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Să vi i îmbrace românii!“

Citesc în Memorandumul 
I adresat guvernelor S.U.A., 
1 Angliei şi Franţei de către 
i Societatea Bucureşfi-Chişi- 
/ nâu: „România s-a con- 
1 siderat totdeauna aliata 
 ̂ tradiţională a ţărilor dum- 

t neaVoastră ; poporul român 
)■ a sperat ani de zile înfr-o 
1 minune săvirşifă de aliaţii 
 ̂ tradiţionali... şi este pre- 

l gătit sa uite episodul Yalta 
/ dacă... şi dacă... şi dacă..." 
1 Aud : „Vizita primului 
i ministru român în Republi- 
 ̂ ca Moldova este un fapt

fără precedent". Şi . mai 
aud: „Se strîng relaţiile 
între cele două ţări româ
ne". Ministrul nostru de 
externe merge chiar mal 
departe cu afirmaţiile, pre- 
zicînd o soartă asemănă
toare celor două foste 
Germanii.

Este mult?! Este puţin?! 
Doar viitorul va decide 1 
Vin însă cu o propunere 1 
Să încercăm a înţelege din
colo de gesturile şi vor
bele uzanţelor diplomatice! 
Şi, ca oameni simpli ce

sînîem, să plecăm urechea 
la mărturiile oamenilor sim
pli de dincolo de Prut I 

Un astfel de om este 
Raisa Ursu, din Ocniţa * 
orăşel din nord de Ba
sarabie. Mamă a trei co
pii, dintre care unul, cel 
mai mare, învaţă de un 
an în România -  d-.na R.U. 
ne-a cerut sprijinul într-o 
chestiune pe care o ştia a- 
propiafă sufletului nostru. 
Tînăra şi apriga i femeie 
ne-a făcut părtaşi tribula
ţiilor la care este supusă 
de un an încoace. In re
latarea faptelor ne impu
nem desăvîrşîtă obiectivi
tate. Şi ne mai impunem 
a ne recuza de la orice o-

pinie personală. Interpreta
rea râmîne la latitudinea 
d-voastră, stimaţi cititori!

Iunîe—iulie '90. Dintr-un 
raion vecin/ dna R.U. află 
că şcolile României pri
mesc elevi de peste Prut. 
Igor, băiatul dumneaei, ac
ceptă să fie înscris la noi. 
Media de absolvire a cla
sei a Vlll-a este frumoasă 
şi îi permite înscrierea, 
Instituţia omoloagă inspec
toratului nostru şcolar îi 
spune mamei că la ei nu se 
ştie încă nimic. I se promite 
că va fi sunată atunci cînd 
Vor exista date- exacte. Fe
meia aşteaptă. Toamna se 
apropie. Şi în 7 august '90, 
'mama bate -  a cita oară?}

-  ia uşa aceleiaşi funcţio
nare. „Da, am primit lo
curi în şcolile din România! 
Dar dosarul trebuie să-l 
depui azi!" Atenţie I Do
sar întocmit cu grafie lati
nă ! La doar un an de la 
introducerea alfabetului nos
tru I Cîţi or fi ştiind să-l 
folosească, oare ?! Prea 
mulţi, în nici un caz, nu I 
Dar maşini de scris cu ca
ractere latine cîfe să fie, 
într-un coîf uitat de lume? 
Prep multe, nici ele, nu I 
înainte de ceasurile 4 ale. 
după-amiezii, marna aduce

NATALIA VASiU
(Continuare io pag. ă 2-a)
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LA C.T.E. MINTIA
Â-l evoca pe Badea Cîr-

ţân'în acest august, Cînd 
comemorăm 8 decenii de 
la trecerea sa în veşnicie, 
înseamnă a restitui in su- 

. flelcle ardelenilor o rază 
de. lumină. însăşi aminti
rea lui Badea Cîrţan este 
o restituire de lumină 
într-un timp tulburat da 
dezbinări şi rea-voinţă.

Memoria noastră, în
delung iubitoare de ade
văr istoric, U ăşază- pe 
George Cîrţan, ţăranul 
autodidact din Cirţişoara 
Făgăraşului, in rtndul a 
colora care — prin iubi
rea de neam, de unitate 
naţională^ de dreptate, 
prin interesul pentru cu
noaşterea originii latine a 
poporului român — şi-au

elştigat celebritatea.
Docu mantele vremii, de 

la începutul acestui veac, 
ni-l înfui işcuză în strai 
românesc, cu nelipsiţii de-, 
sagi în spate, în care

Dor de
Badea C îrţan

purta slova cărţii de la 
românii de dincolo de 
C'arpafi, cu dorinţa de a 
sfărima cătuşele vieţii 
spirituale ale fraţilor săi 
transilvăneni. Nici con
fiscarea cărţilor româneşti 
şi arderea lor în piaţa 
Braşovului, nici drumurile 
istovitoare peste munţi şi

mai poate analiza, Apoi, 
ore suplimentare ? De ce 
să se facă dacă nu e ca
zul ? Cine prestează, to
tuşi, asemenea "muncă în 
plus este retribuit cores
punzător.

în timp ce conducerea 
teftnocentralei se afla în
tr-o scurtă telcconfcrinlă,

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-.

Vacanţă de...producţie ?
9  Depozitul de cărbune c gol 
9  Contoarele energiei înregistrează iiemuncă îti 

ţară
% La iarnă va fi bine...

Imagine din depozitul de cărbune. Nici o activitate. Marile maşini de în
cărcat şomează... Foto PA VEL LAZ A

încă de la poarta Termo
centralei Mintia un cu
noscut m-a interpelat, mal 
în glumă, mai în serios : 
„Puteţi scrie că nu mai 
poluăm I" „Adică ?" „Păi 
vedeţi vreun fir de fum 
ieşind pe coş ? Cu o sin
gură moară pe cărbune 
nici nu-i posibil. Azi,mîine 
dăm în primire".

în uzină, In general — 
acalmie. în incintă, şi pe 
coridoarele impunătoarei 
clădiri — un du-te—vino 
neîntrerupt. Cineva îmi 

: spune: #iNoi, muncitorii, 
sintem în dispută cu consi
liul de administraţie". „Pe 
ce motiv ?“ „Păi, cum adi
că ? Noi luăm salarii la 
nivelul funcţionarilor ? Şi 
ei sînt atîţia... în plus, nu 
ni se mâi plătesc ore su
plimentare..." „Şi cit cîş- 
tigă muncitorii?" „Mi-e ru
şine să vă spun". „De ce ? 
E prea puţin?" „Nu, e 
destul de bine. Dar eu pre
ţurile astea.»*'

Am căutat răspunsuri la 
întrebări. Sînţ clare. Nu 
este vorba de nici o dis
pută muncitori — condu
cere, ci de o prejudecată 
a primilor, ce dăinuie de 
ani buni,' că sînt dezavan
tajaţi la salarii faţă de 
personalul tehnico-admi- 
nistrativ. Nimic mal fals. 
Documentele sînt revela
toare. Că personalul TESA 
este cam numeros, se

văi, cu desagii doldora de 
tomuri, nu. i-au os toi t 
dorinţa de a-şi lumina 
consătenii şi de a lupta, 
după puterile sale, pen- 
tm libertatea lor naţio
nală. Drumurile bătute cu 
piciorul pină la Roma — 
pentru a poposi la Co
lumna iui Traiăn, spre a 
aduce noi dovezi despre 
originea latină a po
porului nostru — la Vic- 
na — cu rugarc la îm
păratul Franctsc loscf I-ul 
din partea fraţilor săi ar
deleni, care nu mai pu
teau suporta nedreptăţile 
asupritorilor străini, ca

LUCIA LICIU

(Continuare în pag. a 2-a)

ÎN ZIARUL 

DE AZI :

•  In vîrfejul preţuri

lor. frin cîicva can
tine muncitoreşti

•  Scrisoare comentată

-  Bine, Popescule, cum 
se explică faptul că lu
crarea ta despre cîîrie 
este identică eu a fra
telui tău ?

-  Foarte simplu. A- 
vem acasă un singur 
cîine...

FLASH!
•  MULŢUMIRI. Dl. Grigore 

Foni, din Simeria, care a fost 
internat timp de mai multe luni 
la Sanatoriul T.B.O. Geoagîu şi 
la dispensarul de profil din De
va, s-a prezentat la redacţie pen
tru a aduce mulţumirile sale din 
suflet celor care i-au acordat în
grijiri deosebite. Mulţumirile sînt 
adresate deopotrivă d-lui dr. Leo- 
ntda Eftenie, director, sorei şefe 
Popescu şi întregului colectiv de 
salariaţi ai Sanatoriului-din Ge- 
oagiu, precum şi dr. Vasile Lun
gii de la dispensarul din Deva.

•  CU PREŢ... REDUS. In 
Haţeg, pa strada Horea, la nr. 1, 
s-a deschis zilele acestea un ate
lier particular de tîmplărie. Exe
cută lucrări pentru populaţie, în
treprinderi şi instituţii: mobilă, 
lambriuri, galerii pentru perdele, 
tot felul de reparaţii. Preţurile ? 
Mai redusa decît în sectorul de 
stat sau cooperatist.

•  ECONOMIA DE PIAŢĂ, 
ÎN.._ PIAŢĂ. Duminica trecută, 
în piaţa Devei, pe un kilogram 
de lubeniţă se cereau 45 de lei. 
Luni, preţul a coborît la 30 de lei, 
unde a rămas şi marţi dimineaţa. 
Azi şi în zilele următoare aştep
tării să scadă, pentru ca dulceaţa 
pepenilor verzi să fie accesibilă 
tuturor semenilor, inclusiv celor 
cu venituri mici.

•  SETE MARE LA STREI. 
Duminică, 11 august — zi canicu
lară. La Strei, mare animaţie, Lu
me multă pe marginea rîuîui, 
singurul în acea zi care-ţi astîm- 
păra căldura, că setea... Ştim cu 
toţii că la Strei nu este apă pota
bilă, dar nu prea ştim de ce nu 
este nici ‘bere ?! Mai ales într-o 
zi de duminică ?

•  DE GUSTIBUS... Ansamblul 
„Silvana" din Deva face o depla
sare la Certej. Scopul!? Susţine
rea unui spectacol, bineînţeles t 
După ce, cu aproximativ o săp- 
tămînă în urmă, evenimentul se 
anunţase prin afişe răspîndite în 
comună. Rezultatul ? Două bile

te cumpărate ! In vreme ce sute 
de certejeni tăifăsuiauîn preaj
ma căminului cultural, în aştep
tarea unor ansambluri folclorice 
de la... Banat!

'Artiştii îţi vin în ogradă 
deci, iar tu, spectator, priveşti 
departe... în zări albastre... de 
unde îţi vine cel mai adesea un 
jalnic amestec sîrbesco—ţiganes- 
co—bănăţenesc, sub aurita, dar 
falsa poleială „tot Banatu-i frun- 
cea...".

REPORTER

FLASH!
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■  canalul ruin —
MEIN — DUNĂRE OBLI
GA. A vinci în vedere că în 
anul 1992 se va deschide 
circulaţia pe canalul Rihn 
— Mein *— Dunăre, a fost 
demarată acţiunea de do
tare a linora dintre navele 
româneşti cu echipamente 
care să permită navigaţia 
în condiţiile impuse pe a- 
ceste zone. Dotarea în vii
tor cu nave va trebui să 
ţină seama şi de necesită
ţile care vor apărea pri
vind transportul spre vestul 
Europei (noi tipuri de bara
je fluviale tip Ro-Ro pen
tru autovehicule, baraje—- 
tone de 1 600 TDW cu fund 
dublu şi dublu bordaj, pen
tru transportul produselor 
petroliere). Flota tehnică 
şi de serviciu va suporta 
aceleaşi măsuri de moder
nizare în scopul creşterii 
fiabilităţii şi a scăderii con
sumului de combustibil.

: ■  SĂ AUZI ŞI ŞA NU... 
CREZI. Conducătorul unui 
autoturism Dacia 13Î0, tra
versează o barieră de cale 
ferată nepăzită fără să se 
asigure aşa cum avea obli
gaţia. Inevitabilul se pro
duce. Maşina este lovită 
din plin de o locomotivă 
care în momentul respecliv 
circula in marc viteză şi 
ridicată pe unul din tam
poane şi ţirftă mai mult 
de 100 m. Ei bine ce s-a 
întîmplat mai departe în
trece orice închipuire. Cînd 
locomotiva s-a oprit, cei doi 
ocupanţi ai autoturismului 
— Florea Matei (şofer) şi 
Mitroi Stan, ambii din co
muna Brînceni-Tcleorman, 
au coborît vii şi fără cea 
mai mică zgirieîură. Flo
rea Matei a mai trecut 
printr-o situaţie similară 
(soră cu moartea) în 1977 
cînd, cutremurul din mar
tie l-a surprins într-un ho
tel bucureşţean. De la e- 
tajul III a fost proiectat cu 
pat cu tot în stradă, după 
care pereţii camerei s-au 
prăbuşit. Şă auzi, să vezi 
şi... să nu crezi.

■  PORŢI DESCHISE 
PENTRU KADIIAFI. Gu
vernul egiptean a adoptat 
a hotărîre privind deschi
derea completă a frontierei 
cu Libia. Potrivit relată
rilor presei egiptene pre
luate de Agenţia TASS, 
este prevăzută lichidarea 
tuturor punctelor de tre
cere şi control şi a servi
ciilor vamale şi paşapoar
te. Cetăţenilor libieni li 
se acordă dreptul de sejur 
în Egipt fără a fi necesa
ră înregistrarea la orga
nele de interne. Se men
ţin numai punctele poliţiei 
rutiere, care va înregistra 
numerele de înmatriculare 
ale vehiculelor care traver
sează frontiera.

■  4000 DE CIVILI U- 
CIŞl ÎN CAŞMIR. Pakis
tanul a acuzat soldaţii in
dieni de uciderea a pcsle 
4 000 de civili în statul in
dian Caşmir de Ia începu, 
tul anului trecut, a decla
rat un purtător de cuvin t 
ai ministerului pakistanez 
al afacerilor externe, po
trivit AFP.
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vi-i îmbrace românii!“„Să
(Urmare din pag. I)

dosarul cerut. Este „gratu
lată" şi... încurajată cu 
vorbele: „Dacă aşa de tare 
vrei sâ-ţi trimiţi copilul în 
România, du dosarul la 
Chişinâu ! Descurcă-te sin
gură !" în zorii zilei ur
mătoare, d-na R.U. se află 
în poarta Ministerului în- 
vă}ămîntului. „Dă compli
mente la cei din Ocnifa ! 
Actele ar fi trebuit să le 
trimită e i! Şi asta de 
mult!" Dosarul se ac
ceptă.

Septembrie '90. Un tren 
special pleacă din Chişinâu 
spre România. Cu viitori 
elevi şi studenţi. Cheltuie
lile de călătorie le suportă 
statul român. Totuşi, fie
cărui călător i se pretind, 
în gară, 20 de ruble. Cos
tul drumului pînă la laşi 
(de ce doar pînă acolo ?!) 
şi înapoi. Condiţii de că
lătorie ?! „Am stat ca nişte 
sarnici în pacicâ!" (sar
dele în cutie -  n.r.J. Ce nu 
fac însă părinţii pentru 
copii ?! Iar ei, copiii, nu 
prea fac nazuri în aseme
nea situaţii!
Drum de întoarcere pentru 
părinţi. Punctul de trecere 
Niculina. Vameşii români 
le spun : Treceţi ! Vameşii 
„ruşi" îi ţin 4 ceasuri. După 
care îi numără „ca pe 
oi". Şi... se scuză: „Nu 
noi v-trni trimis în Româ
nia !".

Continuă a se presăra 
sare pe rana celor cu 
copii la noi. Aprilie '91 
Părinţii nu mai primesc de

!a locurile de muncă suna 
-  compensaţie pentru copil 
(se practică şi peste Prut 
compensaţiile salariale : 65 
de ruble pentru adulţi,_ 40 
pentru copii peste 6 ani şî 
35 pentru cei mai mici). Se 
pretinde dovadă de şcola
rizare de la Ministerul (n- 
văţămîntului. Cînd se a- 
duce, conducerea unităţilor 
se exprimă tranşant: „Nu 
avem bani! Şi apoi noi 
nu v-am trimis copiii în 
România!". Nu se mai 
dau pentru aceşti copii 
nici tichetele pe baza că
rora se achiziţionează îm
brăcămintea şi încălţămin
tea. Conform tichetului, 
fiecare cetăţean al Repu
blicii Moldova are dreptul 
să cumpere un costum de 
haine, o dată la trei 
ani, o pereche de pantofi, 
10 perechi de ciorapi anu
al ş.a.m.d.. Or, copiii şco
larizaţi la noi uzează şi ei 
îmbrăcămintea şi încălţă
mintea la fel ca cei rămaşi 
dincolo. Şi atunci, d-na 
R. U. se vede silită să-i 
cumpere băiatului pantofi 
pe tichetul tatălui. „Să vi-i 
îmbrace românii !" -  li se 
spune.

„S-au promis ajutoare 
şi facilităţi pentru cei ce 
vor învăţa în România. Dar 
toate s-au uitat..."

Iulie '91. D-na R.U. vine 
să-şi ia băiatul acasă. 
Dar şi s-o înscrie la liceu 
pe Tania, fiica mai mică 
doar cu un an decît Igor. 
în drum spre ţară, neuitînd 
piedicile verii trecute, ma
ma se abate pe la Ministe
rul fnvăţămîntuluî din Chi

şinâu. „încă nu ştim dacă 
românii ne oferă locuri în 
şcoli". Afirmaţie oficială ! 
Făcută !a două sâptămîni 
de la vizita celor două per
sonalităţi politice ale Repu
blicii Moldova -  Soltan şl 
Măncap -  la Bucureşti, 
vizită în urma căreia s-a 
convenit să se accepte 2 000 
de elevi, studenţi şi doc
toranzi în şcolile noastre. 
Eeee... pînă la Chişinâu e 
drum, nu glumă... nă- 
meţi-s mari... şi poate că
lăreţul cu răvaşul o fi ră
tăcit poteca...

Limba română s-a intro
dus în şcoli de doi ani. 
Manualele sînt însă puţine 
(trei cărţi de istorie pentru 
trei ani de studiu diferiţi). 
Notiţe nu se prea dau. 
Interesul celor mai mulţi 
dintre profesori pentru stu
diul în româneşte este mi
nim. „Şcolile moldove
neşti deschise acum pot fi 
numite de nimic. Au noie 
mari copiii, dar carte nu 
prea ştiu". Directorul şco
lii unde învaţă Tania este 
preşedintele Frontului Po
pular din localitate. Ce 
credeţi că le spune copii
lor? Cu năduf?! „Acuma 
vă duceţi tăfi în România..." 
Lemnul adus pentru con
struirea unei şcoli româ
neşti a fost cedat altei lo
calităţi. Cu acceptul ace
luiaşi director. Utilitatea?! 
Casă de cultură ! O scri
soare redactată cu grafie 
latină pleacă din Deva în 
nov. '90 şi ajunge în feb. 
'91. Redactată cu chirilice, 
face doar 5 zile ! „Pro
bleme sînt multe şi toţi 
tac..."

Să dăm deci, stimaţi citi
tori, Cezarului Timp ce-i 
al Cezarului Timp.

• •

D or d e  B a d ea  C îr ţa n
(Urmare din pag. I)

şi înrolarea sa voluntară 
în Războiul pentru cuce
rirea Independenţei de 
Stat a României, sînt măr
turii ale inegalabilului său 
patriotism.

Unor asemenea români 
se cuvine să le mulţu
mim că au existat, că e- 
xistă în conştiinţa noastră, 
înflăcărîndu-ne în clipele 
de restrişte. Osîrdia lor, 
lupta lor - impun respect. 
De Badea Cîrţan mi-e dor 
mereu, şi mai ales a- 
tunci cirul simt dezbina
re între oameni, intre noi,

cei ca am dorit de vea
curi să fim uniţi în cuget 
şi-n simţiri. In urmă cu 
20 de ani, la Sinaia, în- 
tr-o vară cu ploi şi ză
pezi, cu bulversările „te
zelor din iulie ’71", am 
purces spre cimitirul o- 
raşului să caut mormân
tul lui Badea Cîrţan. la 
împlinirea a 60 de ani de 
la. săvîrşţrea sa din via
ţă. Mormintul, aflat în 
imediata apropiere a in
trării in cimitir, era în
grijit, cu flori proaspete, 
iar da pe crucea da pia
tră portretul lui Badea 
Cîrţan se înfăţişa, ca des
prins de pe Columnă. O

luminare pUpîia discret, 
ocrotind parcă trupul u- 
nui om cu un destin cum 
puţina sînt. In oceanul 
liniştii din cimitir, i-am 
mulţumit, atunci, în şoap
tă, iar azi, în acest au- 

. bust, cînd sătenii din Cir- 
Uşoara i-au ridicat para
stas la mormînt, în pre
zenţa preşedintelui ţării, 
am lăsat să cadă o lacri
mă de dor pentru Badea 
Cîrţan, rechemîndu-i a- 
mintirea spre a atenua 
durerea pricinuită da cai 
care, trecînd fruntariile 
patriei, îi ponegresc zba
terile şi încercările dc 
ieşire la liman.

La. „Actualităţi",dl. Mir- 
eeă Hamza ne vorbeşte 
mereu despre „Capitală şi 
provincie". Spre deosebi
re de d-na Anca Toader, 
care, discretă şi corectă-n 
toate cele, nu ne transmi
te decît relatări „din Ca
pitală şi din ţară". Cum 
e şi firesc, căci nu există 
o provincia a Capitalei ci 
o Capitală a ţării. 0  „Ora 
adevărului" s-a extins 
acum la o jumătate de 
ceas, prilej cu care dl. 
C-tin Fota, ministrul co
merţului, anunţă o imi
nentă criză de cafea. 
Scumpirea o anticipăm 
noi, fără a fi economişti. 
Zile grele pentru cafe
gii ! Partea proastă e că, 
tot după spusele d-lui 
ministru, nu stăm mai 
bine nici cu zahărul. 0  
Militarii (la „Pro Patria") 
nu mai vor nici să audă 
de ideologizare. Tot ei 
însă. înţelepţi, precizează 
că depolitizare nu înseam
nă renunţarea la orice 
sistem educaţional în ar
mată. Aşa este: oştirea 
trebuia să educe cinstea, 
competenţa, neînfricarea 
şi dragostea da neam. 0  
Intr-unui din studiourile

„E", fiind vorba de recu
perare, dl. Alexiu, direc
tor general al REMAT, 
se întrece pe sine descri- 
indu-ne minunile pe care 
le-ar face copiii dacă ar 
colecta materiale nefolo
sibile. Iar începem, d-le 
director general ? Noi am 
zice să lăsăm copiii să-şi

Reflexe 
T. V.

vadă de carte, iar dv. să 
vă faceţi datoria punîn- 
du-vă mai intens mintea 
la contribuţie. 0  La o 
reuniune a M.E.R., la Ti
mişoara, dl. Toma Ceorge 
Maiorescu avertizează că 
în momentul de faţă de
mocraţia e ameninţată de 
valul de extremism, care 
se ridică în ţară. Din 
păcate, alarma nu e toc
mai falsă. 0  Abia din re
portajul dramatic şi de 
un înalt profesionalism al 
d-nei Ştefania Bratu, 
ne-am dat seama de ade
văratele şi teribilele pro
porţii ale dezastrului pro

vocat de ape în Moldova. 
Poate că cea mai preg
nantă replică a săptămî- 
nii e de data aceasta cea 
a unui biet bătrin ră
mas fără acoperiş: „li 
mulţumim lui Dumnezeu 
că am scăpat cu viaţă!“ 
0 Evenimentul cultural 
al săptămînii îl conside
răm a fi fost convorbirea 
cu scriitorul Eugen Io- 
nescuţ. redată intr-un film 
— document, absolut me
morabil, de dl. Gabriel 
Liiceanu. La 80 de ani, 
monstrul sacru e obosit, 
replica sa (în contrast cu 
locvacitatea interlocuto
rului) e lapidară, esenţia- 
lizată, neliniştită de în
trebările rămase pînă azi 
fără răspuns, de apropie
rea morţii şi de incertitu
dinea credinţei sale în 
Dumnezeu. Dar măreţia 
sa stă poate tocmai în 
curajul de a spune „nu 
ştiu" şi în sinceritatea 
tragică a mărturisirii că 
se simte trăind „între re- 
muşcare şi frica de moar
te". Replica săptămînii 
s-ar fi cuvenit culeasă de 
aici, dar pentru asta ar 
fi trebuit citată întreaga 
convorbire.

T.L. PHILOS
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Vacanţă de . . .  producţie?
(Urmare din pag. I)

am aruncat o privire în 
depozitul de cărbune. E gol. 
Cele doar 1G 000 tone exis
tente sînt aproape zero, 
la nivelul de producţie al 
Mintiei. în ziua documen
tării noastre funcţiona doar 
cu un cazan, pe cărbune 
— la grupul III şi cu două 
cazane, pe gaz metan —, 
la grupul VI. Se pare că 
ţara nu are nevoie de prea 
multă energie electrică la 
această oră.

— Aşa este — confirmă 
dl. dr. ing. Florea Bereş, 
directorul C.T.E. Mintia. 
Ploile abundente din. iunie 
—iulie, care au produs a- 
tîtea necazuri unor oa
meni şi ţării, au ridicat 
la maximum cotele apelor 
în lacurile de acumulare, 
permiţind hidrocentralelor 
să funcţioneze la parametri 
superiori. Este bine, eco- 
nomisîndu-se astfel cărbu
nele, gazele, păcura’ din 
termocentrale.

Da, este bine, numai că, 
după cum arată azi con
toarele energiei, se eviden

ţiază un consum foarte 
scăzut faţă de cel din 
vara lui 1989, de exemplu, 
de peste 3 000 MWh, teea 
ce indică funcţionarea mult 
sub capacităţi şi posibili
tăţi a unui mare număr 
de unităţi productive im
portante din ţară. genera
tă, firesc, de o inadmisi
bilă stare de nemu.ică.

Revenind la economisirea 
cărbunelui, Ia C.T.E. Min 
tia nu este cazul, că nu 
are ce economisi. Da. insă 
trebuie constituite dc acum 
stocurile de cărbune pen
tru iarnă. Ce se întreprin
de în acest sens ?

— Minerii din Valea 
Jiului nu ne p n asigura, 
deocamdată, conform pro
gramului dumnealor, decît 
997 000 tone că -bune pe
an, respectiv 78 0J) tone 
lunar şi abia 3 900 tone pe 
zi lirsr.itoare — ne spune 
dl. Florea Bereş. Avem 
însă asigurări de 1„ Victor 
Atanasie Stănctiiesca —
ministrul industriilor —
şi de la prim-ministrul Pe
tre Roman, că, începînd 
cu luna septembrie, ni se 
va derula un contract de 
import de 700 000 tone căr. 
bune de bupă calitate, in

cit să putem funcţiona la 
iarnă cu cinci grupuri la 
parametri optimi — turbo- 
agregatul nr. 5 urmînd să 
intre în reparaţie capitală 
— şi să avem şi un stoc 
de circa 250 000 tone de 
cărbune. Sperăm că va fi 
bine.

Să dea Dumnezeu !
Să mai spunem că şi în 

aceste condiţii de produc
ţie extrem de scăzută, la 
C.T..E Mintia nu este va
canţă, ci se lucrează la 
reparaţii şi întreţinere, la 
pregătirea agregatelor pen
tru perioada anotimpului 
rece, indiferent cînd va 
începe şi cit va fi de rece. 
Atunci nu credem să mai 
existe motivaţii, de vreun 
fel în exploatare şi pro
ducţie.

Şi încă o sugestie : poate 
n-ar fi rău. dimpotrivă, 
ca oamenii să fie folosiţi 
mai chibzuit în această pe
rioadă şi la mai buna gos
podărire şi punere la punct 
a incintei, a clădirilor, a 
secţiilor şi atelierelor, alei
lor şi spaţiilor verzi, a tu
turor anexelor. Că de 
salarii, intr-adevăr, nu se 
pot plînge energeticienii 
de la Mintia.

Agricultura — o şansă din nou ratată ?
în ciuda celor mai op

timiste convingeri expri
mate de Guvern şi chiar 
de premierul Roman, po
trivit cărora agricultura 
este domeniul ce va cîş- 
tiga pariul, există unele 
indicii ce denotă că sîn- 
tem încă departe de a 
vedea împlinită o ase
menea dorinţă, cel puţin 
în acest an. Deşi refor
ma, respectiv trecerea la 
privatizare şi la economia 
de piaţă, cuprinde peste 
80 la sută din suprafaţa 
agricolă a ţârii, rezul
tatele nu sînt cele aştep
tate, deoarece există încă 
multe scăpări şi goluri în 
aplicarea . Legii fondului 
funciar. Pe lingă exis
tenţa unei baze materia
le neadecvate condiţii
lor actuale ale agricul
turii, liberalizarea pre
ţurilor şi neacordarea 
subvenţiilor promise, pro
ducţia a fost serios afec
tată — fapt resimţit şi 
în modul defectuos de a-

provizionare a magazine
lor cu produse agroăli- 
mentare — de calamită
ţile naturale ce au cu
prins suprafeţe agricole 
apreciabile, la care se 
adaugă şi precipitaţiile 
neobişnuit de abundente 
ce au determinat prelun
girea secerişului şi înre
gistrarea unor mari pier
deri din recolta, de ce
reale păioase. De ase
menea, o parte din supra
feţe au rămas neînsămîn- 
ţate, iar pe altele nu 
s-a făcut erbicidarea, fapt 
ce pune sub semnul în
trebării chiar şi asigu
rarea griului necesar fa
bricării pîinii, pînă acum 
nefiind preluată nici ju
mătate din cantitatea pre
văzută.

îngrijorătoare este şi 
starea culturilor de jio-
rurrtb. sfeclă de zahăr.

floarea-soarelui, cartofi şi 
legume, producţiile esti
mate fiind departe de a 
acoperi cerinţele de con
sum ale populaţiei, fără 
să se apeleze la impor
turi. Nici soarta zooteh
niei nu este mai bună, 
diminuîndu-se drastic e- 
fectivele de animale şi 
păsări, iar întreţinerea a- 
cestora, în special a celor 
din complexe, dă mare 
bătaie de cap din cauza 
lipsei concentratelor şi 
biostimulatorilor.

Una peste alta, toate 
neajunsurile ce s-au acu
mulat fac ca în acest an 
să nu ne putem asigura 
decît parţial din produc
ţia internă produsele ne
cesare hrănirii decente a 
populaţiei, deşi specialiş
tii în materie apreciază 
că dispunem de un po
tenţial ce ne-ar permite

că agricultura româneas
că să producă hrană pen
tru 60—70 milioane de 
oameni.

Treeind peste lipsurile 
şi greutăţile ce au exis
tat, acum, în preajma în
ceperii unui nou an agri
col, sîntem din nou puşi 
în faţa întrebării : agri
cultura va fi iarăşi o şan
să ratată ? Desigur, peste 
noapte nu ne putem aş
tepta la rezultate specta
culoase, dar redresarea 
este posibilă. în acest 
sens, cîteva considerente 
sînt hotărîtoare. în pri
mul rînd, este vorba 
despre atribuirea în pro
prietate a terenurilor con
form Legii fondului fun
ciar, aşa imperfectă cum 
este ea, putîndu-i-se a- 
ducs corecţii pe parcurs. 
Apoi, se impune atenţiei 
necesitatea luării în con

tinuare de măsuri pen
tru încurajarea producă
torilor agricoli, avînd în 
vedere că nu ţăranii, ci 
cei ce le manipulează şi 
speculează produsele se 
îmbogăţesc. Cu forţa fap
telor s-a dovedit şi în a- 
cest an că nu întoarcerea 
ia parcele mici şi la 
plugul de lemn dă randa
ment şi profit. Iată de 
ce se aşteaptă ca indus
tria ce fabrică tractoare 
şî maşini agricole să se 
adapteze la cerinţele ac
tuale, iar chimia să ofere 
toate substanţele chimi
ce necesare combaterii 
buruienilor, bolilor şi 
dăunătorilor. Fără îndoia, 
lă că nu se pot concepe 
rezultate superioare fără 
aportul specialiştilor, care 
nu şi-au spus nici pe de
parte cu viatul în produc
ţia agricolă, aşa c-um se

întîmplă in ţările cu a- 
gricultură avansată.

Important este acum 
ca toţi factorii ce con
cură la realizarea pro
ducţiei agricole să fie 
fructificaţi deplin încă 
de la pregătirea din a- 
ceastă vară şi toamnă a 
bazelor producţiei anului 
1992. Sperăm că în ca
zul cînd vom reuşi să 
punem în valoare întreg 
potenţialul agricol, cînd 
nu vom mai importa ci 
vom exporta produse a- 
gricole, să nu fim obli
gaţi, aşa cum i s-a impus 
Poloniei, să ne dimen
sionăm producţia agrico
lă la limita subzistenţei. 
Atunci ne vom putea 
bucura şi noi de belşu
gul de produse agroali- 
mentare mult visat, dar 
la preţuri accesibile, bine
înţeles, scăpînd de spec
trul mereu ameninţător 
al foamei şi lipsei de 
hrană.

NICOtÂE TîRCOB
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în vîrtejul creşterii preţurilor

Prin citeva cantine muncitoreşti
Am început, stimaţi citi

tori, raidul nostru — la 
cantina S. C. „Sidermet" 
S. A. Călan.

— La noi, la cantina 
t mare, să zic aşa, şi la 

microcantinele din princi
palele secţii, mănîncă zil
nic peste 600 de oameni — 
ne spunea d-na Victoriţa 
Traşcă. ajutoarea şefului 
de cantină, care era plecat 
după marfă.
La microcantinele din sec

ţiile Furnale, Cocserie, Re
paraţii siderurgice. Turnă
toria a Il-a, Aglomerator, 
asigurăm o mîncare caldă 
în schimburile unu şi doi. 
Aici. la cantina mare, o- 
ferim mîncare celorlalţi 
abonaţi, ca şi oamenilor 
în trecere, flotanţilor.

— D-na Traşcă, vă rugăm 
două vorbe despre preţuri !

— Să reţineţi că noi asi
gurăm zilnic, pe trei schim
buri, peste 500 de mese 
gratuite pentru siderur- 
gişti. La abonaţi şi flo
tanţi o masă de prînz, com
pusă din trei feluri de

; __ mîncare, este acum în jur 
de 30 de lei.

— Cum vă descurcaţi cu 
carnea, cu legumele şi zar
zavaturile ?

— Carne şi preparate 
din carne aducem de la 
Deva. Dar avem şi o gos
podărie anexă, o seră şi 
o grădină. Cînd este ne
voie, sacrificăm porci. Nu 
s i pus problema ca cei 
care vin la noi să nu aibă 
carne la masă. iar din seră 
şi grădină folosim roşii, 
salată, varză, ceapă, păstîr- 
nac, morcovi, pătrunjel, 
ardei iute şi gras. ustu
roi...

Vorbind cu mulţi side- 
rurgişti care iau masa aici 
de ani şi ani de zile, am 
notat că sînt mulţumiţi de 
mîncare, de diversitatea 
meniurilor, de modul în 
care sînt serviţi. După pă
rerea multora dintre ei,

şeful cantinei, d-1 Adrian 
Surd, bucătăresele — Elisd- 
beta Mihălţan, Speranţa T. 
Lungu, Simona Mituleţu — 
au un rol de cea mai mare 
însemnătate în asigurarea 
mîncării.

Minerii de la Mina Boiţa, 
in jur de 140, iau masa 
din mîncarea pe care o fac, 
şi o fac bine, d-nele Elvira 
Dragota, Victoria Maţi, Flo- 
rica Neiconi, de la cantina 
din Haţeg, condusă de d-1 
Adinei Jurmoni.

In ziua raidului nostru 
meniul era : ciorbă de fa
sole boabe (albă), varză â 
la Cluj, prăjitură.

— O să mă întrebaţi la 
ce preţ? — ne-o-ia îna
inte d-1 Jurmoni: 2̂ de 
lei.

— Dar minerii sînt mal- 
ţumiţi ?

— Aşa zic dumnealor. 
Şi de mîncare, şi de preţ. 
Le pot spune că în conti
nuare le vom asigura o 
mîncare bună. Am început 
umplerea cămării pentru 
toamnă—iarnă. Ne aprovi
zionăm cu tot ce trebuie, 
în privinţa preţurilor vom 
mai vedea, le vom mai 
negocia...

într-o ambianţă de ordi
ne şi curăţenie, servesc 
masa şi minerii de la Cer-
tej.

— Noi vorbim în fie
care zi cu dumnealor. Ii 
întrebăm ce ar vrea să mă- 
nînce. cum să facem să 
fie mai bine — ne spunea 
d-1 Nicolae Chiria, şeful 
cantinei.

...Am lăsat la urmă o 
completare : vîrtejul creş
terii preţurilor a cuprins 
şi cantinele muncitoreşti. 
De la 12, 13, 15 lei, a 
ajuns la 32—35 lei. Dar, 
întrebăm, meniurile s-au 
îmbunătăţit în aceeaşi pro
porţie? Cel mai bine pot 
aprecia abonaţii.

GH. I. NEGREA

SCRISOARE COMENTATA

O A R E  NU MAI ESTE RESPECT 
PENTRU VTRSTNICI ?

Ne scrie dl. Spak Alois, 
cu domiciliul în Deva, stra
da Griviţei, nr. 31. Locu
ieşte singur, este vîrstnic 
(81 ani) şi bolnav. Un mo
tiv în plus să ne aplecăm 
cu atenţie asupra rînduri- 
lor ale. Iată în esenţă 
conţinutul scrisorii : „Lo
cuiesc în casa mea, pro
prietate, cu grădină, din 
care fratele meu a vîn- 
dut o pătrime lui Brad 
Gheorghe. După cumpăra
re, acesta mi-a interzis să 
mai circul prin faţa uşii 
lui spre magazia mea din 
curte, în vreme ce dînsui 
circulă în voie, cu roaba 
ori cu maşina. Odată cu 
bătrîneţile, eu am avut 
multe de pătimit. Soţia 
mea a fost în ultimii ani 
paralizată. Adesea, o lăsam 
în curte şi plecam după 
cumpărături, iar cînd me
neam o găseam necăjită 
plînsă, deoarece familia 
Brad o înjura, îi amintea 
că va muri şi alte lamuri 
de neconceput pentru nişte 
creştini.

Sînt terorizat, bruscat, 
înjurat de toţi din familia 
aceasta ; inclusiv d-na M.L., 
care mă ajută, este de la 
o vreme agresată verbal şi 
ameninţată cu bătaia. Am o 
fiică în Canada şi în acest 
an şi-a luat concediu şi a 
venit la Deva pentru a 
mă ajuta în situaţia crea
tă. A fost în audienţă la 
Procuratura locală, unde a 
arătat pe larg toate neca
zurile. fiind sfătuită să-l 
acţionez in judecată. Eu 
la această vîrstă nu vreau

procese, vreau linişte, să 
pot să-mi văd de sănăta
te şi să pot primi în vizită 
pe cine vreau şi cînd vreau, 
nu să fiu stresat de toane
le familiei Brad. în ulti
mii ani mi se fură roade
le din grădini, nucile, seîn- 
duri. Am fost în judecată 
pentru tulburare de pose
siune, dar nu mi s-a dat 
cîştig de cauză...

După proces, familia 
Brad s-a lăudat că pot să-i 
dau în judecată de cîte ori 
vreau, că nu am să câştig 
fiindcă au bani şl cu bani 
pot să cumpere orice.

Repet, nu doresc decît 
să fiu lăsat în pace, să fie 
atenţionată drastic familia 
Brad de organele Procura
turii sau Poliţiei pentru a 
se comporta demn cu un 
om bătrîn şi bolnav, vete
ran al Armatei Române. 
(Vă mulţumesc, Spak A- 
lois)".

Autorul scrisorii face re
feriri şi la faptul că fa
milia Brad este certată cu 
legea, că se ocupă cu dife
rite afaceri necinstite. Este 
deci de datoria Poliţiei să 
cerceteze cazul de faţă. 
Sîntem alături de autorul 
scrisorii şi considerăm că 
trebuie respectat în pri
mul rînd pentru vîrsta pe 
care o are ; şi apoi pen
tru faptul că, după cum 
ne scrie, dumnealui nu 
este acolo un intrus, ci pro
prietatea a fost iniţial a 
părinţilor domniei sale. 
într-adevăr, unde-i bunul 
simţ, respectul neutru mai 
vîrstnici? ESTERA SihiA

Unităţile pentru mecanizarea agriculturii 
din judeţul Hunedoara anunţă

T A R I F E L E

DE PLATA A LUCRĂRILOR AGRICOLE EXECUTATE 
DE SOCIETĂŢILE DE MECANIZARE PENTRU

PERIOADA 10 — 31 AUGUST 1991

LUCRAREA TARIF OBSERVAŢII

Recoltat cereale păioase 15% uium Lan curat peste
2 500 kg/ha

Recoltat cereale păioase 22% uium sub 2 500 kg/ha
Recoltat loturi semincerc (trifolienc) 9 300—10 500 lei/tonă
Recoltat furaje cu E 280 177—221 Ici/tonă
Cosit cu vindrover 918—1042 lei/ha
Balotat paie 380—437 lei/tonă cu sfoara (sîrma)

beneficiarului
Balotat paie 700—750 lei/tonă cu sfoara (sîrma)

executantului
Preţ de balot 10—11 Ici/buc.
Transport cu remorca 390 lei/oră
Fertilizat chimic 214—254 lei/ha
Fertilizat organic 1918—2100 lei/ha cu încărcare mecanică

(tarif separat)
Transport şi fertilizat cu M1G 400 lei/oră
Discuit -f- grăpat 672—787 lei/ha
Arat la 25 cm sol greu 2 430—2 861 lei/ha
Arat Ia 25 cm sol mediu 1951—2 400 lei/ha
Arat la 20 cm sol mediu 1700—2 000 lei/ha
Tasat siloz 65 lei/tonă
Recoltat cartofi 1800—2 000 lei/ha
Tre ierat din claie în claie 14 % uium

NOTA :
Diferenţierea tarifelor se face în funcţie de mărimea parcelei si de pantă.
La recoltat cereale, In situaţia lanurilor îmburu ienatc şi culcate uiumul se negociază peste 22%.
Dislocarea utilajelor: 300 lci/oră pentru tractor şi 400 lei/oră pentru combină.
Recoltarea solelor particulare sub 0,5 ha, cu acordul primăriilor poate fi făcută şi la tarifele d c :

4 000—4 500 lei/ha
1 800—2 000 Iei/oră, funcţionare combină.

In situaţia în care apar alte lucrări, negocierea tari fuiui se poate face direct cu beneficiarul lucrării.

(Î87)

Doriţi să deveniţi 

experţi tehnici 

auditori ?
— Stimate d-Ic dr. 

Mihail Rudeanu. în cali
tate de inspector şef al 
Inspecţiei Judeţene pentru 
Calitatea Produselor şi 
Serviciilor Hunedoara — 
Deva, vă rugăm să preci
zaţi pentru cei interesaţi 
ce înseamnă experţi teh
nici auditori ?

— în atenţia celor in
teresaţi a se înscrie la 
examenul de EXPERŢI 
TEHNICI AUDITORI, 
precizez: va trebui să 
fie... experţi în certifica
rea sistemelor de calita
te, conformitatea produ
selor, capabilitatea fur
nizorilor, acreditarea la; 
boratoarelor de încercări 
etc.

— Care sînt, d-le in
spector şef, criteriile de 
selecţie a candidaţilor ?

— Şă fie absolvenţi ai 
unui institut de învăţă- 
mînt superior cu profil 
tehnico-ştiinţific ; să aibă 
cel puţin patru ani de 
experienţă practică apro
piată domeniului respec
tiv, din care cel puţin doi 
ani în activităţi legate de 
calitatea produselor şi ser
viciilor, verificări şi tes
tări de laborator; să cu
noască prevederile naţio
nale şi internaţionale In 
domeniul sistemelor cali
tăţii produselor.

— Candidaţii trebuie,

ne gîndim, să depună un 
dosar. Cc va trebui să 
conţină acest dosar ?

— Dosarele — pe care 
le vrem cît mai multe, 
pentru a face o selecţie 
cît mai bună — vor con
ţine cererea de înscriere, 
o referinţă de Ia unitatea 
unde lucrează (sau a lu
crat, în cazul pensionari
lor), cazier juridic, certi
ficat medical.

— Cînd şi unde se de
pun dosarele ?

— Dosarele pot fi depu
se pînă la 31 august 1991 
la sediul Inspecţiei Ju
deţene pentru Calitatea 
Produselor şî Serviciilor 
din Deva, str. Mihai 
Viteazul, nr. 3. Aici se 
pot luă şi alte informaţii 
referitoare la concurs. 
Precizăm că acest con
curs va avea loc la Deva, 
la o dată care va fi co
municată din timp, prin 
presă. Ca o mică... destăi
nuire. în jurul datei de 
10 septembrie 1991.

Aşteptăm dosare multe, 
concurenţi de valoare 
înaltă, totul pentru creş
terea calităţii vieţii noas
tre de fiecare zi. Tele
fonic sîntem de găsit la 
956/14971. Zilnic.

GH. I. NEGREA, 
îON CîOCLEi

Foia i'AVEL LAZA

Staţiunea Gcoagiu-Băi. Ce se pune pe masa oame
nilor este bun, proaspăt, în cele mai desăvîrşite con
diţii de igienă şi curăţenie.

La export, marmură dc cea mai bună calitate.

La unitatea „Tosca" din Hunedoara. Protecţia 
consumatorilor este garantată de produsele de cali
tate...
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PUBLICITATE

ANIVERSARE

V1NZÂRI-

CUMPARARI

•  VlND caroserie Dacia 
1300, fabricaţie 1978, stare 
bună Deva, telefon 25226.

(4363)

•  TOATE florile din lu
me pentru Mihaela Maria 
Boian şi Maria Egner. La 
mulţi ani I vă urează Lau- 
pa şi Augustin Bojan.

(4340)

•  VÎND înscriere Dacia 
130Q (octombrie 1988). Si- 
meria, - telefon 956/00102, 
după ora 17. (4334)

•  VlND masă masivă 
stejar, patru scaune, masă 
rotundă salon, porţelanuri 
şi tablouri. Deva, telefon 
25824. (4330)

•  VÎND Dacia 1300 (mo
tor 1410). Deva, telefon 
25638. (4329)

•  VlND telecolor. Hu
nedoara, telefon 13877.

(159473)
•  VÎND Dacia 1410 breafe, 

nouă. Volkswagen Golf şi 
caroserie Dacia 1300 break. 
Deva, telefon 12679. (4358)

•  VÎND televizor Sirius 
şl Diamânt noi. Cumpăr 
televizor Sony sau Panaso
nic. Deva; telefon 18587.

(4353)
•  VÎND televizor Gold

star sigilat şi 100 dolari. 
Cumpăr video performan
ţă. Deva, telefon 12908.

(4351)
9  VÎND înscriere Dacia 

(luna iunie 1988). Brad, 
telefon 51363. (4354)

•  VÎND înscriere Dacia
mai 1990. Achitat 70 000. 
Deva, telefoane 15778 şi 
28838. (4356)

•  VÎND transfer ARO
Diesel 244. Informaţii Hu
nedoara, Trandafirilor, bloc 
22, apartament 51. (4357)

•  VÎND două înscrieri
Dacia 1300 (august 1986) — 
Reşiţa şi februarie 1990 — 
Bucureşti. Informaţii Deva, 
telefon 15820/35, orele 8— 
15 si Simeria 60672, orele 
17—21, (4359)

» PAROHIA Bătrîna vin
de la licitaţie teren intra
vilan al bisericilor Munce- 
lu Mare, comuna Veţei, bi
serica Poieniţa Tomii, co
muna Cerbăl. Licitaţia are 
loc la data de 15 august 
1091, ora 9, în Muncelu 
Mare şi ora 12, ia Poieni
ţa- Tomii, în curtea biseri
cilor. (4352)

« VÎND înscriere: Dacia 
1300 (1987). Deva, telefon 
24221. (4350)

•  VîND apartament 4
camere, bulevardul Dece- 
bal. Deva, telefon 16478, 
seara; casă ţară 200 mp, 
teren un hectar. Deva, 
15114. (4349)
' e VÎND tulpină nuc. In

formaţii . Brănişca, telefon 
Oi-:-72 (4346)

o VÎND maşină scris 
portabilă, bufet bucătărie 
lemn masiv. Deva, telefon 
11233, (4361)

•  VÎND Audi 100, . con
sum 8 1/100 km (170 000 
lei). Deva, telefon 18738, 
după ora 17. (4339)

•  VÎND înscriere auto
turism Dacia 1300 (iunie 
1990). Deva, telefon 17877.

,(4337)
i •  VÎND orgă electronică 
I Casio C i 615. Orăştie, te- 
; lefon 41652. (4330)

•  VÎND înscriere Dacia 
1300 (martie 1990), Deva, 
telefon 27780, după ora

| 18. (4335)
•  VÎND ARO 243 ridi-

i eabil imediat şi Trabant 
! 801. Informaţii sat Pricaz, 

nr. 22. (4302)

•  VÎND înscriere Dacia 
1300 (1983). Deva; telefon 
15892, după ora 16. (4328)

•  VÎND cărămidă din 
demolări, în stare bună. 
Deva, telefon 18446. (4321)

•  VÎND monitor Elcrom. 
Deva, telefon 24850. (4325)

•  VÎND înscriere Dacia 
(anul 1989). Simeria, tele
fon 60822. . (4327)

•  COOPERATIVA „Pres
tarea" Simeria, str. Cloşca 
nr. 2, organizează în data 
de 27 august 1991, ora 8, la 
sediul unităţii licitaţie pen
tru vînzarea unei freze 
FUS 32. Licitaţia va începe 
de la preţul de 650 000 lei.

(4320)

•  VÎND apartament car
tier Gojdu, numai pe va
lută. Deva, telefon 15305.

(4315)

•  VÎND, înscriere Dacia 
1310 (ianuarie 1989). Deva, 
telefon 12043, intre orele 
17—20. (4314)

•  VÎND înscriere Dacia 
1300 (iunie 1987). Orăş
tie, telefon 47289. (4249)

•  VÎND motoretă Mobra 
Turist. Deva, str. Horea nr. 
73. ; (4299)

ÎNCHIRIERE

•  FAMILIE ţînâră. cău
tăm garsonieră, apartament 
pentru . închiriat, exclus 
Micro. Deva, telefon 16891, 
după oră 16. (4317)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• SCHIMB garsonieră 
cu apartament două came
re sau preiau contract în
chiriere garsonieră sau a- 
partament. Ofer recompen
să. Deva, telefon 23193.

(4347)

ţ: SCHIMB avantajos a- 
partament două camere 
centrai Petroşani, cu apar
tament două-patru camere 
Deva, Telefon Deva 18659.

(4344)

•  SCHIMB apartament 
proprietate, central, con- . 
fort I, două camere deco
mandate, Deva cu similar 
Timişoara. Informaţii De
va, str. Progresului, bloc 
88, apartament 72. (4332)

•  SCHIMB apartament 
Dacia eu apartament două-

i iSPITALUL JUDEŢEAN DEVA
i  ANGAJEAZĂ PRIN CONCURS j
I  #  2  şoferi ctg. B, C, D, E |
|  Concursul va avea loc în dala de 20 august j 
; 1991, ora 9, la Spitalul Judeţean Deva, str. 22 J 
î  Decembrie nr. 58. [

Relaţii suplimentare şi tematica se pot lua « 
|  de la biroul personal, telefon 15050, in te rio r133. I

(489) ;
I

trei camere în Deva. Ofer 
bună recompensă. Telefon 
12992, după ora 17. (4324)

•  SCHIMB garsonieră 
confort I ultracentral cu 
apartament două-trei ca
mere, exclus Micro 15, Da
cia. Telefon 14818, Deva.

(4306)

•  SCHIMB garsonieră 
cu apartament (exclus Da
cia, Micro 15). Deva, str. 
Libertăţii, bloc I, aparta
ment 1. (4311)

OFERTE DE 

SERVICII

• EXECUT zidărie, ten
cuieli, placat, gresie, fa
ianţă, zugrăveli simple. 
Hunedoara, telefon 12696.

(159471)

•  „COMPUTIX" 
S.R.L., b-dul Decebal, 
bloc R, Deva, telefon 
17167, organizează 
cursuri intensive şi ex
tensive pe calculatoare 
personale, LASER AT 
din dotare: iniţiere 
în PC 19—31 august
— intensiv (MS-DOS, 
Wordstar, Norton Com- 
mander) ; programatori 
baze şi structuri de 
date — intensiv (MS- 
DOS, FOXBASE, LO
TUS 1-2-3, QUATRO- 
PRO) ; Tehnoredactare 
publicistică, secretariat
— intensiv 26 august 
—14 septembrie (Word
star, Word Perfect, 
VENTURA Publishcrs, 
Mathcad); proiectare 
asistată de calculator 
(arhitectură, inginerie)
— intensiv; Autocad, 
Orcad, (Procad); pro
gramatori limbaje şti
inţifice (Turboc, Tur
bo Pasca!). Vindem 
dischete Floppy de 
calitate de 3,5 şi 5,25 
inch, Memorcx. (4348)

CONVOCARE

•  ÎN ziua de 2 septem
brie 1991, ora 9, va avea 
loc Conferinţa Uniunii ju
deţene a Pensionarilor Hu
nedoara—Deva, care se va 
desfăşura la sediul Casei 
de Ajutor Reciproc a Pen
sionarilor Deva. Sînt invi
taţi să participe membrii 
înscrişi, precum şi simpa
tizanţii Uniunii Judeţene. 
Consiliul provizoriu. (4360)

PIERDERI

Poliţia Orăştie, pe numele 
Rădoi Ioan. îl declar nul.

(4342)

•  PIERDUT tichet I.R.E. 
nr. 127, e l i b e r a t  dc 
A.C.M.R.U.E. Mintia, pe 
numele Toma Ilie Gheor- 
ghe. Îl declar nul. (4331)

•  PIERDUT autorizaţie 
producere şi vînzare flori
cele de porumb, eliberată 
de Primăria Simeria, pe 
numele Copaciu Iova. O 
declar nulă. (4326)

•  PIERDUT certificat în
matriculare motoretă seria 
G nr. 3823, eliberat de Po
liţia Orăştie, pe numele 
Moldovan Zaharie. îl de
clar nul. (4343)

•  PIERDUT certificat în
matriculare motoretă seria 
E nr. 008422, eliberat de

•  CLONTA Ion — şef 
depozit S.C. „VINALCOOL" 
Deva S.A. — Filiala Orăş
tie, anunţă pierderea unui 
sigiliu metalic cu inscrip
ţia I.V.P.S. HD-Deva, cu 
nr. 14. îl declar nul. (4313)

COMEMORĂRI

•  REAMINTIM cu 
durere în suflet că azi 
se împlinesc trei ani 
de la stingerea din 
viaţă a celui care a 
fost

ALEXANDRU BÂICUŞ 
Lacrimi şi flori pe 

mormîntul lui. Nu îl
vom uita niciodată. 
Soţia şi cumnaţii.

(4341)

AZI, 14 august 
1991, se împlinesc trei 
ani dc cînd cel care 
a fost

ALEXANDRU BÂICUŞ
a trecut în eternitate, 
lăsînd în urmă regre
te şi durere. Fratele.

(4305)

•  FAMILIA Silaghi 
cu adîncă durere a 
nunţă că azi, 14 au
gust 1991. se împlinesc 
şase săptămînl de la 
moartea fulgerătoare a 
scumpului lor 

GAVRIL SILAGHI 
Va rămîne veşnic în 

inimile noastre. (4333)

•  COLECTIVUL Fer
mei nr. 3 al A.E.S.C.II. 
Deva aminteşte că 
astăzi se împlinesc ■ 
şase săptămînl de la 
decesul bunului lor 
coleg şl prieten 

GAVRIL SILAGHI 
Ii vom păstra o veş

nică amintire. (4333)

DECES

I REGIA A U T O N O M Ă  „ACTIVITATEA" 

ORĂŞTIE

! aduce la cunoştinţa celor interesaţi că licitaţia î
I H fImLm 0/1 M imifel 1001 n il Vfî *| anunţată pentru data de 26 august 1991 nu va * 
! mai avea loc, fiind suspendată pînă la apariţia | 
| unor noi reglementări. (488) »

[

TN ATENTIA ABONAŢILOR  
LA ZIARUL „CUVTNTUL LIBER"

Şl PRESA CENTRALA
Deoarece, independent de voinţa noaslră, inter- 

vin uncie modificări în activitatea de difuzare a 
presei, îi rugăm pe cititorii abonaţi la ziarul „Cuvîn- 
tul Liber", precum şi Ia presa centrală, să înţeleagă 
o situaţie nou creată şi să aibă deplină încredere 
că, în toate împrejurările, sîntem alături de ei, pen
tru a le apăra interesele cetăţeneşti şi a Ic reflecta 
opiniile în legătură cu diversele aspecte ate vieţii 
cconomico-socialc cu care se confruntă zilnic.

Din discuţiile purtate Ia Direcţia de Poştă a Ju
deţului Hunedoara, a reieşit că, datorită unor greu
tăţi obiective, în zilele dc sîmbăta, începînd cu data 
de 10 august a.C.. factorii poştali din teritoriu nu mai 
prestează servicii de difuzare a presei, aceasta ur- 
mînd^să fie distribuită în ziua de luni. Motivaţia 
constă în faptul că din activitatea dc difuzare şi 
alte prestaţii nu pot fi acoperite cheltuielile pentru 
salarii duble cuvenite pentru lucrul în ziua de sîm- 
bătă.

Totodată, pentru cititori facem precizarea Că în 
zilele de sîmbătă, la oraşe, vînzarea presei se face, 
ca şi pînă acum, atît la chioşcurile aparţinătoare Di
recţiei Judeţene de Poştă, comerţului, cît şi la cele 
proprii ale ziarului nostru.
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CONSILIUL DIRECTOR AL F.S.N. 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

A N U N Ţ Ă :
Pentru alinarea durerilor provocate dc inundaţii 

fraţilor noştri din Moldova; Organizaţia judeţeană 
Hunedoara a F.S.N. face un apel fierbinte către toţi 
cetăţenii şl agenţii economici din judeţ să contribuie 
cu subscripţii în bani, suma dorită dcpunînd-o în 
contul nr. 45.10.10.40, deschis la BANCA COMERCIA
LĂ din Deva, precum şi cu ajutoare materiale (ali
mente, haine, medicamente) acestea primindu-se la 
centrele de colectare organizate la toate primăriile 
din judeţ.
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S IG M A  S C S . DEVA
;  ORGANIZEAZĂ 

Cursuri de formare^ în meseria de analişti 
program atori asistenţi pentru microcalculatoare 
compatibile I.B .M ./P .C .

Durata cursurilor este de 10 săptămîni, iar 
practica pe calculator se desfăşoară în Brad.

Lectorii sînt cercetători ştiinţifici cu o înal
tă pregătire profesională.

Absolverţii vor beneficia de diploma -  
certificai^ eliberată de Ministerul învâţâmîntufui 
şi Ştiinţei împreună cu Centrul de Perfecţionare 
în Informatică Bucureşti şi recunoscute pentru 
ocuparea posturilor corespunzătoare.

Costul cursurilor este de 12000  iei. 
înscrieri se pot face pînă la data de 25 au

gust 1991. Locuri limitate.
Relaţii suplimentare se obţin la telefoane

le i i  527 ; 51641 -  Brad. (483)

I
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•  CU adîncă durere, fa
milia îndoliată anunţă tre
cerea în nefiinţă, după o 
lungă suferinţă, a celei ce 
a fost o devotată soţie, ma
mă şi bunică

ELIU IRINA. 
Corpul neînsufleţit se a- 

flă depus la capela cimi
tirului catolic 

Odihnenscă-se în pace.
(9406)

I
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SERVICII DE M IC A  SI MARE 
PU3LICITATE LA HUNEDOARA

Venind în întîmpincrea dorinţei locuitorilor 
din municipiul Hunedoara, începînd din 2 
august 1991, ziarul „Cuvîntul Liber" prestează 
servicii de mică şi mare publicitate în această 
localitate. Persoanele interesate, precum şi 
agenţii economici din municipiu şi localităţile 
învecinate se pot adresa la chioşcul propriu de 
difuzare a presei, situat în Hunedoara, bulevar
dul Dacia, nr. 1, lîngă florărie şi O ficiul poştal 
sau la telefonul 957/16926.

Publicitatea cu apariţie în ziua următoare 
prezentării anunţului se p /e ia  zilnic între orele 
7,00— 11,00, iar cea cu apariţie ulterioară se 
preia între orele 7,00— 11,00 şi 14,00— 17,00. 
Alte relaţii puteţi obţine la adresa sau telefo
nul indicate.

I S IG M A  S.C.S. DEVA

I
I

! i
! i
!

i

i

ORGANIZEAZĂ
Curs de perfecţionare D'BASE IV şi TUR

BO PASCAL.
Condiţii de participare! studii superioare 

de specialitate, curs de specializare în informa
tică.

Durata cursului este de o lună şi se desfă
şoară în Deva.

înscrieri pînă la data de 19 august 1991.
Costul cursului este de 5 0 0 0  lei.
Inform aţii suplimentare la telefoane 9 5 6 / 

15431 (orele 8-15) si 956/11067 (orele 15-22).
(484)
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