
cială .Auto" S.A. Hune
doara cu sediul în strada 
1 Mai, face înscrieri pen
tru ’ seria noiembrie—de
cembrie 1991. pînă în data

de 20 noiembrie 1991. Hu
nedoara. telefon 16382.

(6946)

DIVERSE

•  CU autorizaţia nr. 
5919/4.11.1991. eliberată de 
Prefectura Judeţului Hu
nedoara. s-a înfiinţat a- 
sociatia familială .Penta- 
con", cu sediul în Hune
doara. str. Revoluţiei. 
12 Â, reprezentată orln 
Palici Viorel. avînd obiec
tul activităţii reparaţii 
auto. comercializare de 
bunuri. (6886)

•  CU autorizaţia nr. 
5597/16.09.1991, eliberată 
de Prefectura Judeţului 
Hunedoara, s-a ' înfiinţat 
activitatea independentă 
..Andoni". cu sediul în 
Deva, Al. StreMui. nr. 17. 
reprezentată, prin Andoni 
Salomea, avînd obiectul 
activităţii r comerdaliza- 
rea produselor alimehtare. 
ţigări. (6900)

•  BARUL .Paradis' Ju- 
piter si Barul „Lîdo* De
va — vă prezintă, numai 
pentru citeva zile, un pro
gram de cabaret, ca tru
pa de balet «Paradis*.

Accesul' în sală se face 
numai .pe bază de rezer
vări, telefonic Ia numărul

27536. Complex „Lido* 
Deva. (6924)

I

•  CONFECŢIONAM j
jaluzele plastic, dife- j
rite culori şi rulouri *
din lemn sau plastic. I
Deva. telefoane 20359, «
29232. (6834) |

! i: V
l■

l

4

D E C E S

•  CU adîncă durere în 
suflet, soţia Silvia, fiicele 
Lia si Jenica. ginerii An
tone şi Miron, nepoţii La- 
vinia şi Sebastian şi • soa
cra Mărfuca anunţă înce
tarea din viată a iubitu
lui lor

, ION SAMOIIJESCtT 
Nu te vom uita cit vom 

trăi! Dormi în pace, su
flet blînd. otnă Domhul 
Isus te va chema la viata 
veşnică! Amin, 

fnmormîntarea vineri. 
15 noiembrie 1991. fcrele 
13, la Sirneria Veche.

(6903)

•  FAMILIA Neguescu 
Sabin deplînge moartea 
bunului său vecin.

ION SAMOILESCU 
Sincere condoleanţe fa

miliei Îndurerate i (6904)

DIRECŢIA DE POŞTA HUNEDOARA 

Caută agenţi economici particulari auto -în 

vederea încheierii de contract, pentru transpor

tul trimiterilor-poştale din zona Hta.

Tarifele se vor stabili prin negociere.

Reiaţi ia telefoanele 17359,14792.

Mar ia Cosma din satul 
Turţnas. comuna ' Mărti- 
neşti. era cu vaca la păscyt 
cînd unul dintre copiii ei 
e venit în fugă şi i-a zis: 

.Mamă. un om culege 
prunele de la locul nostru. 
Terenul respectiv nu era 
al ţtariei Cosma. dar fpsta 
Cooperativă agricolă l-l în
credinţase. cu mulţi ani în 
armă. să-l lucreze. A lă
trat vaca în seama băiatu
lui ’ sî s-a this grăbită Ia 
faţa locului. L-a văzut Pe 
Adafn Bodea. cocoţat pe o 
scară, şi lovind cu un băt 
lung crengile, ca să cadă 
prunele.

— Ce faci. omule, aco
lo 7 — l-a întrebat.

— Nu vezi ? Strîng pru
nele !

Prunele. . ,  discordiei
—  Cu qe drept, etnd ea 
îngrijesc prunii de mult 
timp. eu i-am curăţat şi 
le-am săpat &  rădăcină ?

Tari. tu vlnitură! AI 
venit în sat la noi cu 
traista goală şi vrei să 
plec: cu ea plină 7 

Da. M. C. venise la Tur- 
nias din altă locsditate.îm- 
preunâ cu ce* trei cooit — 
fhtrucît bărbatul fi mu
rise — si s-a stabilit aici, 
iucrind ca îngrijitoare fa» 
ferma zootehnică din 
Mărtineşti. Intre cei doi. 
cearta a continuat pînă ce 
A.B. a coborît de pe sca
ră şl a vrut s-o lovească.

pe femeie cu bătui cu care 
clădea după prune. M. C. 
i-a prins parul şi. trâgînd 
de el. a căzut A.B. â 
tăbăcit asupra ei şi a în
cercat ş-o strlngă de e lt  
Atunci, cea de jos l-a prins

de un deget şi a răsucit 
Aşa a scapat A luat apoi 
parul şi l-a torit pe A.B. 
peste -cap. pesta braţe» 

tată Cum nişte prune, 
care slnt de obicei dulci, 
devin acre. motiv de dis
cordie între oameni. A se 
lua aminte!

TRAIAN SONDOR

•  * •  * •  * o *,# * e e * •  * e * # •  # •

Echipa României a 
dat peste cap toate prtri 
nosticurile specialiştilor, 
stopînd din cursa cali
ficării echipa Elveţiei. O , 
victorie cu 1—0 sau 
8—2... la Sofia, mier- 
ourea vigoare, ar a-

B R A V O

RO M AN I Al

duce. pe lingă o bine 
meritată revanşă asupra 
bulgarilor, şi o calificare 
extraordinară compromi
să la un moment dat. Să 
credem In şansa româ
nilor !

tată clasamentul grupei a It-a EURO *92
t. Scoţia 8 4 "3 t 14— 7 11
2. Elveţia 8 2 2 2 19— 7 10
& Româţia V.' T ' : 4 t 2 12— 6 9
4. Bulgaria 3 2 2 14— 7 8
8. San Marino e o 8 »—83

•  * • * • *  •  * •- * •  * •  * • * • * * * * * e  *

C.A.R. PENTRU UN „PUN"!

INSTITUTUL DE PROIECTARE

HUNEDOARA-DEVA S.A.

cu sediul în Deva, Pia)a Viciorţei, nr. 2, |

Anunţa, pentru data de 22 noiembrie 1991, j

concurs în vederea ocupării unui post de eco- J
nomist, în cadrul compartimentului financiar-
contabHitate.

Condiţii de participare la concurs: absolvent !

al ştiinţelor economice, pînă la vîrsta de 40 j
de -ani. I%

Cererile de participare la concurs se vor}  

depune la secretariatul institutului, pînă la« 

data de 21 noiembrie 1991, de unde se pot!
1şi informaţii suplimentaro. (823)

_ I

j SOCIETATEA COMERCIALA

„CORVINTRANS" S.A. HUNEDOARA 

j cu sediul în Hunedoara, str. Stufit, nr. 2 

j Angajează prin concurs i

, t  contabil şef — condiţii de vechime şi stu- 
j dii conform Legii 12/1971.

j Relaţii suplimentare la sediul unităţii sau 
! la telefoanele 13330 şi 13331. (820)

1
COOPERATIVA „ASTRA" DEVA ■; i

................................................................  ■ I
|  Prin secţia Bijuterie, dm bdui Deoebal, bl |
I D, asigură următoarele servicii» • i* I 1
I •  Consignaţie bijuterii •
J I)'
|  •  Confecţii şi reparaţii bijuterii. < !

j Comision avantajos, servicii de specialitate. |
I (815) *

I

i

SOCIETATEA COMERCIALA 

„CORVINTRANS" S A. HUNEDOARA 

tir. Stofit, nr. 2, \

-  I'.-.•O'I 
I

* vinde prin licitaţie, în ziua de 23 no^pmbrie 1 
119Vi, orele 10, la  sediul societăţii, urmâtoo-«t 
, rele r |

4 remorci auto, cu durata de serviciu ex-1

Da, domnilor, am ajuna şi această zi de ignorare V 
crâsă a... sărăciei noastre cea de toate zilele. Mai 4 
Intii, am convertit-o, iar la citeva zile după această 
ispravă, şi drept unpare & ei. am trecut la creşterea 
.nesperată" a preturilor, şi aşa nu pe măsura rişti-1 
gurilor noastre. Benzina a aluîis — cei 40 de litri ai i 
fostei $i ai actualei epoci — la 50 de lei Iar dacă 
încerci să dovedeşti că maşina nu este un lux. cl O 
necesitate) Sau să îţi rezolvi un necaz, trebuie să 
apelezi Ia un C.A.R. ea să-ţi mai cumperi un oltn.
E doar începutul! tar ce va urma, întrece închipui
rea noastră 1 O- să ajungem să ne bucurăm «ă fim 
sănătoşi şi să avem ce duce la gură. Economia de 
piaţă, pe care am dorit-o atît. a venit In sflrşit Din 
păcate, nu pe măsura noastră. Ce drastic e preţul 
nostru pentru Europa!

MINEL BODEA

pirafa

•  autotractoare cu şa R
l

DFS, cu se-2
ii

nriremoied, cu durata neexpiratâ
I
1

•  aufobatcufanie t  19215 DFK, cu durata j
neexpiratâ |

•  semiremorci auto, cu durata de serviciu j

neexpiratâ. j

Cei interesaţi vor obţine reiaţii suplimentare j 

î la sediul unităţii sau la telefoanele 13330 şi IIî 13331. (819)
t

REDACŢIA $) ADMINISTRAŢIA i 
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