
/"Ţ erind anticipat seu- (ocolul trebuie să albă Ioc! 
I jţw  ciţîtarţ*ţw, ,ne tnr ta  « S  einei aia tfupă- 

goatrnn a readuce tn amiezii, organizatoarea tur- 
s*»co}w gigwmnte stare , ^npuiuiii contactează tele- 

cregtă J p .  fonic „ pe ̂ deveni. Sq*,s4M* * 
|lt*Bea Spectacolul ui, Dop ostenise ' fi tocmii fl can- 

diijN» ; ţnffmptjggtu zilflpr fA _ #*■ > « f
trecute vor consfitui eşafb- p " ' '' " ■ . ... ' ■■■■■
dajui pe caTe construim ar
gumentaţia. .

Miercuri, 21 august ax..
Casa de Cultura g Devei 
urma să găzduiască un 
spectacol tn" limba ma
ghiară, al cărui solist -  
de mutică ţigănească -  
venea din Ungaria. In di
mineaţa spectacolului -  a- 
proximativ 200 dfe bilete 
vîndufe! Adevărat că sala 
are 600 de focuri, dar pînă 
la ridicarea cOrtinei ar mai 
fi fost, cu siguranţă, ’ nu
meroase solicitări. Iar re- 
gulp scenei prevede că, la 
50 de bilete vîndufe, spec-

&are de !ucrurî"')Zembi-... c.arS-i îndemnai pe „minu-
15. Şi, mm Ttes -  to repe- ndţii” 'spect«tod deveni să 
tare! MFUpefaFtouifr, In- /  nu accepte pe oricine şi 
sp$tă,: de Jîoitwwli^; %- Orice pe jjrenă * I „Sinteţi 
mau 0 îneînta publicul . d e - p r e a  minunaţi i (sig I doar 

-inert. Nu numai i  spre a convinge a trecut unvedn fijU

S t a r e  de  c e r e  v i c i o s
duceau spre graniţă. Spec
tatori cu bilete deja achi
tate?!. Alţii, în' elegantă 
ţinută de ocazie. îndrep- 
tîndu-se spre sală, fericiţi 
la gîndul unei intense trăiri 
estetice ?! Haida, de I Ce 
sînf toate astea în compa
raţie cu capriciile unui so
list vocal ?! Nu unul „c)e 
toată ziua" I Ci un mene
strel al şatrei

că nu l-au îneîntat, dar nici 
măcar nu i-a.u cîntaf 1 Pen
tru că, pur şi simplu, n-au 
făcut act de prezenţă I Iar 
cei de la Casa de Cultură 
înapoiază şi acum _ bani 
pentru biletele achiziţionate 
de prea prevăzătorii spec
tatori!

Apropo I Uitat-a, oare, 
Mirabela, sfaturile -  pro
zaice dar practice -  prin

superlativ la... superlativ), 
pentru o veni la spectaco
lele. amatorilor dornici de 
înavuţire I" Dar asta a 
fost în primăvară ! Intre 
timp calendarul ortodox a 
înscris cu cruce roşie. 
„Schimbarea la faţă".» 
Să-şi fi pierdut Mirabela 
principiile?} Sau poate, 
„Romanticii" să-şi fi pier
dut*» romemtism ui?!

Dincolo de voalata iro
nie,. realitatea deranjează. 
Oamenii Casei de Cultură 
-  obligaţi Ia autofinanţare,

t*fkg,ipi )̂trMfe JŞv in, lirţffe. 
fcj posibrtuluv încearcă a 
readucă spectatorii tn sofa, 
cîndva, iubită.'Slnt strădo- • 
fiii în obnţextuf în J 
aparatul tete sau video 
captivează, -» iar politicul 
pare Ş da sens existen
ţei. Totuşi..."
" Răspuns tranşant n-aştept 
din partea nimănui. Pentru 
că el se conţine în chiar 
retoricele mele întrebări I 
Dar 'ştiu eu o poveste cu 
ciobanuj care şi-a rîs de 
sat. Să-l fi văzut însă 
cînd lupul a venit cu a* 
devorat.., \;,

NATALIA VASIU
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S E C E R I Ş  C H I N U I T
Este o realiste  incontes

tabilă că nkrl un an agri
col nu seamănă cu altul, 
flecăre Wnd unicat în fe- 

t :ir
__ Dar
l anul acesta mtu pesr- 

te  f t  asemănat nici pe de
parte cu vreunul dui tftţi- 

'mele decenii Poate şl dă- 
ţorită ^ k r iu a re .
care In t!&i â  rost cota- 
pw satf de un regim bogat 
de precipitaţii. Poate şi 
datorită trdeerii la privati
zare, prin aplicarea Legii 
fondului fUnciar, care thai 
prezintă unele lacune, iar 
în unele; situaţii nu s-au 
respectat prevederile. Dar- 
nu trebuie căutate prea 
multe scuze pentru a re
cunoaşte că niciodată sece
rişul nu s-a prelungit pînă 
in luna septembrie, deşi 
suprafaţa cultivată cu grîu 
şi orz s-a redus, ea de alt
fel şi producţia, diminua
rea ’ recoltei .fiind cauzată 
ţri special de starea exce
sivă de îmburuienare a la
nurilor.- ca urnsare a . ne- 
erbicidării aeesţora. Acum, 
Cînd. pierderţle sînt cit se 
poate de evidente ■— can
titativ : şi~ calitativ — za
darnic mai încercăm a ri
dica din umeri, producţia 
de cereale păioase a aces
tui an fiind scăpată din 
mină.

Intr-o asemenea situaţie, 
întrebarea care se pune 
firesc este: cum se putea 
asţgura ca secerişul să fie 
reafeat în bune condiţii şi 
efiT- pierderi mfflâawtl Bă$- 
pftnstd eonerbt nl s-a ofe
rit prin numeroase exem
ple. Cel mal elocvent este 

~ a l  mecamzatmaAtd ^Ajostel 
Papă, Balarlat la societa- 

. tea comercială "..San Sere" 
Ş.A. Sîntandrel. El a strîns 
cu combina peste 430 tone 
cereale păipase, cheltuieli
le .efectuate fiind, minime, 
deşi unele necazuri î-au 
provocat curelele de trans
misie. Un calcul sumar a- 
rată că dacă se strîngea 
numai Jumătate din canti
tatea amintită cu combine-' 
le şxlstente în. judeţ, era 
posibil ca întreaga produc
ţie de orz şi grîu să fie a- 
dunată cu mult'înainte de

« -•  i  ţ i  i  ■  ■  ■  ■

şuncă în

jumătatea lunii august. Im
portant de relevat este în
să că dl Costel Popa nu 
s-a gîndit la şîmbete şl 
duminici libere, ci, atenei 
cînd starea vremii a per
mis, a  lucrat„din pito la 
sOceriş, procecttnd aşa cum 
o cere de altfel munc 
ngrittufcteră.

Daeă-acum este prea pu
ţin grîu în multe hamba
re particulare, inclusiv în 
cel „mare", din care sc 
produce plinea necesară 
populaţiei de la oraşe, (din 
acesta lipsind peste 1,5 mi
lioane tone grîu — n.n.), 
avem sBmne certe că ceva 
în mecanismul producţiei 
ce poate fi mecanizată su
tă la sută nu funcţionează

NICOLAE TlRCOfi

(Continuare în pag. a 3-a)

■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

— Nu ştiu ce să-l. cumpăr soţiei mele de ziua

— Intreab-o pe ea !
— Nu! N-am atîţia b an ii

■  ■  ■  ■  ■  ■ ■  ■  ■ ■  >

I R O D  $ 1  I R O D I A D A

La 29 august, întreaga 
Biserică Ortodoxă serbează, 
sfîrşitul mucenicesc al Sfîn- 
tului Ioan Botezătorul şi 
Inaintemergătorul Domnu
lu i .nostru, Iisus Hristos.

Sfînta- Evanghelie, care 
se citeşte la Sfînta Litur
ghie -din această zi (Marcu 
fl, 14—30)r*e istoriseşte îm. 
prejurărtle în care s-a pro
dus crima. ~ .
. Avînd în vedere faptul 
câ despre Sfîntul Ioan 
Botezătorul am vorbit de 
mai multe ori în cursul 
anului, vom încerca de da
ta aceasta, în limita spa
ţiului, să aflăm cine a fost 
„Irod" şi în ce împrejurări 
s-a produs crima relatată 
de sus-amintita pericopă 
evanghelică.

Irod a fost unul dintre 
fiii lui Irod cel Mare, uci
gătorul de prunci din 
timpul naşterii Mintii i toru
lui. Tatăl său era uh 
împărat Crud şi un .crimi
nal fără egal, fiind învi
nuit pentru fratricid, pa- 
tricid, matricid etc. La 
moartea tatălui său, Irod 
primeşte din partea împă
ratului August şi a senatu
lui roman — Galifeea şi 
Perea, peste care domneşte 
cu titlul de tetrarh pînă 
către anul 30—40 d. Hr., 
aşadar cîţiva ani încă după ; 
moartea Sf. Ioan "Botezăto
rul. întocmai ca şi tatăl 
şău, care a murit, după 
cum ştim, în chinuri groaz* 
nice. Irod Antipa, căci ă- 
cesta era numele lui com
plet, era viclean, ambiţios 
şi desfrînat, păcate pe care

Sf. Ioan le combătea îără  
. cruţare. Cel mai mare pă
cat pentru care îl învinuia 
Sf. ioan era însă aceia că 
Irod şi-a luat de soţie pe 
Irodiada, soţia fratelui său, 
Filip. Aceasta avea b  fiică, 
ce sa numea Salomeea. 
Din îndemnul ; Irodiadeî, 
care ipsfsta mereu pe Un
gă Irod, Ioan Botezătorul 
va'Iflpbăgat'.1n".-t<l‘trtteţi|,'
\cercîndu-se 'cu Arice preţ 
să i s'e ia viaţa, . pentru 
ca să nu le mai tulbure 
„liniştea"! Prilejul . mult 
dorit a sosit cînd Irod şira 
ţinut ziua d,e naştere. La 
osfMţul care a avut loc, 
după. ce totul . degenerase 
în beţie şi desfrîu, apare în 
faţa mesenilor - Salomeea, 
care a dansat aşa 'de ispi
titor, incit Irod, cuprins 
de vraja mişcărilor ei, îi 
propune să-i ceară oriăfe 
vrea ea, pînă la jumătate 
din împărăţia sa. La în
demnul mamei, ea va cere 
capul Sf. Ioan Botezătorul. 
Irod, nevoind să-şi calce 
cuvin tul şi fiind cuprins 
şi de puterea băuturii, îi 
îndeplineşte dorinţa. Tot la 
îndemnul ambiţioasei Iro
diada, Irod se prezintă la 
Roma, pentru a cere noi 
titluri de mărire. Pe cînd 
se afla Ia Roma, a fost pî- 
rît că ar conspira împotri
va imperiului roman, îm
preună cu un rege al păr
ţilor, din care motiv i se 
ia regatul, exilat fiind a- 
poi în Gulia, unde şi moa
re.

Preot CORNEL ILICA
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FLASH !
CURSURI PENTRU: -SU

RORI DE „CRUCE ROŞIE". Fi
liala de „Cruce Roşie" a judeţului 
Hunedoara împreună, cu Direcţia 
Judeţeană Sanitară organizează 
cursuri pentru surori 'de „Crude 
Roşie", cu o . durată de 2 ani.

înscrierile se fac la sediul fi- 
lialei din Deva, sir. M. Kogălni- 
ceanu, nr. 4 (telefon 16312), zilnic 
între orele 8—12.

• .  SUCCES ARTISTIC ! S-a 
întors din Austria grupul instru
mental al Casei de Cultură Orăş- 
tie, care a participat la Festivalul 
Folcloric Internaţional de la Rad

Hofgastein, Cei şapte interpreţi 
români, adevăraţi virtuozi ai cân
tecului populat, de pe Valea 
Mureşului, s-au bucurat de un 
deosebit succes! : \

•  ÎNCEPE ÎN CURÎND 
SCO ALA ! ■ Şi totuşi,. în tnagâzi-  
nele săteşti nu se găsesc rechizi
te şcolare. Am constatat acest 
•lucru şi la . magazinul din 'Tur- 
daş. Cooperativa din Orăştte, de 
care aparţine magazinul şi Uniu
nea Judeţeană a Cooperativelor 
de Consum sperăm să rezolve pe 
cit posibil această problemă pînă 
la debutul anului şcolar.

9  EPIDEMIE. S-a prezentat 
la redacţie dl ing. Mircea Buştca. 
Pe bună dreptate se întreabă din-, 
sul : oare nu interesează pe ni
meni faptul că în ultimele două

luni la Leşnic s-au constatat 
peste 20 de caturi de Hepatită? 

’ Că numai la Spitalul Judeţean 
din Deva sîn t, Internaţi acum 
şase oameni din sat, . bolnavi ? 
Publicăm, iată. doleanţa dlui 
Buştea, poate ajunge şi la ure
chile celoVin drept şi obligaţi de 
a stopa epidemia de hepatită de 
la Leşnie.

' 9  CONTROL. Un control ino
pinat al Gărzii, Financiare, la 
restaurantul „Rapid“ din gara 
municipiului Deva, d scos în 
evidenţă că &id lucrurile nu prea 
staţi cum trebuie, În primul rînd, 
berea la halbă pusă în vînzare 

Ara, tulbure, cu gust îndoielnic. 
Surpriza vine însă din altă parte. 
Mai eţcact de la Haţeg. Pentru 
că respectiva bere era primită 
doar de trei zile şi nu depăşise

termenul de garanţie! întreba- 
jea  este: de ce’fabrica livrează 
asemenea produs ? iar cazul nu 
este singular. Echipa de control 
a mai constatat cp în unitate nu 
este afişat adaosul comercial' 
practicat, iar berea la sticlă se 
vinde numai pentru acasă. Ex
plicaţia este simplă, nu ?

9  APEL. Avînd în vedere 
scăderea numărului donatorilor 
onorifici, precum şi nevoia acută 
de sînge, datoraiă. în principal 

-frecvenţei accidentelor de circu
laţie, Centrul de . Transfuzie 
Deva face un, apel umanitar că
tre populaţie/ spre a veni în a- 
jutorul sernunului aflat la , cum
păna dintre viaţă şi nefiinţă. 
Sediul: Deva, sîr, 22 Decembrie, 
bl. D 7. parter.

REPPORTER

© RECUNOAŞTEREA 
INDEE .DENŢEI MOL
DOVEI. h&ruţul act al 
proclamării inîependefiţei 
Republicii Moldo v a g  fost 
imediat recunoscut de către 
conducerea României ştft 
pritt': .dăclarîiţiile solenţne 
ale preşedintelui Ion Iliescu 
şi ale primului-ministru 
Petre Roman, cît şi prin 
scrisoarea adresată de mi
nistrul . de externe român, 
omologului său de la CM- 
şlnău.

© CONTROL DE RUTI
NA. Pe raza comunei' 
Prundu Bîrgăuiui a fost 
oprită,, pentru un control de 
rutină, Dacia 1300 — 1SV- 
9496. condusă de Ionel 
Lazăr, din Marginea, Su
ceava. jb) interiorul el — 
un adevărat» bazar, fn 
care se aflau 1654 becuri, 
133 săpunuri turceşti, 34 
securi; 16 coase, lame de 
râs, cosmetice etc., teate 
pregătite pentru a fl vin- 
dute în iugoslavia. " 
tarul a rămas fără 
tind în plus şi o amendă 
de 60 000 lei.

o  pro fan are . Un
grup de necunoscuţi au 
Intrat într-o nOapte în ci
mitirul ortodox diu Calea 
Lipovci, Timişoara, unde 
aii dărîmat şi djstrus 35 
monumente funerare.. Ne- 
fiiad primul caz de acest 
făt poliţia a iniţiat cerce
tări. pentru depistarea făp
taşilor.

0  FIDEL APELEAZĂ 
LA DUMNEZEU. „Nicioda
tă Cuba nii se va Întoarce 

■ te trecutul capitalist!", a 
declarat liderul cubanez. 
Cubanezii întâmpină aceste 
vremuri grele cp răbdare, 
bărbăţie şi eroism. Alir- 
mind că imperialismul în
cearcă să sperie Cuba, in
tensifici ud. presiunile po
litice asupra sa. Fidel 
Castro a făcut apel la 
Dumnezeu „care trebuie să 
aibă In vedere că noi vom 
lupta ca patrioţi, ca revo
luţionari".

-  O  -

© PROSTITUŢIE LA 
GRANIŢA GERMANO — 
CEHOSLOVACA. In ime- 

. diata apropiere a graniţei 
germane, pe teritoriul Ceho
slovaciei, poţi găsi tot ce 
vrei, de la şainpânie ru
sească şi ţigări de contra
bandă, pînă la iubire, fi
reşte contra cost. într-un 
local poţi citi, de p ildă: 
cirnaţi — 250 mărci, vodcă 
— 10 mărci, llonka — 50
de mărci, f n timp ce 
patronul frige cîrnaţi, sora 
lui, llonka, aşteaptă clien
ţii, care plătesc în mărci. 
Şoseaua* E 55 de la Drcsda 
la Fraga, plină de prosti
tuate la orice oră din zi 
şi din noapte, a devenit, 
fn apropiere d.c. frontieră, 
o pepinieră a prostituţiei. 
Lingă postul de frontie- 
ră Zinnwald, în fiecare 
loc de parcare sînt mini
mum 10 prostituate în 
aşteptare.
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La CâojJerativa da. Con

sum din Brad, Intîiniin pe 
dl Comei Ştefan, preşedin
te şi pe dţoara Elena Boţ, 
contabil şef, dărora le soli
cităm o convorbire în ‘le
gătură cu activltâţlle des
făşurate de unitatea pe 
care o conduc, rezultatele 
ce le obţin şi necazurile pe 
care trebuie să le mai în
frunte* şi sâ lfe înlăture, 
tiu amabilitate;: e01 doi
au j răspuns întrebărilor 
noastre.

— Dorim, toai îiitîi, să 
faceţi «moscate cititorilor 
noştrţ — posibililor dum
neavoastră eîienţi — acti
vităţile pe care le desfă
şuraţi în cadrttl cooperati
v i !

Ne răspunde dl Comei 
ştefan : '

-** Trfi sînt, în princi
pal, domeniile în care des
făşurăm activităţi : produc
ţie industrială, prestaţii 
servicii şi* comerţ. In ce 
priveşte producţia indus- • 
trfalâ, . executăm confecţii 
serii (costume de protec
ţie), tîtnplărie—mobilă, fa
bricăm ;jVopselq.‘ Prestaţnte 
de servirii constau în mo- 
rtteitente fphjMiţe, crirfec- 
ţH ţnetaîîtie, brutărie, labo
ratoare de carmangerie şi 
cofetării teidărfe 
grăvcli. tînipiărie, autoser
vire. Sectorul comercial 
cuprinde, in total, 19 uni
tăţi de desfacere cu amă
nuntul : materiale de con
strucţii, confecţii, artizanat,

' ctmierfc. alimentar, magazi
nele universale din satele 
Dumbrava. Crişan, Mestea
căn, Luneoiu de Jos, Vă- 
lişoara, Valea brad ete. şi 
12 unităţi de alimentaţie 
publică f restaurante, bu
fete, cofetării. Toate a- 
ceste unităţi de producţie,

; servicii şi comerţ trebuie 
aprovizionate cu mărfuri 
şi materiale, încadrate cu 

;p'ersonal corespuţîjşător, 
< conduse astfel incit să a- 
|  ţlucă profit. De fapt, ob- 

tinerea de profit este sen- 
J iul întregii noastre activi- 
i iăţi. De aceea rtO străduim 
; cu toţii să organizăm: pît 

mai bine munca, să ne a- 
■ provizipnăm la timp cu 

materialele şi mărfurile de 
i care avem nevoie. Şi cred 

că reuşim să t i desfăşurăm 
0 activitate ., pozitivă, în 
sensul că obţinem profit, 

j f — Aţi putea Să ne pre- 
: sculaţi succint un bilanţ 
pi veniturilor şi cheituieli- 

t |or pe acest an f  
. Ne răspunde dşoara 
Elena D oţ:

y  . — Bilanţul noştîu. pe 6 
Buni din- acest an este în- 

ţ curajator. Din toate secfpa- 
■: re le ' de ariivitaf^‘ăfnr'obţI- 
, nut profit, totalul pe coo- 
perativă ricifqSndu-şe la  
peste 1,3b'irtflibărte fel. 
Sectoarele care şi-au adus 
contribuţia cea mai mare 
sînt cele de producţie şi de 
desfacere a mărfurilor cu 
amănuntul. Dar, cum v-am 
mai spus, toate sectoarele 
şi unităţile noastre sînt 
rentabile, .obţin profit. Aş 
sublinia faptul că, în pe- 

; rioada la care m-am refe
rit, am asigurat pentru 
toţi oamenii noştri salariile 

u lunare negociate, media a- 
: cestora fiind de 7 600 lei, 
in cbndiţiiie cind nu avem 
salarii mai mici de 6 825 
lei.

— Sîntem informaţi că 
aveţi şi contracte cu par
teneri externi.pentru' pro
ducţia industrială. Şi acest 
sector este rentabil; dlc 
preşedinte ?

— Executăm pentru par

teneri din Suedia şezlon
guri tip „Kinna". In 1990 
am livrat produse în va- 

; loare de. 43200 dolari. In 
acest anţ pentru acelaşi 
partener, executăm o co
mandă* de şezlonguri în 
valoare de peste 10 000 do- * 
lari. Sperăm să primim 
şi alte comenzi. Producţia 
pentru export este şi ea 

; aducătoare de profit.
— Dîn CîtC nc-aţi rela

tat, ş-ar părea că nu prea
aveţi necazup. JE adcyă- 
rat? • S ' -Vs - :

— Treburile merg. intr*
adevăr, bbte. ©ae*iu pu
tem. spune câ n-avem ne
cazuri. - In mod deosebit* 
ne confruntăm cu greutăţi 
în aprovizionarea cu mate
riale pentru producţia in
dustrială' şi eu mărfuri 
pentru desfacerea cu amă
nuntul. O seamă de greu
tăţi sîrit cauzate şi c 
creşterea necontrolată . a 

* |  ̂ preţurilor, - la unele măr- 
‘ iun  neavînd nici o justifi

care, calitatea acestora 
fiind aceeaşi ca înainte, 
sau chiar mai slabă. Ne 
încearcă p, insatisfacţie fa
ţă de aceste stări cie lu
cruri şi căutam să le înlă
turăm. Nu reuşim însă' 
întotdeauna, fapt pentru 
care ne sînt adresate, pe 
bună dreptate, /  reproşuri 
din partea clienţilor noştri.

— Doresc să 'adaug * că 
întreg personalul (n-am 
disppriibilizat pe nimeni ih 
această perioadă) — inter-, 
vine dşoara Doţ — stimulat 
şi de salariile pe care le 

'primeşte, se implică în. ac? 
tivita te cu toată pricepe
rea. Este o garanţie că 
şi în continuare vom ob
ţine profituri.

Convorbire consemnată de 
GIIEORGHE PA VEL

S A T U L -
■iS&V'Tl

T o a m n a  b a t e  l a  u ş ă  . . .

V
In aceste clipe de „lira pezire a  apelor", satul frea- : 

mată, asemenea unui stup de albine, în încercarea, de 
a-şi ordona viaţa. Ne dăm seama că frămîntarea e 
mare, generată fiind de aşteptarea inmînirii titluri, 
lor de proprietate asupra pămintului. Oamenii doresc 
cu nerăbdare să afle care şi unde le va fi holda, pen
tru a se apuca dc lucru, întrucît toamna bate la 
uşă ! In  cumpătarea sa aşezată din timpuri ancestra- 
le, locuitorul satului vrea să ştie cum îşi va organiza 
munca, cum îşi va aşeza culturile, cu ce' va lucra. 
Să nu uităm că dacă în primăvară şi în vâra acestui 
an entuziasmul cîiripului i-a cuprins deopotrivă pe 

. «acei--derfa.-sat. #«de ia*««şvdlwteai*i**istotm',̂ f t .® is i»  
greu. .

Familia ţărănească e redusă acum numeric, Q». 
"  slntf'bătrîni. Să’ se a so -"

Cţp», să-işl unească pniCrih' pentru a răzbi |n  veşwi-. 
c ş Ş r  ^ p n c c n a ie . tp  |£  înmiii.

- ,

m aia

In ,tendinţa şa nemăctu- 
risită;, dar-sesizabilă şi cu 
ochii închişi, de a-şi acu
mula capital politic şi a-şi 
atrage electoratul. Guver
nul Roman a acordat o 
serie de drepturi, avanta
je, privilegii, unor largi 
categorii d e , cetăţeni ai 
ţării. Acum, să fim drepţi, 
oricare alt guvern ar 
fi procedat la fel. După 
cum şi unele partide şi 
organizaţii politice au 
promis oamenilor marea 
cu sarea dacă le vor a- 
corda votul în alegeri. Aşa 
a fost dintptdeauna. şi 
peste tot.

Numai că, după ce şi-a 
asigurat fotoliile princi
pate de conducere, di 
prim-ministru Petre Ro
man a spus că ia mîinile 
de pe industrie, de pe 
viaţa noastră, că aşa se 
procedează intr-o ţară în- • 
scrisă pe drumul econo
miei ;de piaţă. Şi le-a luat. 
Iar pe noi ne-a lăsat la 
discreţia a tot felul de 
bişniţari şi precupeţi, dar 
şi a unor oameni de bună 
credinţă şi intenţie, însă 
neputincioşi în faţa imen_ 
sulul val de liberalizare 
absurdă a tot ce se chea
mă băni—marfă—bani.

doua, iar apoi, galopant, 
fără alte anunţuri sau 
pregătiri, la scumpiri ini
maginabile : 340 000 lei o 
„Dacie" şi 26000 lei un 
congelator, 45 000—100 000 
lei: un televizor color.

Preţuri,

■  ■ ■

Aşa s-a ajuns,, îrttr-un 
timp extrem de scurt, de 
la prima etapă de majo
rare a preţurilor la a

400 lei şi mai mult un 
kilogram de came, peste 
200 lei un .kilogram de 
lămîi, 9 tei o biată pastă 
pentru pix.

* Este adevărat că s-a 
elaborat o lege a salari
zării şl că, în unităţile 
şi instituţiile rentabile, au 
crescut salariile şi se asi
gură compensaţii persona
lului angajat, că s-au ma- 

. jorat şi pensiile şi, de a-

semenea, compensaţiile 
pensionarilor. Dar caruse
lul’ preţurilor riu s-ă 
oprit Fiecare urcă atît 
cit vrea, aeoperindu-şi 
nemuncâ, pierderi, con
sumuri exagerate şi bani 
mulţi la teşcherea, din su
doarea oamenilor. Munca 
e grea. Viaţa şi mai 
grea. Reforma face paşi 
timizi, privatizarea nu 
are încă elemente ope
rante.

Cu interviuri şi decla
raţii, cu promisiuni pe 
care miniştrii te fac cu 
generozitate în presă şi la 
televiziune, oamenii nu 
se pot alimenta, nici nu 
se pot .îmbrăca — pentru 
a lucra mai bine —, nici 
nu-şi pot plăti multele 
angarale ale vieţii coti
diene — începînd de Ia 
chirie, la curent electric 
şi gaz, la telefon şi tele
vizor, la alîtea altele, 
ta s ’ că şi omul trebuie să 
lucreze mai intens, mai 
bine, mai eficient, dar sa 
simtă şi el zilnic, în 
munca, în casa, în viaţa 
lui, condiţia concretă, 
viabilă, a elementului de 
confort, demnitate şi cm» 
lizaţie. Or, Guvernul — 
prin multiplele sale or
ganisme — are această 
obligaţie.

DUMITRU GHEONKA

* uaM": v**"*

„So frtf bucurftm 
că emul vrea 

pămîni !"
Din Şoscaud Naţională, 

apoi din drumul care duce 
ja Ţurdaş, am cuprins cu 
ochii hotarul comunei. Cel 
mai mult şi rjiai mult. 
ne-au plăcufŢ o^ne^fi ca-,;*

; re erau laţ coasă. fia 
r trifoi şi lă |  luc^rrili^ (HI:, 
anul acesta, cu ploi multe, 
furajele s-au făcut din bel
şug. Şi dacă sînt furaje, 
multe şi bune, vor fi hră- 

; riite bine si animalele, vor 
avea şi oa penii,ce pune pe 

-masă. Şi cei efe ia Tu relaş,
; Pricaz, Spini', Rîpaş, adică
■ noi, cu toţii.:. ' .

: Lă ebâsâr: erşiu bătrîh’ii î 
| satelor. Coasa e muncă 
j grea; dar trifoiul ;şi lucer-- 
; na se taie bine. ‘Măi -tites 
! dimineaţa, pe rouă. (Spe- 
* răni că citesc aceste rîrvduri, 
şi tinerii satelor):

■■'■-■Şi dl Romi Bocşcri, se
cretarul Primăriei, s-ar l i  
dus la- coa-să, dar treburile 

. l-au ţinut mai multe cea
suri la birou.' Pensionarii

■ Ipsif Danciu, Iulian I.upşor, 
Petru Nieula, alţi săteni, 
au venit la Primărie cu ne-

! cazuri, cu întrebări; să se 
lămurească asupra unor lu
cruri. Şi tînărul secretar 

’. ar'e cuvinte bane, lămuri- 
I toare pentru fiecare.
: -̂ - Lă Ripaş, Spini şi Tuf-

daş situaţia cu împărţirea 
pămîntului este pe cale dc 

: a se finaliza. La Pricaz 
avem o situaţie mai grea,

: neclară încă pe o suprafaţă 
de 78 de hectare. A fost 
trecută la C.A.P. Orăştie 
fără forme legate şi, firesc, 
sătenii vor să li se dea 
înapoi. Este dreptul lor. 
Am vorbit si la Prefectura 
judeţului şi lucrurile se vor 
rezolva — ne spunea dum- 

. nealui.
— Asta ar fi cu pămîn- 

î tul. Dar cum stăm cu re
coltatul, cu adunarea roa
delor, cu întreţinerea cul
turilor ?...

•— Reeditatul orzului şi 
al griului este terminat. 
La Spini şi la Pricaz - mai 
sînt citeva hectare de gnu... 
Intr-o zi bună de lucru 
n-avem ce face. Porum
bul arată foarte bine, sfe
cla la fel. Sătenii mun
cesc cu suflet, cind ştiu că 
pămîntul este al lor. Ros.

Găbrielâ tîilga -*■ lipseai la 
fel asistentă pediatră Medi 
Gristea). Deşi trebuie să 
se acorde asistenţa medica
lă la aproximativ 2 500 
persoane, după spusele dhei 
asistente, dotarea... djspen- 
săruîuf cu instrumentar me
dical este foarte slabă. Re
produceaţi concref¥sp^seteţ 
ţtînsdi, pdptru sugestia lor 
ăpsarte : yDaeă n - i j f i  .ajuR 
toarele primite din* străină
tate, ne-ar trăsni”. In ca
drul acţiunilor de întraju
torare „Satele româneşti" şi 
„Medicii fără frontiere" 
s-au primit din Belgia anti- 
bîotice, vitamine, Seringi de  
mică intrebuînţâre, truse 
ele mică chirurgie, ginecblă- 
gie. Lipsesc substanţele 
antiseptice, a fost o vreme' 
cind nu exista apă oxigena
tă, ,ri’?aridl, pedicîjină, Tra-* 
tamente ambulatorii la şase 
o’ne» nu s e  fac, întrucît 
slujba personalului de la 
dispensar se încheie, la ora, 
15. Am încercat şi noi să. 
nte-luăm tensiunea pentru a 
constata pe viu ce se în? 
tîiftplă cu un bolnav care 
ar solicita acest lucru. Din 
păcate lipseff din dispensar 
şi... tensiometrul. '

O instituţie pentru sufle
tul oameniior, pentru ţine
rea trează a credinţei lor 
în Dumnezeu, este biserica 
ortodoxă din localitate, la 
altarul căreia Slujeşte* de 
peste J2 ani părintele pa
roh Gheorghe Dârna. Dumi- 

■; nică de duniinică, în ce» 
lelalte ‘ zile de sărbătoare 
religioasă, oamenii se în
dreaptă spre acest lăcaş cu 
o vechime de 158 ani. în 
ciuda numărului mare de 
ani de cind a fost zidită, 
biserica este îngrijită, anul 
trecut a fost reparată în 
exterior. Interiorul a "fost 
pictat în anul 1947 de meş*- 
terul Mitulescu şi arată 
foarte frumos. Sîntem si
guri că o astfel de institu
ţie, prin grija oamenilor, 
va birui un focar nestins al 
credinţei noastre,

Ne-am bucura dacă ‘ şi 
troiţa ridicată pentru eroi, 
în mijlocul satului, ar fi 
mai-îngri jită, dacă înscrisul 
cu numele celor căzuţi pen
tru întregirea neamului, în 
primul război mondial, s-ar 
putea citi (o pensulă şi o 
sticluţă de aurolac ar face

dele la fel... Dar actele de- minuni). Oameni ai comu-
; finitive de proprietate se 
aşteaptă pentru a se clari
fica unele lucruri. în  îu- 

'm ina legilor noastre...

nei Turdaş; să nu-i uităm 
nieicînd pe eroi t

în slujba 
oamenilor

Orâştia „uită" 
de Turda; ? !

■ P * *

La Dispensarul medical 
din Turdaş, Instituţie de 
ocrotire’a  sănătăţii, am îh_ 
tîinit-o pe dna asistentă 
Janetă Râdulescu, (medicul

Fosta Cooperativă de 
Consum din Orăştie, ac
tualmente are în reţea şi 
satele comunei Turdaş, cel® 
de la Pricaz, Spini, Ripaş 
şi, bineînţeles, satul de 
centru. Ce situaţie am gă

sit „noi. la magazinele di» ? 
satele comunei, nu va pu
tem descrie 1 Vom suouiua 
doar că la toate « îita .u e  .• 
programul este dijmuu ia J 
jumătate. Adică* magu .ur
le se deschid doăir 4 oi * pe 
zi, leafa gestionarilor e>ve 
înjumătăţită, iar în maga
zine nu ai ce căuta. Că nu 
se găseşte nimic. (Ba ni
mic" se găseşte, 'glumim' 
noi...). O situaţie cu totul 
teşită din comun. Domnii 
din* conducerea Cooper.ili- 
vei de Cppsum cluj O m go  
să nu qRe eă dia'''£afcîe .S)p- 

TMrd'if/* Aunar*
; mulţtftbtimŞni jW ' u n ită ţ^ -  
ţecoăî§8ibe din tOrăştie, $$<■ 
f«terfşP Huitedâeeia, Gagir 
etc. Iar cind lasă jos sa
lopeta din. fabrică, iau săpa, 
coasa în spinare. Li se 
cuvine nuinai ce li se cu
vine... Inclusiv un magazin 
pe care să-l găsească de- 
schis după orele «te sudoa» 
re... Cu program normal 
şi bună aprovizionare...

„Cbie jar« aniina!e - 
are viaţă bană..."

— Dacă nu  iubeam ani
matele, nu njă făceam.» 
derftor de animate i

Au fost cuvintele • cu 
care ne-a primit dl Ioan 
Jula, medicul veterinar al 
comunei. *

— Şi sînt multe animale 
în  sate ?

— Aproape 6*400 de bo
vine. mâi bine de 1 100 de 
porci, peste 1 300 de oi. 
Apoi păsări, iepuri...

— Cum te vedeţi ?
, —: Pe toate' nu. le putem, 

vă daţi seama. Dar vacete 
nărde, tratamentele j»e- 
ventive se fac. Ara mutat 
asistenţa sanitar-veterinară 
în curtea gospodarilor. 
Pentru âcepsta acţionează 
Şî ajutoarele hrelfe, asisten
tele' Viorica Mumătă . şi 
Cornelia Mihai. Drept e- 
fect, în ultima, vreme nu 
am avut pici o pierdere la 
bovine. De fapţ„ la. tifde 
speciile — bovine, ovine, 
porcine — efectivele sînt 
în creştere. E s t ş  o bucu
rie să constatăm că 'bunii 
noştri săteni cresc tot mai 
multe animale, fceea ce nu. 
înseamnă altceva decît via
ţă mai bună pentru fiecare 
dintre noi...

„Vo aşteptăm noi, 
să+enii din Turdaş, 

Pricaz, Spmi, iîpaş"

Ca în oricare cemuna 
„satelit" — ne referim la 
cele din apropierea muni 
cipiilor şi a oraşelor 
comuna Turdaş, vecină eu 
Orăştia — oamenii de a;ci 
se confruntă cu muite gre i- 
tăţi. Noi vom consemna 
doar citeva dintre ele e 
Poşta şi telefoanele te .fac 
necazuri mari, multe şi 
dese •  La circumscripţia 
veterinar-sanitară lipsesc 
cele mai căutate medica
mente •  U.J.C.C. sâ trea
că mai- des şi mai cu folos 
pe la unităţile de pe raci 
comunei »  I. „PECO" De
va n-a mai dus butelii de 
aragaz, lâ schimb, de peste 
şapte luni. Oamenii mai, 
aşteaptă.' Cit ? •  Secţiile
S.M.A. din Turdaş şi Pri
caz, mecanizatorii de aici, 
şă nu uite că şi ei. sînt... 
ţărani...

MINEL BODEA. 
GH. I. NEGREA

10.

10,

10,

11,

14,
-4*

14,

15,

16,

17,

17,

18,:

19,

19,

20,

21 ,

23,

16

16

16

17

16

16

21

21

21

21

21



•V..;-; n.;ţ ■

RiSRSStKSSSSrS ► :."' /t -*? *V

C î i w f  l u c r u r i f e  n u  m « r g  b l n * ,  p r i m d r i a  t r u b u i f  

f l i g '  ?U  s d  î r t t M i v t n â8 ... . .•■■■■ J. -
'£ . , .'. ' .7 5
; Domnul H Alfred Fişier, 
Primarul comune» Băiţa, 
hste un om agreabil, - un ’ 
mteţlp«*ter plăcut. ^ ; J
! —• Ce preocupări are pri- ‘ 
«îăria în această perioadă. ?
• - r  Foarte multe. In pr»- ; 

ţiu l {iad aplicarea. Legii J 
fondului funciar.
? -*■; în ce stadiu, s-a a- ; 
juns- ? ,

— Listele au fost afişa
te. S-au înregistrat 4? de , 
contestaţii Ce trebuie re- j 
rolvate de comisia judeţea
nă căreia i-au fost înain
ta te. Trebuie sâ. precizez {. 
Că nu cu terenul arabil • !  
rein probleme, ci cu pădu- t 
« le ' .. » I
;.—  Adică? |

— Vin mulţi oameni Ia |  
primărie, 'In special din i - ‘ 
fara localităţii, care spun . 
eă Iţi adne aminte că unul % 
din strămoşi — bunica său |  
bunicul — au avut, cînd- 
va, pădure. Nu’ ştiu insă 
pe numele cui era intabu- : 
tetă, iar în vechile registre *

V nu găsim consemnat nimic. f
— Am văzut că nu mai . 

aveţi grîu „ta picioare* pe |  
ţîmp.

— Nu, fiindcă oameniif 
iu  ieşit.- cu m it -cu mare, s 
ta cimp la strinsul păiaa-1 
şelar» Cum s-au petrecut lu- r 
prurile ? Am insistat, ade-1 
seori la unitatea de meca- |  
bizare din Baia-de Crjş să* 
pe îfeiimtă o combină^ cel f 
puţin. De fiecare dală ni

s-a promis, dar, ta sa aur. 
Griul ajunsese aproape c i 
se scuture. Atunci le-am 
spws oamenilor; „Ăştia de 
1» Baia n e  mint cu ners- 
şlbare. Riscăm şăpterdena 
o parte -adu*. ̂ reoojtă., Nu 
mai g v p ’- hg aaştepta. Cu 
coasa, cu secetei, să ieşim 
să. o strfngem, 1*. Oamenji 
ne-au ascultat şi, la  or» ac
tuală, cele 780 ha ce au 
fosţ cultivate cu grîu sînt 
recoltate.

— Se pune problema tre
ierăm recoltei.

— Avem în comună 10 ‘ 
batoze şi o combină, parti
culare, ce( au intrat deja t a , 
funcţiune. Se lucrează la 
strîngerea ovăzului, r ... ;

— Se spune, domnule pri
mar, că primăriile n u  au 
atribuţii - în economia lo
calităţilor. Or, la Băiţa, 
primăria s-a' implicat se- 
rios în agricultură.

— CSnd lucrurile merg 
bine, sigur, primăria nu 
trebuie să se amestece. A- 
tunci însă cind se creează 
situaţii d« forţă majoră — 
cum s-a Intfmpiat cu sece
rişul — nu poate şta- in- 
ciifererrtă, trebuie să inter
vină :
- — Construcţia din cm- ; 
trul comunei - Stagnează de , 
multă vreme.. Ce şe intim- - 
plă cu .»(wl bloe ? ■ • I
t  —1< Ai»: intervenit la  « 4 -  ’

f tea de- - gospodărie din 
rad şi lucrările sau, fost 
reluate.»

mrr In spatele primărie! 
ana văzut o clădire nou#, 
foarte frumoasă. ,

— Este sediul formaţie!
civile, de pompieri pe caîe 
l-am inaugurat recent. Cei» 
ce vreau să menţionez este 
că l-am reşfizat exclusiv 
cu forţe locale, pompierii 
comunei l-au ridicat, efec
tiv, iâr unităţile economice 
din Bălţa au dat un aju
tor substanţial.. ,

Ce are noul sediu al, 
pompierilor ?

Un garaj pentru m‘| -  
şiha ce hî s-n promis,' în
căperi pentru echipament, 
pregătire teoretică şi alte
le. O sală am pregătit-o 
pentru a deveni .muzeu. Eu 
sînt şl şeful formaţiei, de 
aceea ăm insistat ca aceit,
obiectiv, să-,se realizeze. .

— Bine ar.fi că pompie
rii să şomeze.

— Să dea Dumnezeu 1 
Oricum, ne tatadrîm cu 
noul sediu al pompierilor.

— O ultimă Întrebare, 
domnule primar : cum se 
desfăşoară privatizarea 7

» Bînişdr, Avem cîteva 
unităţi cu activitate bună, 
cum stat cele de marmu
ră, J moara fraţilor Dobte 
ş.». Un privatizat îşi con
struieşte un complex co
mercial cu brutărie, pati
serie şi carmangerie. încu
rajăm, evident, producerea» 
de bunuri materiale şi ptes- ‘ 
ţările de servicii. .

TRAIAÎÎ BON&OIT
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corespunzător. De vteă pot 
fi utilajele Învechite, pie
sei® de. slabă calitate, ine
rentele neînţelegeri intre 
proprietarii de culturi şi 
cei ce -le prestează se*Vl- 
ciile la recoltat. Oricum, 
urt lucru este foarte, c la r: 
secerişul şl plinea acestui ■ 
an stat foarte chinuite, nă
dejdea supravieţuirii fiind 
în importiwfip -de relreale 
ce se vpr face, aresteaa ij-, 
trenînd bineînţeles şi cos
turile de rigoare.

Cum parcă niciodată un 
rău nu vine singur,■ neca
zurile de la seceriş se pre
lungesc şi asupra produc-, 
ţiei din anul viitor. Paiele 
pu sînt strfnse, arături nu 
s-au prea făcut, lipsesc 
îngrăşămintele şi seminţe
le de calitate, deşi era fi
resc ea multe pcegătlri pen
tru semănatul de toamnă 
să nu mai ridice acum 
probleme,

Zilele pînă la începerea 
însămînţăriler fiind numă- i 
rate, este bine ca fiechre 
gospodar şi proprietar de j 
pfimînt sâ chibzuiaseă te- 
nieinic asupra culturilor 
pentru care optează şi a- 
supra tehnologiilor de lut- j 
cru ce le va aplica, por
nind de Ia cerinţa de a 
Obţine rezultate mai bune ; 
şj — neapărat — profit, ; 
nu pagubă curată, ca în ţ 
acest a n ! ‘ f

Ce ne -oferă popasul turistic Zam ?i,'Aşa cum se 
m'spălată. Lipsesc gustările, berea, răcoritoarele, cafea

vede în imagine, doar băuturi scumpe şi..., veselă 
ua şi cine mai ştie ce. Ofertau, poate altă dată.

..................... - -  . ....

burg, te l 074^41974 p 0761/4401 
Cursa se va efectua la 
•  S septembrie, ora 10,00 SIBIU 

CART (este posibila escala la Nurnberg).

CENTRUL OE CONSULTANTA, INSTRUIRE 
i SI INGINERIE SOFTWARE „CONSOFT 

COMPUTERE" SBIU

'' Anunţă deschiderea în municipiul Deva a urmă
toarelor cursuri de specializare în informatică, înce- 
pînd cu data de lt» septembrie 19SI:

•  PROGRAMATORI (ANALIŞTI) ASISTENŢI 
|a  microcalculatoare 'compatibile I.B.M. — P.S., cu 
durata de şcolarizare de 12 şăptămkU, fără scoatere#
din producţie, pentru cadre du studU 
V •  PROGRAMATORI LA MICROGALCULATOA- 

B COMPATTBHJB tR M ,—  P.S„ cu durata deşco- 
irizare de 12 săptămîni, fără scoatere de la tocai de 

rnpncă,- pentou,,cadre eu studii superioari-. - ^
î Inşcxierile se fac pe bază dc coioehdt ferme pen
tru tmkmite de' sfat- sau privaţe şi pd ttteă' dft ceţeife 
jţip perrire iterSotmcterpariteetere. V; ş>a..i'ş
^#CUre«aite rfnb(oe(reuirateTţ}xd^ariftel MinbkswHw 
jnvăţămîntului şi Ştiinţei şi al Comisiei ; Naţio»aţe 
pentru Informatică. ‘ - i"

După finalizarea acestora, absolvenţii primesc ; 
certificate de specializare în baza cărora se pot încadra

Inf^^^TupIi^nlarc ia trielo«t«atotia67*. Deva.
■ , . ’ 'V  l5®)

^  v  SIGMA fC.S. DEVA

Cursuri de formare W meseria de analişti progra
matori asistenţi pentru microcalculatoare compatibile 
I.B.ML/P.C.

Durata cursurilor este de I» săptămîni, practica 
pe calculator şl se desfăşoară în Brad şi Iteva.

Lectorii sînt cercetători ştiinţifici cu o înaltă pre
gătire profesională.

Absolvenţii vor beneficia de diplomă—certificat, 
eliberată de Ministerul tnvâţămintului şi Ştiinţei 
împreună cu Centrul de Perfecţionare în Informatică 
Bucureşti şi recunoscute pentru ocuparea posturilor 
corespunzătoare. ’ •

Costul cursurilor este de 12 000 lei
înscrierile se pot face pe date de 2 septembrie 

1991. Locuri limitate.
Relaţii, suplimentare se obţin te telefoanele 5IS27, 

51611 — Brad şi 956/15431 ; 1MI67 — Deva.
(538)

' — Inspectoratele pentru» 
handicapaţi fiind relativ, 
recent înfiinţate, vă rog 
dna DOINA NELEGA FLO- 
REA, inspector şef al 
Inspectoratului Teritorial 7 
de Stat pentru Handicapaţi 
Hunedoara—Deva să pre
cizaţi strecint coordonatele 
fundamentale ale activitâ-' 
ţii instituţiei pe rare o 
conduceţi.

— Data înfiinţării inspec
toratului a fost 1 decem
brie r 1990, d a r . activitatea 
propriu-zisă a demarat la 
1 aprilie 1991. Coordonate
le activităţii sînt cele cu
prinse de cadrul legal, in
să fiecare inspectorat şi-a» 
stabifit o strategie proprie. 
-In 1991 se materializează 
prima etapă din arest pro
gram, care presupune, or
ganizarea în general şi re
structurarea asistenţei so
ciale instituţionalizate. Con-! 
creţ, este vorba despre re- 
funcţionalizatea Şl estetiza- 
rea spaţiilor şi redimensio- 
narea numărului de perso- - 
nai în baza noilor norma
tive apărute în 1999, imple
mentarea unor elemente 
noi de pedagogie specială-

— Ce s-a realizat pînă 
b  prezent ?
*!— In eeîe T cmltăţl

. - 
- in reorganizare

căminele de bătrîni din 
Geoagiu, Lonca, Brad şi 
Brănişca şi şcolile speciale 
Săcel, Peşteana şi Păelişa 
ţ -  s-a acţionat pentru mă- , 
firea numărului de Mi, în 
general pentru refuncţiona- 
fîzareâ grupurilor sociale — [ 
prin reparaţii şi do tări; 
s-au realizat alte lucrări 
de înfrumuseţare şi intimi- 
Zitre a spaţiilor (parchetări, 
aplicare de gresie, Zugrăvi
re şi vopsitorie într-un co- . 
torit variat şi plăcut). Tot 
pentru crearea unui micro
climat civilizat, d t  mai 
agreabil, unităţile au fost 
dotate cu boilere, televi- 
■Soare color, frigidere, ara- 
gaze, alte aparate electro
nice. şi electrocasnicC. De 
asemenea, s-a procedat la 
mobilarea acestor instituţii 
(pentru cele şcolare fiind 
comandat mobilier ergono
mie unicat) şi la reducerea 
numărului de persoane ca
zate într-o cameră. Fieca
re şcoală are acum un me
dic şi urinează să fie do
tate cu cabinete stomato
logice. S-au procurat do
tări pentru terapia ocupa- 
ţională. Stat In eUra de

realizare parcuri utilate cu 
elemente pentru dezvolta
rea motricităţii copiilor (în 
fapt leagăne, scări, con
struite sub forma ■ unor 
tfitaieastele care să-i în
demne te joacă). Acum, 
când stăm /de vorbă, toate 
cele şapte instituţii sînt a- 
dtevărate şantiere. Stat mul
te lucruri de realizat în 
privinţa spaţiilor, pentru 
obţinerea unei atmosfere 
feufiltele, dar şi in ceea ce 
priveşte instruirea cadrelor 
care lucrează în aceste uni
tăţi. Pentru cele din ta- 
văţămînt s-au organizat 
două cursuri: pe probleme 
de pedagogie specială, cu 
sprijinul Crucii Roşii ger
mane şi privind relaţiile 
între toate categoriile de 
personal cu copilul, de că
tre Crucea Roşie daneză. 
Directorii au participat la 
un curs de management 
la Alba lulia, iar 30 de 
cadre didactice şl elevi aa 
urmat un curs intensiv de 
limba engleză, urmînd să 
fie înscrişi la Biblioteca 
Americană. Unul similar va 
fi pentru» limba germană. 
Toţ ea ti acţiune dfe pet-

fecţionarc ’ profesională, 
considerăm şi atestarea pe 
post, căreia i-am acordat
0 atenţie deosebită.

, — Pentru persoanele han
dicapate neiastituţteualiza- 
te, ce s-a întreprins ? E- 
xistă o evidenţă a  lor în 
Judeţ?

— In privinţă asistenţei 
năinstîtuţionalizate, s-au 
realizat prestaţiile prevăzu
te ^  legislaţia în vigoare. 
Din aprilie s-au acordat ta 
ju r  de 800 000 lei unUi nu- 
măr de aproximativ 300 
persoane fincapabile de 
muncă, fără venituri pro-, 
prii şi eu susţinători legali 
ale căror venituri erau la
1 ianuarie 1991 sub 1000 lei 
dă persoană), ca ajutoare 
trimestriale. De asemenea, 
S-m  dat ta jur de 100 bi
lete de călătorie gratuite 
invalizilor de gradul I şl 
nevâzătariior, proteze, a- 
parate ortopedice. Au fost 
sprijinite numeroase familii 
fie pentru tostituţionaliza- 
rea bătrînîlor şi a bolnavi
lor cronici, fie în orienta
rea spre şcoli profesionale

 ̂ speciale a 82 copii. Se face

asistenţă de caz. SSnt 
îndrumate şi sprijinite aso
ciaţiile de handicapaţi «fin 
judeţ, cu care avţm rela
ţii bune. N-au putut fi 
plasaţi Insă ta muncă ab
solvenţii handicapaţi din 
acest ah. împreună cu 
Crucea Roşie, dorim să rea
lizăm ateliere protejate, 
pentru a soluţiona această 
problemă. Sîntem în pe
rioada realizării evidenţei 
persoanelor handicapate, al 
căror număr va fi cunoscut < 
odată cu efectuarea reeeo,- 
sămtatului populaţiei. Din 
păcate, nu este încă lămu
rită noţiunea de „persoană 
handicapată". Oricum, pînă. 
la sfîrşitul anului, pe baza 
datelor pe care le avem şi 
îii conformitate cu punctul 
nostru de vedere — noi 
ihţelegtad prin handicapat 
o persoană lipsită de capa
citatea de autodeterminare 
— vom încerca o primă 
evaluare în acest-sens.

— In ce direcţie se va 
orienta activitatea Inspec
toratului bl viitor ?

— Vom continua preocu
parea de dotare c.u apara
tură şL mobilier a unităţi

lor, cit şi lucrările de 
reparaţii şi înfrumuseţare, 
astfel tacit spaţiile să-şi 
schimbe înfăţişarea, iar ta  
şcoli să se poată aplica pro
gramul, cu valenţe Mit 
instructive cit şi terapeuti
ce, cu ajutorul muaiefi, 
sportului şi artelor plastice. 
Se lucrează la extinderi în 
toate cele 3 şcolL care vor 
beneficia de ateliere şl alte 
spaţii, mal ales la Pesteană. 
Dorim să înfiinţăm şccdi 
Speciale în fiecare munici
piu, pentru ca să Întărim ’ 
necesara relaţie cu familia. 
Iar pentru a doua etapă a 
programului nostru; ta re - ' 
pînd de anul viitor, esenţa 
o constituie formarea ca- . 
drelor pentru asistenţă so
cială. individualizată, pregă
tirea asistenţei sociale de 
domiciliu, a ; acţiunilor de 
voluntariat. Am. înaintat 
deja Ministerului de Finan
ţe proiectele Centrului, de 
Recuperare Haţeg. Avem şi 
alte intenţii şi proiecte. 
Toate acestea sînt realiza
bile însă în măsura în care 
vom avea şt sprijinul popu
laţiei, care ar trebui să-şi 
modifice atitudinea faţă de 
persoanele în suferinţă. - 
Convorbire consemnată de

V IORICA ROMAN i
 ̂• V-' " . ( \ '
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Cooperativa de Consum 
B R A D

INVITĂ CO N SU M A TO R II ÎN  LOCALURILE 

SALE DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ,

#  Ambianţă plăcută, servicii ireproşabile, per- 
. - senal stilai, îndeosebi la noul restaurant 
•' ^Naţional** *, deschis de curînd în apropierea 

(hoţoi ogrottHmentare.
#  Supe ^i ciorbe ddldoase t  Mincărvrf 

âtlwfm, pmşmmî* kisater» prfetpjifi #  Mp- 
$tri Ip grite» #  ţiriisors; #  Saifiiii
şpîrlba u  sG Vifturi din podgorii renumiie *• 
C sM t V bfijiiuri •  Bere.

- - 1524)

Imaginile reprezintă aspecte de la noul restau
rant „Naţional* din Brad.'

- ------------

i m u n i z a

CONVOCARE .f'
e  LUNI, 2 septembrie 

i t*', ora va av >a loc 
conferinţa Uniunii Judeţe
ne a PenstanarUor.clin Hu
nedoara—33e-ya, care se va 
n j î i  ura 5n sediul Casei 
de Ajutor Reciproc a Pen
sionarilor Deva. Sînt invi
taţi să, participe membrii 
înscrişi precum şi simpa
tizanţii - uniunii judeţene. 
Consiliul Provizoriu. (4688)

ANIVERSARE -
- •  *CU ocazia zilei de 

naştere, soţia Mârioara. co
piii Nicodin, Dorin şi A- 
drian, nurorile Marfa, Mi- 
haela şi Dana, nepoţii Ma- 
rius. Bogdan şi nepoţica 
Alexandra îi urează dra
gului lor Josan Nicodim,

■ din Boz, la- împlinirea-';fru- 
moasci 1 îrste d * «5 ani, un 
călduros J j> mulţi anii" 
sănătate, fericire şi to a tă 1 
dragostea lor, (4579)

m i m -  ■.
CUMPĂRĂRI

•  M„ GAZINUL „A-
METIST* din Deva, 
cartier Oituz, vinde te
levizoare color, Mega- 
vision, Tec, diagonala 
Şl cjm, garanţie 6 luni. 
In caz de defectare se , 
înlocuieşte televizorul: . 
liv rarea este imedia
tă. . - (4631)

•  SOCIETATEA Co
mercială „Cristina*. im- ’

, preţuri ăifag»tu}»*SA, cu . 
tstxa vamală «ckitştă, 
următoarele «e )n d »  
w  t Audi i m  Attdl » .  
Ford Taunus, BMW,

gen Golf, S e a n lt  ţ  
Dacia I4ţ0 — numai 
pe benzină. Deva, te- 
M oa 12457, rtf, A. 
Vlaicu nr. 19. (1989)

•  CUMPĂR sai închiriez
garaj, zonă centrală. Vînd 
Audi -100 şi piese pentru 
Audi 100, în cinci cilindri. 
Deva telefon (4710)
a VÎND tractor U—i C, 

fabricaţie 1987, remorcă, 
plug, disc. Deva, Grigbi’ti»-. 
cu, nr. i4. (4705)
a VlND înscriere Dacia 

1310, iunie 1986. Deva, te
is te i 15176, (4724)

•  VlND garaj Deva, str,
Eminescu, tek ten 14547, 
după ora 19. (4719)
; •  VlND set cuzineţi: Rl, 
R2, import, Dacia 1300. De
va, telefon 17346. (4718)

•  VlND înscriere Dacia

(1987). Orăştie, telefon 
. 4 1 6 9 9 . . ţ;# 7 W m  

'* VÎND en-gros 400 kg 
miere albine, polifîoră. Hu
nedoara, M. Viteazul, rir. 
13, bioc B l, sc. A, ap. 5.

• .  îri4>
a  VÎND Trabant 601,

Cristur nr. 367. (47)3)
0 VÎND înscriere Dacia 

1300 (1988, anuarie) Deva, 
telefon 18103 sau Hunedoa
ra, 13219. (4712)
a VÎND BMW 518, Da- 

cia • <î!» cumpăr t îb tel® 
vizor color, diagonala 51, 
Hunedoar i telefon 21941

(4707)
•  VlND «toi în valută.

Alba Iulia, telefon 26617/ 
968. (4706)

•  VÎND video cameră ja-
ponezâ Fisher 8 mm, te
levizor color Călan, tele
fon 30124, orele 9—11, 18— 
20. (4704)

•  VlND magnetofon „3F ns- 
tov". Deva, ^telefon 22811, 
după ofa 17. (4702)

•  VlND înscriere Dacia
1310 «988) telefon 957/ 
13314, orele i%—'i ((4701)

a  VÎND televizor Gold
star, sigilat şi videocasete 
tr  duse, i 1 te, n 
Hunedoara, telefon 12339, 
lupă ora 14. (159975)

» VlND a ,a< gaze, % 
dină Hunedoara, telefon - 
13490.. (159976)

•  VlND Ti a»;-. 1300. Hu
nedoara, telefon 15725, zii-, 
nic 16—22. (159977)

•  PRIMĂRIA t comunei
Sarmizegetu vinde 1* 
«toţi*, publică, în t  sepfeisi- 
brie 1991, autocisternă 
„Fraga*. *4698)

•  VlND antenă parabo
lică, diametral 1 3 0 , Băclâ, 
telefon 72169. (4«9T)

•  VÎND ndprpbuz .tojbfrv. 
port oferii, ett motor ARO, 
Deva^ t i | |m a  lSŞ4. (4681).

•  VUÎ- femelă ciabăv 
nesc german, ’ linie nouă. 
Deva, telefon 21583. e.teîs

- • —18. -  (4685)
;#  VÎND înscriere A Q 

(1981). Rri&ti* in telefon 
§89/20413. ■ , -  . (4615)

* SGCtETATIÎA O  
t> ercială „Mriiatex" 
import-export S R.Iv 
Deva vinde anvelope 
uzate dfh ..fââtofc'.... te 
preţul de 101W IfeeJt* 
Dimensiuni; 135/12* 
135/J 3, 145/13. 186/13. 
165/14, 175/14, f85/14, 
195/14, ‘205/14, 175/15, 
185/13, 95/15, 195/16,
205/16, 215/16, în De
va, sti Mioefului, fcloc 
38, ip. 3, tn  Simeria, 
str G, Coşbue nr. 11 A, 

(4720)

PIERDERE
•  PIERDUT carnet nr. 

21061581, emis Cooperativa

M.I.P.A. S.A. ORĂŞTIE 
str. N. Bălcescu nr. 26,

Vinde prin comandă en gros şi en detqille
•  SUC COLA la cutie
Cei interesaţi se pot adresa la telefon 956/ 

41574. .* (4630)

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL ENfftGETIC 
DEVA

str. Minerului nr. 28, telefoane 20913, 21638, 
anunţă organizarea concursului de admitere la 
şcoala de maiştri — ţeurs -seral, specialităţile :

•  electrician C,SJi. ÎS
•  fermoenergetician — 18 locuri . 
Admiterea vcf avea loc începînd cu data de

f septembrie 1991. ' (541) -

de Cred î p*.- nume! •»
Fştzecaş
ris nul. ‘ ' (4715) :

‘ f c  CW»«S£ , "
e  OFER recompensă bu

nă (150—*200 000 lei) pentru 
cedare contract 
dăirie »*c S -S  camere 
iz , exclus D%c5d, Micro. 
4sî<~«'»î  ofertă serioase. 
va, telefon 22254. . (4534)

' SCHIMBURI
DE i O C W E

e SCHIMB garsonieră 
confort unu, zonă centrală, 
G i etaj
2—3 . f i e c o m a n d a t e ,  
exclus Micro 6, 7. Relaţii 
lă telefon 14790, Hunedoa
ra. (159974)
e SCHIMB apartament 

louă camere proprietate. 
Deva cu mila- 
sau Timişoara Deva '-t-lc- 
fon 14986, orele 20—22.

(4711)

ÎNCHIRIERE
* OFER pentru . închiriat 

garsonieră, ultracentral, bun 
vad comercial. Deva, tele
fon 14229, orele 19—20. - 
. . . (4.711)

OFERTE DE' -
SERtfClI

' •  A G S ^fl Aţ.' „Colte" 
bri* vă oferă excursii 
în Turcia — Istanbul, 
cu plecarea în data de 
7 septembrie 1991, la  
preţul da a? /W  ş* 
64i<* iii 4m j  rtfAJ 

te 1-iiatfxU1 
Transport tu  «soît-ete 

Se asigură 
un bogat prrgrsiAi tu
ristic InfwmMII pevjb 

cartier Pacia, şţr. Aleea 
. manilor, : oc 14, 
seara I, ap, tete- 

J?m  22254. • (4809)

•  MOARA de furaje din - 
<na Rărău foncţionea-

rS î« dk -1
sîmbătă. .■ m m

M A TR fM O H lA LĂ
* CETĂŢEAN italian, 49

ani, doresc prietenie cu o . 
femeie cinstită, infcsiigentă 
şl sesdMî», vlrst» piĂă-to . 
fe» "ni Informaţii Călan, 
telefon 30301 (4700)

COMEMORARE *

# CU aceeaşi dure 
re, anunţăm prietenii, 
cunoscuţii, c â . s-âu 
scurs 6 săptămîni av 
la t-xcerea nefiin
ţă a doctorului 

«i
MAGUREANU 

Slujba de pomenire 
va avea loc la cimi- 
tirul din str. 
sîmbătă 31 «. 0-
ra 12. Familia îndolia
tă. . (4676)

DECESE

m ÎNXJNÎ te '•■-o;- 
te,: fulgerătoare care 
i-a răpit din sinul H 
miiiei pa

Căpitan VASILE 
CHÎCIUDEAN 

la Sumai 36 de ani, 
>ri -te aleasă om eiie, 

un te»  ug ubite i te  
un tată tef rr<H S dră 

■ goste. Inmormîntarea 
astăzi, 29 august, ora 
14, la Călan. Lacrimi 
şi fiori pe mormîntul 
tău cît vom trăi Soţ j. 
Ioana şi fiul Claudiu 
T >dor, i.* i s ei ne nîn- 
gîiaţi. Dumnezeu sâ-1 

. ierte.__________ (4727)

•  MOARTEA fulge-
'  îăwam  din

tre noi. la numai 4-i 
de ani, scumpul nostru 
fiu, frate şl cumnat

va& fz£
C H K a p M N

Inimile fidastre sînt 
zdrobite de durere, la- 

: crimile! şi florile vot ■ 
Cir.pndte.I rfecontţnit
morlhîritul W'.> Mama 
Ileana, fraţii Nedeleu, 
Ioan, sora Mârinria, 
cumnat tl Puiu nepoţii 
Daniel şi ădrian Dum
nezeul sâ-1 ierte. (4727)

•  PROFUND îndu
reraţi, regretăm moar
tea ginerelui şi cdm- 
natului nostru

VASULE
care l-ani iubit ca' 

pe un fiu şi frate. La
crimi şl flori pe 
,.4,. T ■ ■v* şi te r-
ria şi cumnatul Tudor,
I umnezeu %•<-’

. (4727)
•  CU mare durere 

în suflet, foştii colegi 
de clasă .din liceu a- 
ducem un ultim pios 
omagiu celui, care a 
fost

. c m  VASILE 
CHfCHfiMSAN,

■ trecut fulgerător în 
eternitate, la numai 38 
ani. înmormîntarea va 
avea 1 s astăzi, 29 au-

■ gest: lîSî;: . pfa';|4,. la 
OlSrtîtirtil Ortodox din 
oraşul Călan. Nu te 
vom uita niciodată r

(4798)
•  COLEGII de la

. .©,JMM%. ■ D i v ă s î n t : 
alături Se ROman Oc- '

m  ta i-
' & & & & & ,£IttU M to»
■ W m M  H u.

n i A i  «toMăla. MtSSi 
. •  Soos
ite f te  Mdţ Agtţlşa şl . 

Bada "" «ceăiivd, din 
CristOT, ănuhţă cu 
v ;; - utere înce-
tarea fuîge.te • are din 
v’ sţâ. înîx-tm 
accident, a fiului ‘

A m B M  
şi nurorilor

DORINA şi CORNELIA
înhumarea va avea 

.. i luă d 30 au
gust, ora 14, la Cris- 
tur (4721)

FAMILIA C tefct 
lin 6  î â< ce un 
pios omagiu celor ca
re au fost
ANTON. DORINA şi
CORNELIA SOOS.
Dumnez< tf sft-i dP.î - 

nească în pace. (4722)
•  ■ FAMILIA Lăză- 

roni Sabin din Cristur 
şi Florea Ludovic din 
Timiş ara sînt alături 
de familia Soos Anto- 
niu, la greaua sufe- 
i îs ţ4 privind moartea 
f lgi e atr-un 
tragic accident a ce
lor trei. naşi: An ti, 
D< rina 1 bmelia

> (4716)
•  CU adîrtcă dure- / 

re, anunţăm încetarea 
din viaţă, la numai 32 
de ani, a celei care a 
fost

GINTA RUSAN, 
o bună fiică, soţie şi 
mamă. înhumarea va 
avea loc astăzi, 29 au
gust, ora 14, la Cimi
tirul Ortodox din Ghe
ţării Vei rămîne veşnic 
în amintirea noastră. 
Părinţii, soţul Emil ■şî 
fiul Daniel. (4723)
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REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA t

2 700, Deva, str. 1 Decembrie, 35, judeţul Hunedoara 
Telefoane: Ţ1275, 12157, 11269, 11827 

Telefon tipografic : 55904 
Telex : 72288. Fax: 18061

întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor 
5 ps-rtâ autorii acestora.

T I P Ă R U  ls
5. C „Polidava" S. A. 

Deva, str. 22 Decembrie, 257


