
c bun:. I mai, la Deva, 
■ Ufa d- ('omeni au pier
dut' b-’.re șase și șapte 
are Ia c(>adu. ca să-și ob- 
ți :â abonamentele pentru 
autobuzele R.A.T.P. ( ceti 
ie spuneau ci (Icspre con
ducerea r •spcciifci regii 
c « «cr (,,• imaginat, lîutc- 
li"na doar un singur ghi
șeu . lbl.i la ora 15,20 s-a 
dc-ibi- :.i al doilea, '.li
vadă • ă ideile simple se 
na -e greu. l ' cplicaț ia 
sear laba ci situații ar 
<i u. ac linciseindu-Si noj- 
l ■ pr. țur in ultimele zi
le aie lui aprilie s-a sistat 
eliberarea abonamentelor. 
S'u admitem Orice om cu 
simțul răspunderii și cu 
regiei t pentru semenul 
■•■iu put.-.i insă prevedea 
și prrre-' aglomerația. 
t’ii'ca. bunăoară, dispune 
1 -I. vei, ar in prima :i. 
am’oe' <ihi.,e, să Iu- re
's ii ..r/j ă și nu de

CONTRAPUNCI

REALITATE Șl MENTALITATE
la tomor.'a eră 9 cum se 
intimpla de obicei. Mai 
e aj>oi stupiditatea l-iro- 
i rației : fiecare dă adeve
rința și buletinul. datele 
se trec pe abonament și 
apoi, încă o dată, într-uu 
reni st ru care numai Dum
nezeu știe cui folosește, 
bună de lună, secretaria
tele întreprinderilor și 
instituțiilor produc adeve
rințe care se adună, sute, 
mii. in ’ trea li f.'/'.l’,. 
împreună cu zecile de re
gistre. Cili muncă irosi
tă, cită hirtic risipită, cit 
timp pierdu! la cozi.' Și 
la ee folosesc tout astea 
dacă nu pentru a justiii- 
• a niște salarii parazita

re. care in cele din urmă 
dresează prețul <b cost 
ai călătoriei ?

Rușinoasa int implore 
din 1 mai — rușinoasa' 
pentru R.A.T.P. — putea 
fi adusă la cunoștința o- 
piniei publice și prinlr-o 
simplu notă. I-am acor
dat însă cinstea unui ar
ticol, pentru ca ea repre
zintă una dintre a. ele 
realități mizerabile de 
care ne izbim Ia iot pa
sul și care sânt consecin
ța unei mentalități anchi
lozate F. întii birocrația 
aceasta monstruoasa, ca
re merge înainte „de-a 
imboulea". „pe baza" u- 
nor indicații mucede și

(lupi deviza „noi mun
cim, nu gindlm" : adeve
rință. loc de muncă nu
măr de buletin, transcrie
re. în registru. Și asta nu 

''pcn.tru a-ți cumpăra un 
apartament, ci un neno
rocit de abonament. Du
pă aceea c. o chestiune 
de. principiu : discrimina
rea comunistă între „oa
menii muncii", cei care, 
au drept la abonament, 
și ceilalți, care n-au.

într-un stat, democratic, 
transporturile comunale 
sint folosite de membrii 
comunității in mod egal, 
fără discriminări In Fran
ța, în Germania, oricine 
poate obține abonament

lunar, trimestrial, semes
trial anual, după cum are 
nevoie și-l ține punga, pe 
orice mijloc de transport 
în comun. Pentru asta 
n-arc deed să intre ari
cind intr-un chioșc sa't 
tutungerie și să-l cumpe
re. Nimeni nu-l întreabă 
dacă c „om al muncii" și 
ce număr dc buletin are. 
Șl asta pentru că rapor
tul dintre prețul unui sin
gur bilet și cel al unui 
abonament c astfel cal
culat, incit nimeni nu-l 
nebun să-și ia abonament 
dacă n-are realmente ne
voie de el. Dar — fie lo
cal, fie „central" — to
varășii noștri încă n-au 
parvenit la acest raționa
ment. Dimpotrivă, in vir

il A Dl ( (OU A M

(Continuare în pag. a 2-a)
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Mircea sau Mihai ? ‘
ii..' . c inipnnin c

-■ îmi piitm .ilcgerilc 
,i prezid nțiale 

. o in eput. Parlamentul
jiu t ■ ..:il rușinii".

. c’jrn iu ctich lut ti-
r ’ - «:i. ti i‘. cc poate
: . ii if uzi;, elabora-
rr. e^î’i»r m-( --arc orga-

inului și pin 
•lungi sed rea

i»■; (i 1 j < •; ii'gi- iiitivr.-. \
ij,,iv.rc.... egoiste

«Hi . ii‘ L’Hi i di puțin bc-
/- j <ct? : o țină. Dar a

■ 3 '.1*; pir'amenta-
f.i r.‘;i S’J l '.l -, dacă a
V . m i; • V.-.Î afirmația 

. n' tului. dl
; 1 arinii unu. ex

în ‘ o.i.'i ami‘ iiine
TI i’ ■- sînv i. ii inii, n c

. 1 :: re r . ru unu. pa-
di . p jtrivit

cari.-i.. nu vede nici un im
pediment duca alege®!.- 
vor avea loc in ■^•pteinbrie 
și nu in iulie. ’ Pai dacă 
nici dumnealui nu v.'dc 
riscurile și consecințele n- 
min.irii sine die a alegcri-

ousi r\ vroit

lor, cine să le vadă ? Sau 
poale di la masa prezidiu
lui nu se vede prea bine 
situația din țara !

I). ci, campania electora
la nu a început, insă unii 
o f;.c. pr -ș-dinu-'i Ion Hi
es u — clii.ir cu asiduita
te. Si parcă-mi venea să 
le dau dn iptale celor doua 
fi im i care, la o coada la

„Cc>mtim“ Deva, ajunsese
ră la „consens": „Pe cine 
altul sa alegem, tu, ca 
președinte ? Nu vezi ce 
frumos le vorbește dl Ili
escu oamenilor . „Chiar 
așa...'". Pai dacii atita este 
suficient pentru a fi pre
ședintele țarii, mulțumim...

Numai că, lata, sărbăto
rile mai recente .și întru
nirile unor formațiuni po
litice au adus în atenție și 
alte personalități, care fac 
subiecte „grase" în presă. 
Revenit in țară după lă 
dc ani de exil, pentru a-și 
vedea prietenii, a se în
china la mormintele .stra

in vniiti cui o\i: \

r

i
î

in urma apariției arti
colului „Seniorii de la 
Transilvania", publicat ir» 
ziarul „Ciivinlul 
din IUI mai 19I>1. 
„Transilvania" S. \. 
ne-a trimis, in
dreptului la replică, 
răspuns pe care 
a considerat 
bine să fii 
tocilă logicii

liber
S.C.

Deva 
spiritul 

un 
redacția 

că nu este 
publicat da- 
im ilcili in

redaedare și gravelor gre
șeli gramaticale ți de 
dactilografiere. în tr licit 
societatea comercială sus- 
amintită a insistat pe toa
te căile pentru publicarea 
replicii, reproducem in 
întregime ți fără nici o 
modificare răspunsul pri
mit. cu toate consecințe
le care decurg de aici 
pentru autorii acestuia.

„Asociația
rist . Cu siguranța unui om cunoscător al begi ș 
realități in articolul „Seniorii (lela „Transilvania 
susțineți că in societatea „Comsim" ar vrea sa intre 
și lucrătorii din alimentație publică din Simcria. dar 
nu pot, fiind opriji de seniorii dela

— /Im dori sa cunoaștem si
susținerea 
opțiuni ptr.

sgu Soeietaif'd pe Acțiunii T)ule 7.ta- 
s'f a

„Transilvania", 
noi „argumentele" 

cit. timp la firma 
a rămine Ia „se

SOl If I \TE \ 
CO Ml RC I \I.A 

..I I 1’1 \ V V DIA \
Cu trta/ki Zilei 

( mni-ri i.iiituhii — I 
mai 1992. < oiisiliul
• le a-lmioislrație și 
Simții aiul liber al 
s ( Ipia“ s. V 
I>cv a leln il.i câldll- 
ru- p iuți salari.iții, 
dorimlu-lc multă să
nătate si fericire.

(561)
*«*.*.,e.*.* •

(l'onlinuarc în pag. □ 2-a)

S.< . „1 alatis S.V. Ilia a devenit in ultimul limp 
un cunoscut producător dc piinc albă, la prețuri foar
te avantajoase, Brutarii Cristian Angheluță ți Răduț 
Crăciun sud numiri de calitatea produsului lor.

pa ca re vă bazați 
„Transilvania" e < ista 
niori".

— O. rrerne ce 
ICSAP acum Soc.Com. 
buie. să recunoașteți faptul ca potrivit art. 212 și 75 
din legea asupra patrimoniului Societăți are
dreptul dc a hotări numai Consiliul Imputcrniciților l 
Statului. Acesta a hotărit cu majoiitate (disolută dc 
voturi răminerea pe mai departe in cadrul Societaiii 
noastre a unităților din Simcria față de obfiunea 
acestora c.rprimată in t>rezeuța membrilor C.l.S in 
ședința din 25 februarie 1991.

— In condițiile date mai are „datoria de a inlcr- 
renii ptr. ca Seniori dela Transilvania să respecte 
decizia Prefectura dud ? Dule Fi Redactor la Ziarul 
„Drumul Sociali inului" dacă tot c rorba să discutăm 
intre noi foștii". Pentru informarea Di , decizia l're- 
iccturi din luna Dec.P'90 în timp ce. Soc. Transilva
nia ființeză ca atare din luna Q 1.1990.

— Și acum o ultimă lovitură din turnir totuși 
va Întrebăm : prin articolul Des ați vrut să 'îndreptați 
o incălcarv a legii sau să obligați la incălcarea 
tot luptam noi jientru un stat, dc drept".

Seniorii dela Transilvania

recunoașteți
„T ransilvania

că suntem fostul 
" S'./l. Deva, tre-

ei, că

•••■■••••••••a • a • • • • • • •

ț
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* o „pm FORM na”. 'Aee.țn
* r.te titlu- revistei lunare de in-
* formare prpnomică și publicita-
* te redactata de editura S.O. „Pcr-
* Jormcr" Sal care se găsește dc 

vinzare în (hioșcurile din Deva 
și Hunedoara ale redacției zia-

9 rului „Cw-intul liber". Din cu- 
J prins spicuim ; comentariu ți 

formule contabile dc înregistrare.
_ privind capitalul social și fon- 

durile fiie; se fac vlnovați a- 
genții economici (le. înregistrări-

9 le eronate datorate lipsei dc re- 
glcmentiirl ' o nouă achiziție de 

g mijloace fire presupune mărirea

capitalului social? RcviPn se 
adresează îndeosebi economiști
lor, Contabililor șî ațicnților eco
nomiei. (NT.)

O zî/t i c(>mi:rci \nitbi i 
R(>.XI.‘\N. Azi, l.'i mal, este Ziua 
comerciantului român. Inițiativa 
aparține Federației Sindicatelor 
l iberc din Comerț. Dc ce 15 
mai Pentru <<i în această zi 
vechii romani îl sărbătoreau pe 
„\ll ',‘Cl It", zeul comerțului Dn 
ițiild frumos și... vînzarc huna 
tuturor comcrcianți/or. (E.S.).

O ( ini: cumpârA cără
midă RF.FR 1( TARĂ ? S. ( , 
,,C tarț" S. A. Vrlcani are. în stoc 
290 tone de cărămidă refractară 
de diferite tipuri, utilizabilă la 
înzidirea cuptoarelor industriali 
tntrurll unitatea de aici nu mai

folosește cuptorul de calcinare a 
cuarțului și, deci, nu mal are 
nemăe dc. respectivul material 
refractar, îl pune la dispoziția ce
lor interesați. Nl s-a mal sj>u.' 
ca este dc bună calitate, iar 
prețul se poate negocia. (D.G.)

G> FlitMA „MF.RCRDF.S" bA 
PRAD. De. curînd ș-a deschis la 
Prad, la parterul blocului nr. 1 
din strada l iiiătorilor, mmjazi- 
nul ,.Monica'1 al Societății „Mo
dei Corn" S.R.b. care oferă po
sesorilor de. autoturisme vopsele 
originale produse de renumita 
firmă germană „Mercedes". A- 
lături de aceste produse, maga
zinul oferă onmjmratorilor piese 
de schimb pentru autoturismul

Dacia, articole dc vcstlmt.ntație 
de ultima modă, jucării ctc.țC.P.l

O Zll.F.bF, I.ICF.Cr.Cl dc In
dustrie Ușoară din Hunedoara 
debutează astăzi, 15 mai 1992. 
Fără precedent în existența an
terioară a respectivului lăcaș dc 
învățătură, acțiunea stă sub sem
nul diversității : expoziții (dc 
pictură șl dc. goblenuri), intilniri 
ale actualilor elevi cu absolvenți 
de seamă, sport și, firesc muzi
că șl dans, Atitor fotbal-cluburi 
din țară și din... restul lumii, li 
se adaugă altele două, huneda- 
rene dc astă dată : F.O. Profe
sorul șl F.C. Absolventul. Incrln- 
cenata bătălie... dc pe. gazon — 
duminicii, la ora 11. După care, 
pentru toți talentații — premiile 
meritate. (N.V.)

Dl GHEORGHE IVAN 
noul prefect al 

județului Hunedoara

In temeiul art. 96 din 
Legea nr. 69/1991 pri
vind administrația pu
blica locală, prin hotă- 
rire a Guvernului Ro
mâniei. semnată de pri
mul ministru Theodor 
Stolojan, dl Gheorghe 
Ivan a fost numit in 
funcția de prefect al 
județului Hunedoara. Ii 
dorim succes în noua 
activitate !

FAX
K l’țlîlS. Redresarea c- 

conomiei se va produce in 
lumea industrializată ince- 
pind cil cel de-al doilea 
semestru al acestui an și 
se v;i solda cu o creștere 
modestă dc 1.8 la sulă pe 
întreg anul 1!>!»2, se arată 
in raportul periodic al Or
ganizației pentru ( oopera- 
re Ei uiioinică ți Dezvolta
re (Ol ( D) dat publicității 
la Paris, transmite agen
ția I rance l’resse. Penlru 
anul 1993, experții organi
zației avansează un pro
cent mai optimist, de 3.1 
la sută, avirnl l;i bază „in 
dicii mai evideirți" dc re
dresare in Statele I uite.

In ce privește Japonia 
și Germania, autorii docu
mentului prevăd ritmuri 
dc creștere economică de 
1,9 ți 1.1 la suia in cel 
de-al doilea semestru și o 
:u ceh i arc di 3,2 și 2.2 la 
suli iiicepiml cil cel de-al 
doilea senieslru dii> 1993, 
adaugă \l I*.

■ II\lvl . zXgenlia \zcr- 
inform, citată dc Moldova- 
l’res, relatează că M kE al 
kzi rbaidjaiiiilui a publicat 

o declarație in care ocu
parea orașului Stișa este 
calificată drept o agresiu
ne militară fățișă a unui 
sta membru al O.N.lî. și 
l'.S. C.E. împotriva altui 
membru al acelorași orga
nisme internaționale, Îm
potriva Republicii țzer- 
baid j.ui, recunoscută dc 
mai bine dc 111) state. în 
declarație se subliniară că 
„scopul acestei ți al altor 
acțiuni ale formațiunilor 
paramilitare armene este 
consolidai ( a acestora pe 
lerilr.i iile azerc ocupate ți 
(rea rea unui coridor pen
tru uniri a părții muntoase 
a Karabahului, cu Arme
nia 'Irate acestea demon- 
slreaz.i im apacitatc.i con
ducerii republicii vecine 
dc a intri ține un dialog 
politic civilizat ți constituie 
o povară pentru a o ca
lifica drept promotor al 
unei politici agresive'.

■ TOKIO. Primul mi
nistru al Japonii-i, Kiiclii 
Miyazaua. a declarat in
tr-un interviu acordai cor
porației de televiziune „flui
zi" : „A .tazi a sosit timpul 
pentru a reglementa pro
blemele teritoriilor nordi
ce din relațiile nipono-ru- 
se ți Japonia va depune 
toate eforturile pentru a 
obține retrocedarea cil mai 
grabnică a insulelor Ila- 
bomai, Sikoian, Kunasir ți 
ff li run ",

FAX
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O singură lege - legea junglei?! (II)
Continuăm astăzi cu 

constatările comisiei mixte 
tie control privind activi
tățile private de comerț ți 
servicii din Deva. Datele 
ne-au fost furnizate de a- 
ceastă dată de Poliția mu
nicipiului Deva.

Deci, cartier Gojdu. Și 
aici, majoritatea patronilor 
fac afaceri după... legea 
junglei. Celor ntai multe 
unități le lipsește un lu
cru esențial : autorizația 
de funcționare din partea 
Primăriei ! Vom vedea că 
acesteia i se adaugă multe 
altele. Dar să vorbim mal 
concret • Consignația ..Mi
nerva ' SRL nu are auto
rizație de funcționare pe 
spațiu ; Prefectura f-a eli
berat autorizație pentru 
produse alimentare. dar 
aici găsești ce vrei și ce 
nu vrei ; vinde mărfuri cu 
termen de garanție depășit 
sau fără certificat de ca
litate • Bar șl consignația 
..Liliana" : fără autorizație 
de funcționare a Primăriei 
și de modificare a spații
lor ; produse fără acte de 
proveniență : cafea ness cu 
termen de garanție depășit 
• Patiseria „Lucia1* (Șc. 
Gen. 4): dată în locație de 
gestiune fără licitație de 
S.C. „Transilvania" ; nu a- 
re autorizația Primăriei și 
nici a Direcției Sanitare; 
dintr-un chioșc din PFL 
se transformă In altul, din 
BCA • Consignația „Pa- 
las“ — fără autorizație de 
funcționare, fără documen
te justificatoare, fără...

Sînt doar o parte dintre 
„realizările" comerțului pri
vat din cartierul Gojdu. în

Terorista" de la
miezul

Vrajba, acest sindrom 
crud al zilelor noastre, 
tinde să acapareze nu 
numai universul uman, ci 
și pe cel al patrupede
lor. „Indcmnînd" la le
gea junglei. Un fapt pe
trecut la miezul r.opții, 
acum citcva zile, în blo
cul 1 B, din strada Li
bertății din Deva, a se
mănat teamă Ir rindui 
locatarilor. Un fapt, a- 
parent, banal: un cline 
sflșie o pisică. Ei, și ce 
mare lucru ? Ciinele cu 
pisica nu s-au înțeles 
niciodată.

Povestea s-a petrecut 
In junii orei două noap
tea Un cline utilitar (Cio
bănesc german sau cline 
polițist, cum mal este 
uzitat termenul) aleargă o 
pisică pină In scara blo
cului amintit. Aici înce
pe un adevărat „tămbă- 
iăn“ . mleunăturile dispe- 
r.-ii” ah pisicii, mîriitul

mare parte, cam în ace
leași condiții se prezintă 
șl barul „Mcrcom" SRL, 
restaurantele din cadrul 
cantinei „Condor» S.A., 
barul din complexul coo
peratist „Arta Modei** ș.a.

Și acum, cîtcva cuvinte 
despre barăcile din zona 
gării. Cum să le spunem

tu comerțul privat

altcumva, din moment ce 
„înfrumusețează" atit de 
mult poarta de intrare a 
municipiului ? Dacă o par
te dintre ele stau mai tot 
timpul închise, cele care 
mai dau gratiile la o par
te funcționează fără auto
rizație' „La Ionică", „S.N.C-. 
Lazăr» și siropurile se nu
mără printre acestea.

Bulevardul 22 Decembrie 
străbate o bună parte a 
municipiului, înccpînd cu 
. Dacia Service**. Șl tot de 
aici începem și noi. Nu de 
alta, dar aici funcționează 
un bufet. Nu are viza sa
nepidului, dar vinde cafea 
ness, bomboane, gumă de 
mestecat și napolitane cu 
termen de garanție depă
șit. Peste drum, „Florea & 
Comp. Non stop". Toate 
bune și frumoase aici, nu
mai că. deși autorizația de 
funcționare non-stop l-a 
fost retrasă, nu se ține 
cond de acest lucru. Mer
gem mai departe și ajun
gem la „Izvorul rece» SRL. VALENTIN NEAGU

nopții
Înfiorător al cîinelui. Du
pă mai multe escapade 
de la parter Ia etajul IV 
și invers, pisica este sfi- 
șiată de urmăritorul el 
insetat de singe. Gemete 
înfundate, sînge împroș
cat pe scări. Ușile apar
tamentelor se intredeschid 
rind pe rînd. Teama, 
groaza cuprinde toată 
scara. Furia cîinelui a- 
tinge limite nebănuite. în
cercările mai multor lo
catari de a-i goni din 
scara blocului au fost 
zadarnice. Rînjetul a- 
cestuia a tăiat pofta ce
lor prezenți de o Înfrun
tare directă.

După mai bine de 25 
de minute de „război" în 
scara blocului, DIANA — 
„terorista** de la miezul 
nopții — s-n întors vic
torioasă la bravii e] stă- 
pîni. Comisese o faptă 
„istorică".

CORNE». POENAR 

Fără autorizație de func
ționare și din partea sane
pidului, vinde produse ex
pirate. Tot fără autorizație 
de funcționare este și „Ar
temis", iar „Silvana** a 
fost dată în locație de ges
tiune fără licitație, tot de 
către S.C. -Transilvania**. 
Și pentru că vorbim de 
S.C. „Transilvania", într-o 
magazie a acesteia au fost 
găsite nici mai mult, nici 
mai puțin decit 1 800 (una 
mie opt sute) cutii de ca
fea ness cu termen de ga
ranție depășit I „Tandem" 
și „Merkart Bibicu» sînt 
alte două unități private 
care nu respectă profilul 
înscris în autorizație.

Și acum, foarte pe scurt, 
despre piața Devei. Spu
nem foarte pe scurt, întru- 
cît asupra problemelor de 
aici vom reveni. Pină a- 
tunci însă n-ar fi rău să 
se știe că S.C. „Alim Corn" 
SRL nu există, dar există. 
Vrem să spunem că nu e- 
xistă nici un document 
care să ateste ființarea el, 
dar funcționează. Bufetul 
„Roco" și „Cafe-Barul" 
(rulotă) vînd băuturi al
coolice fără autorizație. 
Fără a avea autorizație, 
„Crăciun & Comp." SRL 
plantează aici o rulotă. 
„Bistro Bar» și „Prod Al- 
irnpex" merg și ele îna
inte fără a avea acceptul 
Primăriei Iar la „Nada" 
patronul refuză dialogul 
cu comisia. Pur și simplu 
nu vrea să arate nici un 
document.

Atît deocamdată.

la pas, prin 
iii'if.tfli: 

tării.»

Variate și Insolite, cîtc- 
odată, sînt lucrurile ce ni 
le spun cei care vin la 
redacție. în ajun de Paști 
am primit o vizită neobiș
nuită. Dl Carol Aloanci de 
62 de ani, pensionar deci, 
originar din Iași, a po
posit în Deva pentru două 
zile, căci s-a nimerit să-l 
prindă învierea pe drum. 
Iar drumul său, început la 
sfîrșltul lunii martie șl 
întinzîndu-se pînă In iunie, 
trece prin 20 de județe 
din interiorul țării.

„Anul trecut — declară 
dl Aioanc-1 și stă mărturie 
caietul cu notările pre
fecților, ale altor oficiali
tăți pe unde a fost — 
am făcut România Mare, 
adică 20 de județe de pe 
graniță. Deci și din Basa
rabia șl Bucovina**. In a- 
cest an și-a propus să ba
tă județele din Inima

Cerșetoria - o realitate dureroasă
Infirmitatea, durerea, ne

norocirea strigă uneori chiar 
fără a le rosti. Și-atunci, 
trecînd pe-aproapc, te a- 
pleci și lași în căușul palmei 
celui năpăstuit o monedă. 
Ai în asemenea clipe un 
sentiment de profundă mi
lă. Rugile, cuvintele de 
mulțumire ale omului așe
zat pe trotuar și rezemat 
de zidul unei clădiri 
merg la inimă. Niciodată, 
un bun creștin nu are, nu 
poate avea față de cel ce 
a avut nenorocul să cadă 
victimă unor accidente ori 
pe carc Dumnezeu l-a lă
sat să se nască cu o mal
formație — un gînd, o vor
bă de dezaprobare. Nu-ți 
bagă nimeni mina în bu
zunar cu forța. Unii nici 
măcar nu-și strigă sufe
rința, nu cer.

Aștern aceste rînduri 
pentru că unii dintre noi 
ne facem că nu-I obser
văm, alții rostesc cu voce 
tare „nu mai ai loc de ei". 
Sînt, într-adevăr, zile cînd 
e aglomerație de cerșetori.
* a r a aaaa g aa^t a » a^a a r a ^a^ g ataat a a^a a

O vizită cu surprize
Apărătorul unuia dintre 

cei trei inculpați în pro
cesul dc viol a stîrnit chi
cote în rindui asistenței 
din sala de judecată clnd 
a zis :

— Oare de ce a accep
tat E. R. să meargă cp cei 
trei tineri în respectivul 
apartament din Iscroni, 
doar știa că nu e dusă 
acolo sa se uite la icoane, 
ci pentru altceva ?

Cu aceste spuse avoca
tul a fost foarte simpatio 
și arc întrucitva dreptate. 
Cert este că lucrurile s-au 
petrecut în felul următor : 
Intr-o seară, cînd E. R. a 
ieșit de Ia restaurantul 
„Gambrinus" s-a întilnit 
cu Nicolae Albesc pe ca- 
re-1 cunoștea vag. S-a dus 
cu el pînă la podul de 
peste Jiu, unde s-au în
tilnit cu Gh. Piper și C-tin 
Nicuța. Primul dintre cei 
doi i-a zis E. R. :••••••••••••••
țării. Tot 20 la număr. 
Și tot la pas. Ar fi por
nit cu mai mulți ani în 
urmă să-.și vadă țara, în 
întregul său, dar fiind me
canic la Direcția Sanitară 
Iași n-a avut timp. Acum, 
că-i la pensie .și stă la 
bloc, are timp. Dar mai 
ales sănătate șl putere să 
facă un asemenea efort, și, 
de ce nu, curaj. Nu e u- 
șor s-o pornești de unul 
singur ca să străbați sute 
de kilometri. A avut, e 
drept, sprijinul prefecturi
lor și primăriilor, obținînd 
cazări gratuite și chiar 
cîte o masă la cantină.

Ignorind greutățile ine
rente unui asemenea drum, 
dl Aioanei și-a propus să 
treacă prin toate meleagu
rile românești, ca să le 
cunoască și în același timp 
să ducă peste tot mesajul 

Dar cine o creează ? Acel 
indivizi carc fac pe cerșe
torii. Din păcate, există 
și asemenea specimene. 
Duminica trecută, în drum 
spre biserică, am întîlnit 
citeva fete — în virstă de 
10—12 ani — carc cereau: 
„dă-mi și mie un leu". 
Erau doar niște copile cu 
chip frumos, emanînd să
nătate. Un murmur de dez
aprobare s-a pptut vedea 
pe chipul celor „acostați".

Mai există o categoric 
Aceea a pirandelor care-și 
alăptează plozii în poziția 
cerșetorilor, ori care mi
mează c-ar fi infirme. Să 
nu-i confundăm. Și la 
noi, ca și în alte părți, 
cerșetoria este o realitate. 
Nu-i nici o mindrie pen
tru oraș. Dar, cc-i de fă
cut ? Să nu ne facem că 
nu-i observăm. Dimpotrivă, 
să-1 ajutăm. Dar nu pe 
prefăcuți și pe paraziți. Ci 
pe aceia cărora infirmita
tea le-a închis orice poar
tă spre, existență.

ESTERA SÎNA

— îmi place de dum
neata. Vij cu mine ?

— Unde ?
— îmi dă Nicolae chei

le de la apartamentul lui.
La început E. R. a zis 

nu, dar — cel puțin așa 
susține — a fost forțată 
să meargă cu cei trei. în 
apartamentul lui Gh. P. a 
avut relații sexuale cu 
N. A. și cu C-tin N., cu al 
treilea nu. Cînd a scăpat, 
femeia s-a dus direct la 
Poliție și a reclamat ce 1 
s-a întîmplat și cum s-au 
petrecut lucrurile. Cei trei 
au fost luați la întrebări 
urmînd a da socoteală de 
fapta lor.

în orice caz, ceea ce a 
spus avocatul despre icoa
ne a stîrnit zîmbete și 
chicoteli în sala de jude
cată.

TRAIAN BONDOR

••••«•••••••••

său, un cald îndemn la li
niște și unire.

In peregrinările sale prin 
țară, anul trecut a întîl
nit un francez care făcea 
turul lumii și cu care a 
schimbat impresii. La o 
asemenea încercare nu se 
poate angaja, dar n-are de 
gînd să abandoneze dru
mețiile. Pentru viitor, pla
nurile Ii sînt condiționate 
însă de evoluția conflicte
lor din zonă. VLsează să a- 
jungă la Roma, mergînd 
pe urmele lui Badea Cîr- 
țan. Dar pentru asta ar 
trebui să treacă prin Iugo
slavia... .Indiferent ce tra
seu va aborda în viitor, cît 
și pentru cel pe care-1 
face acum îi dorim sănă
tate și succes în răspîndl- 
rea mesajului său de uni
re a tuturor românilor.

V. ROMAN

CUVÎNTUL LIBER ■ NR. 619 I

ȚȚWAWAWAW.V.’.

OPINII

Frontul
Democrat, 
dar care 

democrat ?
In aria politică a Romă 

niei, a luat ființă un nou 
partid carc, conform regu
lilor democrației, ce se n- 
flă în fașă în țara noastră, 
este primit cu salutări •. i 
urări de bine.

Partidul respectiv arc. 
în denumirea Identității 
sale și cuvîntul „democrat".

După cum se știe, acest 
partid autointitulat „demo
crat" a luat ființă prin 
desprinderea unei minori
tăți din cadrul partidului 
Frontului Salvării Națio
nale, la Convenția Națio
nală ce a avut loc în luna 
martie 1992, cînd respec
tiva minoritate nu a fost 
de acord cu votul majori
tății. Deci, minoritatea nu 
a reușit să dicteze majo
rității și atunci respectivii 
au creat un comitet dc 
inițiativă și au pornit la 
organizarea in teritoriu 
pretinzîndu-se „unicul par 
tid al oamenilor'*.

Dar, stimați domni din 
comitetul de inițiativă. iL 
ați încălcat democrația 
chiar din fașă, nu erați 
nici chiar născuți și ați 
violat principiul democra
tic. prin aceea că nu aii 
respectat votul majorități 
din cadrul Convenției N.’ 
ționale 1

Cuvîntul „democrat- m 
titulatura partidului di 
sună fals, nu este altce
va decît un pur fariseism, 
în ziarul „Cuvîntul li
ber" din data de 7 m.n 
1992, apare un articol „mo
bilizator» cu titlul „Avem 
un partid pentru oameni ', 
titlu care, do asemenea, 
sună fals. Domnilor care 
faceți parte din comitetul 
de inițiativă, toate partide 
le sînt pentru oameni și 
numai pentru oameni. Ai' 
auzit dv de partide pentru 
alte viețuitoare ?

Dumneavoastră vă pre- 
tindeți „unicul partid al 
oamenilor", am mai au
zit, eu personal fiind vic
tima unui astfel de partid, 
încă din anul 1958. Alt< 
comentarii sînt de prisos.

Ec. NICOLAE OSAIN

P. S. Este vorba de 
Partidul Frontul Democrat 
al Salvării Naționale.

VINE»)

15 MÎ

PROGRAM!

7,00 Program 
Tclcviziti 
Național 
din Repi 
Moldova

10,00 Actualită

10,30 Film ard
- „Bătaia 1 

(SUA, 19

12,05 Super 
Channel

13,00 Ora de 
muzică

11,00 Actualită

11,20 Mondo-h

14,40 Medicina 
pentru ti

15,l<L.Rccital
' operei

Preunive15,25

16.00 Limba 
noastră

16.30 Muzică 
pentru tn

16.45 Tragerea 
1,0 to

16,55 Actualită

17,00 Emisiune 
in limba 
germană

18,00 Pro Patri

18.45 Vidco-gli 
19,05 Viața

parlamer

19.30 Desene 
animate.

"asa
*.. uiătoa

20,00 ActuaJită

20,35 Sport

20,45 Film seri 
„Familia 
Chisholn 
Ep. 12

21.15 Rapsodii 
dc primă

22.15 Simpozio 
Revistă i 
literaturi 
și arte

23,00 Top 10
23,35 Actualii.’
23,50 Revista 

presei 
0,05 Gong !

(Urmare din pag. 1)

moșilor >1 a lua pulsul 
vieții complexe din Româ
nia dc azi, (■•■. regele Mi
hai I de Ilobcnzollern a 
fost primit triumfal, din 
atașament. dar mai ales 
din curiozitate, pierind cu 
Jmpri -ia ca țara il dorește 
la Palatul Cotrocenl. fal
să fmprc-.ic, după cum — 
nesini'.T.i șl Injustă apar 
Ideea și afirmația că na
țiunea și-a exprimat op
țiunea pentru forma de 
guvernam inf a țării, od.nîă 
cn ec.i p ntru Constituție

Mircea sau
— de Republică. Cinstit 
era ea întrebările la refe
rendum să fi fost distinc
te. clare, fără nici o tea
mă că s-ar fi dorit monar
hia. ( iți ar fi dorit-o ? I

Pe dc altă parte, la o 
intilnirc a „cremei" Miș
cării Ei-ologiste din Româ
nia. o propunere — din 
păcate chiar a unul con
frate, ziarist — a făcut 
senzație. După cum una
nimitatea votării el a apă
rut mal mult decît curloa- 
sl, chiar năstrușnică. Este 
vorba despre propunerea 
de a candida la funcțla dc 
președinte al României ex- 

premierul Moldovei, cetă
țeanul român Mircea Drue. 
Șl la fel dc curios și demn 
dc interpretări este și fap
tul că cl a acceptat.

Nu am nostalgia trecu
tului. Nu-1 cunosc nici pc 
Mihai nici pe Mircca. Cred 
însă cu sinceritate șl o a- 
firin cu toată responsabi
litatea că, tînjlnd noi atît 
dc mult după Europa, ii 
tăm să mal privim >i 'in 
jurul nostru, în interiorul 
nostru. Chiar să nu zărim 
între fruntariile patriei 
oamenii rare să poată con 
duce destinele țarii ? Care 
să fi fost cu noi în ulti

ma jumătate de secol, să 
cunoască temeinic, în pro
funzime, tot cc-a fost bun 
sau rău și tot ce vrem să 
facem pc acest plai româ
nesc ? I

Campania electoralii n-a 
început. Dar v.i in.'rpe. și 
electoratul va ifl i nume
le col mal potrivit căruia 
‘.ă-l <l< ) girul la condu 'C- 
ro.i țarii II’ fapt, nu no
mei” p-e importanții, ci 
OMIH , \ 'doare.a lui. Spc 
râm ca poporul roman i 1 
aleagă pc re| mal bun. M ii 
ales ca pentru funeți i d” 
președinte volum persoa
ne, nu liste...

Realitate și
(Urmare din pag. 1)

tulea aceluiași spirit dis
criminatoriu șl discrețio
nar. ei au hotdrit i (i ulei 
cel care „au drt’plui" la 
abonament -ii nil se poa
la folosi de el îmbăta fi 
duminica decît da-jii Iti- 
■reazu „iu fiu r < onllnuii". 
Util prestație birocrataă 

det i, pentru a dovedi, cu 
'mmduru i ștampila, că 

lucie i in fiu r continuu". 
Dar ce te faci cu profe
sorii si elevii cure au ac- 
liHJap crlru solare du
minica sau țin ore $1 shn-

mentalitate
bâta ? Cc tc faci cu eco
nomistul care în zilele 
astea are încheiere de 
lună ? $1 cc te faci cu a- 
titea alte situații Ivite 
intr-o viața libera, ce re
fuza să sc înscrie în ti
parele stabilite de o bi
rocratic paralitică? E 
simplu: toți aceștia plă
tesc inia o dată, deși au 
abonament lunar, Cu al
te. cuvinte, bit pur și 
implu jecmăniți.
Cum ziceau oamenii a- 

eia necăjiți, fn mult răb
dătoarea lor așteptare t o. 
timpul ca tovarășii a 
coboare la prima...

PROGRAM'

|G,00 Actualită
16.15 Desene 

animate
16.40 Tradiții
17.10 Opera în 

capodopc
19.10 Sport
19.15 Seară 

dc balet
20.15 PiW.'rami

Telcviziu 
Naționali 
din Rep’i 
Moldova

21.10 TVE
Interiraci 

22,D0 TV5 Euri 
22.35 BUC VVoi 

Service.



INERI, 15 MAI 1992 Pag. 3

i 
icâ

ic.
mii*

Poștașii in slujba cetățenilor
„Concurența** pămîntului

și perspectiva actului de cultură

Oficiul poștal din Si- 
meria dispune de un lo
cal corespunzător, unde 
toți solicitanta serviciilor 
poștale pot să-și rezolve 
treburile operativ, in li
niște și ordine. Dl florin 
Gostiaii ne-a explicat cit 
interes se depune din 
partea funcționarilor, a 
factorilor poștali, pentru 
ca serviciile de corespon
dență, mesagerie și difu
zare a presei să se des
fășoare in cele mai bune 
condiții Numai in primul 
trime.tru al acestui an 
s-au distribuit la destina
tari peste 45 000 de scri
sori și mai mult de 1 <'00 
de mandate poștale și 
erisori recomandate, pes

te 500 de telegrame, 600 
de colete. In acest răs
timp, cei 8 000 de pen- 
■onari și-au primit drep

turile băn< ti st abonații 
la ziare și reviste au in

dea

(
itariit

•V

• £

în avantajul cumpărătorilor
Dincolo de producția 

scăzută de legume, de pre
țurile astronomice ale pro
duselor, mai sesizăm insă 
și un mod defectuos, de
pășit de-a face comerț cu 
ace »tea. De aceea, obser- 
vind existența legumelor 
de sezon, la prețuri ceva 
mai mi' i decit la Deva de 
pildă, am adresat cîtcva 
întrebări conducerii S. C. 
..Cemafruct” S.A. Hune
doara.

De la dl director Grigo- 
rie Marinoiu ți dna con- 
tabil-țef Maria Stancu am 
reținut citeva dintre prin
cipalele preocupări pentru 
ca magazinele >ă fie in 
permanență aprovizionate 
cu legumele ți fructele 
care apar. ac. .tea să se 
vindă imediat. Chiar în 
ziua documentării, 5 mai, 
unitățile societății primise
ră dimineața 2 t spanac 
; 14 lei/kg), 2 300 kg castra
veți de seră (160 lei/kg). 
Pentru ca tot ’impui să 
aibă legume de sezon, so
cietatea a acordat produ
cătorilor agricoli cu care 
au contracte un avans de 
14 milioane de lei. Tn 
principal, contracte au cu 
SC. ..Horticola" Deva, fer-

wța pe /¥rI — ( ucoană, mi-ai tamponat mașina !
I Dumneata ai dat vreodată lin examen dc
I conducere ?
1 — Olio, de cite ori!...

— Domnule inginer <)- 
viditt Munteami. au trecut 
240 de zile de cînd aii fost 
oaspetele uneia dintre edi
țiile „convorbirilor „Cuvin- 
tului liber", în calitate de 
director al Diteețici de Te
lecomunicații Hunedoara a 
Uomtelecom R A încercăm 
o privire în urmă spre a 
vuTlea cum •*. au înfăptuit 
unele promisiuni făcute cu 
acel prilej ?

— A,a repide trece tim
pul ? Se poate, de ce să 
nu se poală face un bi
lanț ? S-o luăm în ordine. 
Prima în „convorbiri" a 
fost problema numărului 
mare de deranjamente re- 
< lam.itc de populație. Ni
velul lor oscila atunci în
tre .2 000 -2 500 în județ, 
cea mai marc parte fi nd 

trat în posesia publicații
lor preferate.

— Există o bună pă
trundere a presei In ora
șul Shneriri și in locali
tățile pe d re le mai de
serviți ?

— Este mult interes 
din partea cetățenilor 
pentru ceea ce se întim- 
plă în țară, în lume. Din 
ceea ce cunoaștem noi, 
din numărul abonaților 
pe care îi avem, oamenii 
vtrstnici sint cititori mai 
pa.ionați, mal interesați 
decit tinerii. Pot să vă 
spun eă lunar se difuzea
ză in jur de 18 000 de di
verse publicații — ziare, 
cărți și reviste. La ziarul 
cotidian „Cuvîntul liber" 
numărul abonaților a 
crescut in acest an în 
fiecare lună cu cite va 
zeci de exemplare. în 
plus mutarea tutungeri
ei nr. 38 intr-un nou spa

gia 8 solarii, de la care 
produsele sint preluate rit
mic. Cantitățile de marfă 
perisabilă sint in funcție 
de comenzile magazinelor, 
care știu exact cit pot 
vinde. Dacă aceste pro
duse sînt aduse de la Cim- 
pia Turzii sau I.șalnița, 
ceea ce depășește capaci
tatea de desfacere a unită
ților proprii este oferit 
altor societăți de profil. 
In privința prețurilor exis
tă multă grija ca ele să 
nu fie prea ridicate, nici 
cele dc achiziționare a 
produselor, nici cele de 
desfacere către populație. 
Dc aceea nu sint accepta
te produsele de la pro
ducători decit la un anu
mit preț, iar pentru vân
zare nu se adontă plafo
nul maxim. De pildă, ro
șiile achiziționate cu 230, 
ar fi putut, după adaosul 
de 43 Ia sută, să fie vîn- 
dute cu 362 dc lei. dar 
s-a hotărit să nu depă
șească 300 de lei/kg. Dacă 
se constată că n-au desfa
cere, automat se scad pre
țurile la produsele de se
zon, ca ele să nu ajun
gă la depreciere. De- 

\

dcrinjamenle în cablu. Am 
redus considerabil numărul 
total al deranjamentelor 
iar cele datorate cablurilor 
reprezintă acum circa 30 
la sută. Cele de scurtă du
rată datorate uitării tele
fonului deschis — Î5 la 
sută Este bine dec] ca du
pă fiecare convorbire, a- 
bonatul să verifice dacă 
arc sau nu ton la aparat.

După cum se vede, au 
fost mult reduse deranja
mentele în cablu, prin în
locuirea ac. .tuia, dar ne
cazurile ilustre majore 
datorate interi ..nțim bru
tale asupra cablurilor cu 
utilaje twasicre, provoca
te in specia) dc cei care 
lucrează Ia toTmofă-arc, 
nu au încetat. Am Încer
cat o colaborare mai bună 

țiu, adecvat desfacerii 
presei în centrul orașului 
Simeria, facilitează difu
zarea mai bună a ziare
lor și revistelor.

— Remarcați, vă ru
lăm, pe cei mai conștiin
cioși salariat i.

— Fiecare iși face da
toria, altfel nu merge. 
Notați totuși pe ofician
ta Camelia Popa, Ana 
Banu, Vulerica Botnar, pe 
Marieta Igănescu, casie
rele Elorica Bogdan. Vio
rica Bălșan și Cornelia 
Crăciuneac. -Să nu uităm 
insă pe harnicii [adori 
poștali Rodica fștef, Elena 
Avram, Silvia Spanior, 
Maria Romanți și Elena 
Botoroagă care asigură în 
toate zilele lucrătoare pri
mirea de către abonați a 
zia relor, core spend e nț ei, 
a mandatelor poștale

SABIN CERBII

plasările cu mașinile pro
prii la producători (una 
era plecată, alta urma să 
plece) fac să nu existe go
luri în aproi izionarc.

Sint strădanii și zbateri 
pentru ca toate cele 27 dc 
magazine din Hunedoara 
(13), Hațeg (3), Călăi» Ghe- 
lari și Riu Mare (cite 2), 
I unea Cernii, Sintâmăria- 
Orlea și Baru (cite 1) să-ți 
justifice existența, oferind 
cumpărătorilor și mărfuri 
specifice, nu numai cafea 
ness sau băuturi, ca in 
dtc locuri. Aceste preo
cupări dovedesc un mod 
suplu dc a gîndi azi co
merțul cu legume-fruetc. 
Pe aceeași linie am m.u 
reținut o sugestie — pro
punere pe care dl Mari
noiu o face celorlalte so
cietăți de profil din ju
deț. E.i a venit in discu
ție cînd l-am întrebat 
ram la cît crede că se va 
ridica prețul căpșunilor în 
acest an. Mi-a răspuns : 
..Dacă noi, comercianții. 
im fi uniți în a nu da 
pentru un produs dccît 
prețul pe care consideram 
că i) merită ți cu care se 
poate șl vinde, atunci pro
ducătorul ar fi obligat să-l 
accepte. Ar fi spre binele 
tuturor, inclusiv al produ
cătorului, cînd c vorba dc 
prixlusc perisabile". Acest 
punct do vedere se vrea o 
invitație spre cooperare în 
domeniu, coca cc ar fi în 
avantajul cumpărătorilor 
in primul rînd. dar și al 
comercianților După > cum 
avantajos este și modul 
cum este făcut comerțul 
ru legume fructe la Hu
nedoara.

V IORK \ ROMW

ui acești agenți economici, 
dar de fiecare dată sîntem 
ocoliți. Cred că primăriile 
ar putea coordona mai 
bine asemenea lucrări.

— Aveați domnule di-

DUPĂ 240 DE ZILE...
rector, in urma cu 8 luni, 
un număr marc de cereri 
de ins’alarc dc posturi te
lefonice nesațIsfăciitc. (. um 
stăm la ora aceasta ?

— Deși am satisfăcut 
multe cereri ilc populației, 
numărul celor țv oluționa- 
tc este tot luare — circa 
30 O00 — deoarece după 
„convorbirile" de anul tre
cut, nl s-a adresat o eo

Actualii directori de că
mine culturale au o vechi
me dc mai bine de doi ani 
în acest domeniu de acti
vitate sensibil, extrem dc 
dificil, care este activita
tea culturală .ți — de ce 
ne-am feri să o spunem? — 
munca de educație. Pen
tru că individul uman din 
cea mai fragedă vîrstă în
vață, este capabil să dobîn- 
dcască, să recepteze cunoș
tințe, să-ți sporească zes
trea sufletească în fața fru
mosului artistic. în această 
perioadă, oamenii chemați 
să facă muncă culturală 
s-au confruntat cu greutăți, 
fiind nevoiți ei înșiși să 
învețe, să o ia de la înce
put, alături de cei pe care 
ii chemau la actul de cul
tură. Au lipsit banii, apa
ratura de practică cultura
lă, sediile așezămintelor 
de cultură s-au deteriorat 
devenind uneori neprimi
toare

Acesta a fost începutul 
muncii lor, al unui nou act 
de cultură declanșat după 
revoluția din decembrie, 
desfășurat în condiții de
mocratice, dar care a fri
zat nu o dată anarhia. 
Ceea ce ne-a impresionat, 
însă, la directorul Căminu
lui Cultural din Rapoltu 
Mare, dl Ovidiu Iov, este 
faptul că dinsul reușește, 
in ciuda greutăților, a 
„concurenței" pămîntului, 
generată de Legea fondu
lui funciar care captează
'.■.•^W.,\WAW?AW<VA‘AWAWWAW//AV//A,.W//.VZA’.SS,.SSW.W.-

Cine a împlintat cuțitul in inima victimei ?
într-o dimineață, Emil 

l'ieraru, din Vulcan, a au
zit cum cineva încearcă 
să deschidă yala ușii de 
la intrare in apartamentul 
in care locuia, de cîhăva 
vreme, împreună cu Iulia- 
na Gălățcan. Nepoftitul 
din fața ușii nu reuși să 
deschidă yala de acces, de 
aceea apasă pe butonul so
neriei. E. F. se duse și 
dcschiso. Tn prag stătea 
un om pe care nu-1 cu-
n oștea.

— Ce doriți ? — a în-
trebat.

— Păi, am venit acasă
la mine, a zis omul din
prag. Eu vă întreb 
căutați în casa mea ?

ce

— Aiem acte, nc-au dat
repartiție cei de la gospo
dări,-] comunală.

— Unde-i repartiția ? S-o 
văd.

— Este la Tullana. Mă 
duc s-o chem dc la servi
ciu.

E. F. a închis ușa șt a 
plecat după concubină. 
Ghcorgho Angliei — el era 
vizitatorul neașteptat — 
s-a dus la R.A.G.C I și a 
aflat că repartiția pe apar
tament i-a fost anulată — 
in vreme ce el era cu tre

rcre masivii de instalări 
de posturi din partea agen- 
ților economici. în proble
ma extinderilor, situația 
se prezintă astfel : la Deva 
extinderea cu >000 de II- 

nii sc va termina c-ttre 
sfirșitul anului. O lucrare 
asemănătoare a fost înche
iată la Hunedoara La Vul
can a început extinderea 
cu 1 000 dc linii. Ln Uri- 
rani clădirea centralei te
lefonice a rămas în sta
diul dc construcție din 1988 
șl sîntem în tratative cu 
o societate comercială de 
construcții din Valea Jiu

in momentul acesta atenția 
cetățenilor comunei, să va
dă in perspectivă desfășu
rarea actului de cultură pe 
plan local.

„Satul nostru este depo
zitarul unor tradiții folclo
rice extraordinare, care 
stau in stare de latență ți 
pe care trebuie să le va
lorificăm •— ne-a relatat

Cum gîiidcsc 
directorii dc cămine 
activitatea culturală?

dinsul. S-au păstrat tradi
ții care țin de munca pă- 
mintului. Am studiat ani 
la rînd acest proces în sa
tul Boiu și nu numai aici. 
Tn anii trccuți, oamenii e- 
rau mai posaci, trudeau 
din greu pentru a cîțtiga. 
Acum au de lucrat supra
fețele lor de pămînt, a- 
ceasta fiind singura lor 
preocupare. Nu mai au 
timp de destindere. Va 
trebui, însă, să-i atragem 
la viața culturală. Singur 
nu voi reuși. Și, așa cum 
spunea sociologul Dimitrie 
Guști, trebuie să acționăm 
toți factorii, toate institu
țiile comunei, la această 
activitate. Trebuie să-mi 
creez un cerc cît mai larg 

buri prin țară —, deoare
ce vreme îndelungată n-a 
plătit taxele pentru între
ținere. A trecut prin pia
ța din oraș unde a con- 
>umat ceva alcool, apoi, pe 
la prînz, a revenit la 
fosta sa locuință. I-a găsit 
pe E. F. și pe I. G. ncasă. 
Au început un fel de tra
tative, Gh. Angliei zicînd 
că nu mai are pretenții 
asupra locuinței și — în 
schimbul a 5 000 de lei — 
lasă celor doi ce mai a- 
vea el pe acolo — o ca
napea, două mese, scaune 
ș.a. C înd s-au înțeles la 
preț, Emil F. a desfăcut 
o sticlă de vodcă, parafind 
în acest fel tîrgul. Iuliana 
G. s-a reîntors la serviciu, 
iar cei doi bărbați au con
tinuat să bea. La un mo
ment dat, Gh. Angliei a 
plecat, dueîndu-se la Bur- 
bătenl, unde locuia fosta 
lui soție. Emil Ficraru a 
fost găsit, în imediata a- 
propiere a ieșirii din bloc, 
eu un cuțit împlintat în 
inimă. Anunțată imediat, 
poliția a intrat în alertă. 
Primul suspect : Gh. An
gliei. Oamenii în unifor
mă au bătut la ușa apar 
tamentulul din Bărbăleni, 

lui s-o preia dc la Condor 
S.A. și s-o termine. Dc 
altfel, dintre orașele Văii 
Jiului, doar Urlcaniul șl 
Aninoasa nu sînt racorda
te la prefix’. Tot anul a- 
resta vom termina clădiri
le centralelor dc la llia 
și Sarmizegetus i șl sînt 
șanse să începem monta
rea echipamentului.

— Domnule director, să 
revenim la problema spi
noasă a taxării convorbi
rilor adiționale. Putem în
lătura suspiciunea unor ce
tățeni, nemulțumiți de nu
mărul adiționalelor cu ca
re sint uneori taxați, cum 
c,ă tehnicienii din centra
lele automate efectuează 
convorbiri particulare In
terurbane prin cuplare la 
contoarele unor abonați ? 

de oameni tineri. E ră.i.ca 
pentru cultura nu sc găsesc 
bani. Vom încerca să con
solidăm formațiile artisti
ce pe care le avem — dan
satorii perechi și călușc: ii 
din Boiu, grupurile de co
lindători, formațiile artis
tice ale copiilor, caro acum 
se află în Franța, vom 
crea altele noi. Cu acestea 
vom prezenta cît mai mul 
te spectacole pentru a i 
sensibiliza pe localnici. 
Vom căuta să invităm cu 
spectacole colective artis
tice din județ. La rîndul 
ei, biblioteca va intensifica 
activitatea cu carnea, prin 
intermediul prezentărilor 
de cărți nou apărute, al 
expozițiilor, al înti’niriloc 
cu scriitori. De altfel, ș» 
în momentul de față bi
bliotecara Anișoara K'.rij- 
zsi desfășoară o susținută 
activitate. încercăm să a- 
tragem cit mai mulți tineri 
la videoteca ce se organi
zează în sala veche dc 
spectacole a căminului cul
tural, unde, în lipsa pro
iecției dc film, nu se mai 
face nimic. Și poate, cu 
sprijin bănesc din partea 
Primăriei, vom putea da 
in folosință popicăria"

Sînt intenții de bun au
gur, care sperăm că vor 
face din așez.ămîntul de 
cultură un adevărat focar 
de cultură ți educație.

MINEI BODE A

unde locuia fosta lui soție.
— în numele legii, des

chideți I
N-a deschis nimeni, dan 

dc dincolo dc ușă s-a au
zit :

— Pe cine căutați ?
— Pe Gheorghe Anglie). 

Este aici ?
— Eu sînt, dar no 

deschid.
Cei din fața uni și cel 

din dosul ei au continuat 
parlamentărilc (nici o alu
zie la Parlamentul Roma 
nici) .dar fără rezultat, din 
pricina încăpățînăril lui 
Gh. A. (de ce, oare, a- 
ceastă incăpățînare?). Abia 
cînd a venit Ia fața locu
lui reprezentantul procu
raturii, Gh. Angliei a ce
dat.

— De ce mă arestați? — 
a întrebat el, în vreme ce 
era încătușat.

— Ești învinuit de cri
mă.

— Dar cu n-am omorit 
pe nimeni.

— Asta o sa releve fap
tele.

Și faptele, toate, îl în
vinuiesc pe Gh. Angliei.

TRAIAN IIONDOR

— Vă imit să vedeți 
personal in centrală duca 
este posibil acest luciu.

— Nu, nu este posibil, 
f) spunem cu toată răspun
derea. ir, centrala — tele
foane ale Rointelecom ne 
contorizatc permit perso
nalului dc aici să efectue
ze orice fel do convorbiri, 
fără a Încărca nota de plă
tii a nimănui, fn central.i 
nu pătrunzi dccît dacă vie
ții consemnul, iar contoa
rele abonatelor sînt sigila
te cu plumb și aflate in 
cofre’.c sub cheie, care e>.t‘- 
elibcrata doar celor auto
rizați să ;lib.i acces la con
toare. Nu nr erijăm în a- 
loc.at pentru nimeni, dar 
ce este drept și Iul Dum
nezeu ii place.

I<)\ < HM LEI
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•Stil. Deva vinde en pros ; 
ligăfi Viceroy, țigări Win
chester, ease de bani T 85, 
<• i ■ v. - \V. 100 W, 
televizoare color Beko. dia
gonala 06 cm, pantofi da 
rnă Siria. De asemenea, 
vinde cu amănuntul : fri
gidere Arctic, congelatoare 
Arctic .și drujbe electrice, 
'telefon 1211.' (.:ită)

• V1XD autocamion 
in circulație, marca 
Mercedes Diesel, 7.5 
tone, stare perfectă. 
Xr-,]. telefon 966/17721', 
după ora 21. (2924,'

• V!\D autobuz Ikarus
1 Deva, str. Grigorescu,

1 (peste calea ferată), preț
■ a.abii (3511)

• \I.XD î>i:ci' >u,ii, me- 
. ’ t s;aieriă. telefon

(3539)

• 1XD m. ină de Irieo-
X.-iiU; 360, nouă. Dc- 

v I, telefon 17O52. (3538)

• \ I.ND anvelope auto
Iți? x 13 sau schimb cu 
l'AxJț- . I vind țuică, vin 
pentru dif. ite ocazii. De- 
v t. telefon 26191. (3113)

• VÎXD apartament 3 
camere u: -cent al. Sime-

• « Ma * mm •
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ria, preț convenabil, tele
fon 60032. (3414)

• VÎND casă, Deva, bdul
Decebal, bl. 16, parter, o- 
rele 6,30—13, (C’ifea Ex
pres). (3416)

• VINI) apartament 3 
camere decomandate, cen
trul civic Hunedoara și Da
cia 1310, stare excepționa
lă. Informații telefon 957/ 
Ic 16. după ora 1(1. (3391)

• ViXD apartament 2
camere, Drastic, str. Bri- 
cazului, bl. 50, ap. 131, el. 
2. (3419)

• Vl.XD video recorder 
S.msui, pr*t convenabil. 
Di va, telefon' 28058

(6 120)
• VlND televizor color 

Elcrom. Deva, telefon 
17026, după ora 16.

(3421)
• VÎND materiale con

strucții, țigla, bolțari zgu
ră, cherestea, butelie nor
mală aragaz. Hațeg, bl. 17 
lî, sc. G, et. II, ap. 56.

(3521)
• VÎND vaccinuri poli

valente pentru ciini. De
va, telefon 20657.

(3525)
• VÎND apartament pro

prietate 2 camere. Deva, 
telefon 22175, dllpâ ora 16.

(3533)
• VÎND canapea exten

sibilă. tapițerie catifea ver
de. un corp bibliotecă 
lemn 2 m lățime, 1.80 înăl
țime. un televizor Sport, o 
masă cu scaune. Deva, te
lefon 25821.

(3542)
• VÎND cavou 2 persoa

ne in Hunedoara Informa
ții Deva, telefon 23016.

(3534)

SCHiMBURt COMEMORĂRI
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ICOMERCI XI \
„X IX XI COOL” DEVA S.A.

iiicepind cil data de 20 mai 1992 
prin magazinele proprii din județ o gamă 
riată de produse alcoolice.

Livrarea se va efectua ia preț cu amănun
tul și en-gros.

Relații suplimentare se pot obține la se
diul societății din DIA X, bdul 22 Decembrie, 
bl. 12. telefoane 25882 și 10515.

De asemenea, începi nd cu dala tic 20 mai 
1992, societatea va deșt hide in municipiul | 
PETROȘ \ XI un depozit de livrare băuturi al-« 
cotdice cil gros, cil adaos 
sută, situat in str. Oltului, 
de imbuteliere spirtoase).

Relații suplimentare se 
societății (lin DEA X, bdul 
12 telefoane 25882 si

\ a li\ ra
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DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră 
confort I sporit, cu garso
nieră obișnuită centru, fiin
ță, Progresului, Deva, te
lefon 26031.

(3118)

• SCHIMB apartament
2 camere din Deva, cu si
milar l’eșița. Ilclații te
lefon 12570. (3529)

OFERTE 
DE SERVICII

• CAUT femeie pentru 
îngrijit copil 1 an. Rela
ții Deva, împăratul Traian, 
bl. 13, ap. 10, se. A (zonă 
Transilvania sau centrală).

(3j30)

DIVERSE

• C'u autorizația nr. 
6470, din 11 martie 1992, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființa Asociația familială 
„Carmen", cu sediul in Hu
nedoara, reprezentată prin 
Corcodel Aurelia, avind ca 
obiect de activitate comer
cializarea dc mărfuri ali
mentare. preambalate, nc- 
pcrisabilc, industriale, in
digene și import, intrate 
legal in tară.

(3112)

PIERDERI

• PIERDUT carnet mem
bru, eliberat de Cooperati
va dc Credit „Decebal" 
Deva, pc numele Ciubc- 
rca r.contina. II declar 
nul. (3528)

• PIERDUT legitimație 
serviciu, pe numele Po
pescu Elena, eliberată dc 
„Meropa" S. A. Hunedoara, 
O declar nulă,

(2920)

• PIERDUT stampilă 
SNC-T \ T DAN ÎL \ EMA
NI EL O declar nulă.

(3510)

• CU nemărginită tris
tețe anunț comemorarea a 
6 săptămini de la decesul 
scumpului meu soț,

Al EXINDRU 
SCHIRGHER.

în data dc 16 mai, ora 12, 
la Biserica Ortodoxă din 
str. Emincscu, Deva. San
da. (3418)

DECESE

• FAMILIA Hilda 
Ioan și Sofia mulțu
mesc tuturor celor ca
re au condus pc ulti
mul ci drum pe scum
pa lor soție și m imă,

ELINA Bl’D\,
la numai 64 ani. din 
satul Bozeș, comuna 

Geoagiu, Dumnezeu s-o 
odihnească !

(3526)

• SOȚIA, fiul, nora 
și rudele apropiate 
mulțumesc tuturor ce
lor care in ziua de 11 
mai au condus pc ulti
mul său drum pc cel 
cerc a fost

mi t>i \n: por i
Nu te vom uita. 

Dumnezeu să te odih
nească in pace '

(3527)

• S- V stins din via
ța, după o scurtă sufe
rință, cel care a fost 
sufletul familiei noas
tre,

lAZ.ĂIt 1IOR(
în vîrstă dc 84 ani. 
înmormîntarea va a- 
vea loc vineri, 15 mai 
199'.', or;1 15, în cimi
tirul din str. M. Emi
ncscu, dc la Casa 
Mortuară Deva. I ami 
lii’c Horea și Glăman.

(3537)

comercial dc 8 la 
nr. 5 (fosta secție

pol obține la sediul
22 Decembrie, bl.

165 l >. (.>76)

X.l.C.O.M. XI.B \ — ALB X IUL! \
str. Decebal, nr. 2

Primește oferte de colaborare in producție 
Și comerț pentru spațiul 
Aitid, -tr. Transilvaniei, 
mp de depo/itare).

Ofertelt se primesc
puia la data dc 18 mai a.c.

Informații suplimentari
I H8C. ,i llfl(»5.

situat m blocul A 9,
nr. 31 (23 I mp 295

la sediul X.T.C O. XL 
ora i.>.
la telefoanele 968'

(500)

SC. „XPItOTERX” S.A. SIXIERIX 
(fosta BAZĂ nr. 20)

Vinde din stoc garnituri anvelope (anvelo
pă 1 cameră) 155x13 pentru Dacia 1300, la 
prețul de 0 710 lei, anvelope: 175x11 la prețul

7 100 lci/btic., anvelope pentru ARO 050x10 
prețul d< 8 500 lci/btic., acumulatori auto 
45 Alt cu prețul de 0 450 Ici, cu garanție 
0 luni și acumulatori de 45 Alt cu prețul
8 170 lei, cil garanție de un an. (532)

de 
la 
de 
de 
de

SOCIETATEA C OMERC IALĂ 
HIDROCONS'f RUC TI A S. A. BUCI RESTl 
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R. A.G.C.L. DEVA
SEC ȚI \ I EILMOFICARE

Aduce la cunoștința locatarilor din muni
cipiul Deva, zonele : centru. Libertății; C'u/a- 
X odă, Kogălniccanti, Gojtlu, I’ieței, împăratul 
Traian, Dragoș-X’odă, sistarea furnizării apei 
calde menajere, inccpind cu data de 18 mai 
1992, ora 15, piuă la (lata de 23 mai 1992, ora 7, 
pentru lucrări de racordare și punere in func
țiune a rețelei iieriene dc termoficare din zona 
Autogării, de către I.E.C. Mintia. (57 1)

SOC IE PATE X COMERC (ALA 
.. XRDI \I.UL“ S.A. DEX X

Aduce la cunoștința celor interesați că li
citația pentru locația de gestiune a unităților : 
cofetăria CRINUL. RĂCORITOARE DACIA, 
magazin HERMES, se amină pentru ziiri dc 
25 MAI, ora 10, in același loc, nu in 19 M XI 
1992, cum a fost publicată in ziarul CL’X IN’iT I. 
LIBER din 5 mai 1992.

Documentația se găsește la sediul societă
ții comerciale, str. I’iata Victoriei, nr .8, Deva.

(573)

1

•. SOCIETATEA
DETECTIVILOR PARTICULARI 
DIN ROMANIA.

I II I \l \ DJ A A

tr. M. Emincscu, nr. 2, 
(fosta Judecătoria Deva), 

telefoane 956/I1179 si 16617

£

s
I

CONSILII I LOC \L AI Ml NICD’Il LUI 
III NEDOARX

Aduce la cunoștința deținătorilor dc ani
male din municipiul Ilune.loara ca este strict 
interzis păsunatul in parcurile și pc zonele 
verzi din oraș. Contravenienților li st vor aplica 
prevederile legale în vigoare. (.>.>9-1)

C O N \ <> C A R E
FIU MARI V AIUNK IFH LIH 

III \EDO\R \
Convoacă pe toți deții, dorii de garaje din 

zona str. Lătureni. str. Mureșului — stații dc 
mortare I.C.S.tl. — S.A, să se prezinte la 
sttoliul Primăriei, camera 23, ii, data de- 21 mai 
1992, ora 10, pentru clarificarea situației exis
tente. (559-2)

COOPERATIVA ..MOȚlU."
B R A D

în colaborare cu tei interesați, 
ll.C.E.C.O.M. nr. 4/21.09.
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Incliiria/iî, 
conform Ilotăririi 
1991, spațiile dc la parterul complexului vccbi \ 
din Giirabarza, rămase disponibile.

Relații la sediul cooperativei, 
Ctiz.a Vodă, nr. 3, telefon 50f>88.

din str. 
(513)

ALIMENTARA” S.A. DEVA
I Decembrie, nr.
CONCURS:
ora 10, la sediul 
postului de

cu sediul in Deva, bdul
ORGANIZEAZĂ

in data dc 30 mai 1992, 
cietății, pentru ocuparea 

• (ONTABII. ȘEF.
Relații suplimentare la telefon ItilOG. (519)

30.
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Disponibilizcază prin vîn/.arc mijloace five | 

propuse la casare. Listele acestor mijloace pro
ptise pentru casare și scoatere din funcțiune 
se găsesc la sediul sucursalei 
in localitatea Brazi, comuna

Informații suplimentare 
70951, interioare 163, 110.

Rin Mare-Rctez.at, 
Rin de Mori.
la telefon 957/ 

(519)
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• RROACTIA Șl ADMINISTRAȚIA t
J 2 700 Deva, sir. 4 Decembrie, 85, 
j (tidețul Hunedoara

Telefoane i 11273, 12157, II2G9
• Telefon Tipografiei 25901
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A bi scopul rr-dlicerii și licliidârii .sustragerilor de 
materii prime, produse finite și alte materiale din ca
drul unității dumneavoastră. Societatea Detectivilor 
1‘ai'lii olari din Romania S.R.L.. prin filiala sa 
Deva, asigură servicii de supraveghere dircci.i 
discretă 
personal 
;i căibrr 
riale și

S.R.L., prin filiala sa <liu 
asigură servicii ilc supravct’lici'e dirici.i sau 

— piinlr-o gamă variată <le metode și cu un 
specializat — pentru depistarea surselor și 

de sustrageri din unitate a diverselor male- 
produse finite, sau de p<- traseele efectuate 

cu miiloacc tic transport de l.i furnizor l.< beneficiar, 
tlferfi iiihnanații asupra bonității și serio/itații 

partenerilor de jfaceri din tara și străinătate.
• sot II I V II \ Ili.rK I IV II (li: l'tRIItl I \ltl 

DIX ROAl.X.XI \ — 1 11 I \ I A 

ni t IJGEX I l. PERSONAL.
O \RE SI Ml DII. IX SPi:t t \l 
I'm I I ARI.

DEV \. ANG \.i: \Z \ 
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III \l DO \RA—Dl \ \
Piața Unirii nr. 3

\ X

de

\

\ iude la sediul sau și la casa 
valutar din incinta Hotelului SarmU 
precum și prin filialele din 1’elrosani. 
(loara. Brad si Simcria

CERIU IC XII 1)1 DII’O/.II
valoare de :

25 (1011 lei
50 000 Ici

100 000 lei
(lobinda de 55 la suta pe au.

Relații suplimentar' la sediul hainii
telefoanele 19559. 117 15. 18360. 
17 sau 2 1.

iii

cu

s< bimh 
Dev i.

11 mic-
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sau la
interioare II, 

(55 I )

SOCIETATEA COMERCIALA 
„SARMISMOB" S.A. DEVA

cu sediul în Deva, bdul 1 Decembrie nr. 24.
ANGAJEAZA :

• tîmpkiri (bărbați) pentru atelierul dc pro- 
|lotipuri și unicate.

Informații suplimentare la sediul societății 
sau la telefoanele 11999, 16124, 14026.I 
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Inlierign răspundere pentru conținutul 
articolelor publicale o poartă 

nulorii acestora.

fftPARObi
S.O. „Polldava" SJX.
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