
A-l asculta pc maestrul. 
Ştefan Ruha este un a > 
vărat privilegiu pentru 
iubitorul de artă. O bu u- 
rie cu totul şi cu totul 
aparte, .generată de puri
tatea sunetului dare se 
scurge de pe corzile vio-

- rii saie ,sub  mîngîierea . 
. unui artftiş de aur, care 
-iţi oferă Împăcare cu ti-

ne Însuţi, acea detaşare,
- „transportare*, în alte sfe

re de c»re avem nevoie 
din cînd in cînd. Marele

■ violonist a concertat din 
nou la Hunedoara, la Bi
serica Catolică, cu prile
jul „Toamnei muzicale 
hunedorene" pe care o 

. onorează, de ciţiva ani 
încoace. De data aceas
ta, in ambianţa unui lă- 

. caş. de-cUlte iubitorii de 

. artă au avut posibilitatea.

m Ştefan Ruha!
să asculte acordurile so
bre, nu o dată grave, ale 
muzicii iui Bach („Adagio 
în mi hiinor"), muzica 
înălţătoare a lui Hăendel, 
(„Sdnata în ia  major"), 
Vercini („Largo"), Haydn 
(^Adagio*), a colosului de 
spiritualitate care a . fost 
Beethoven („Romanţă în 
sol major"), a lui Schu- 
bert, cu acel neasemuit 
imn închinat cerului şi 
eternităţii, vieţii şi su
fletului, dumnezeirii — 
,vAve Maria". De fiecare 
dată ne întrebăm dacă : 
muzica e capabilă să-i 
facă pe oameni .mai buni, 
să-i purifice sufleteşte. Şi 
de fiecare dată, după ast
fel de manifestări, răs
pundem afirmativ: da, 
muziea-i face pe oameni 
mai... oanienl, pentru că

îi pătrunde pînă la  ulti
ma fibră; pînă - în cele 
mai sensibile tainiţe ale 
lor.

Dar „Toamna muzicală 
hunedoreană", organizată 
de Casa de Cultură din 
Hunedoara, ne-a dezvăluit 
şi alţi interpreţi de va
loare: pe Eva Magyesi — 
Balogh şi Corina Ardelean 
(Arad) cşre, în recitalul 
la orgă şi flaut, au adus 
cîteva bijuterii muzicale 
semnate de Bach şi Ifctcn- 
del („Fuga în re dorian" 
şi «Sonata"); pe Alexandru 
Creţescu (Timişoara), care 
în ambianţa Sălii Cavale
rilor dela. CastelulCorvl-, 
neştilor a .Interpretat la

MINEI. BODEA 

(Cftntlnuare in pag. a 2-a)

Culiţă n-a făcut, niciodată, 
rău! Nimănui! (II)

Refuz să-mi imaginez 
comportamentul - delirant, 
aberant, ameninţător sau 
mai ştiu eu ■ cum pe care 
N. P. l-ar Si putut avea, 
găsind ce mai rămăsese 
după 7 ani de „detenţie". 
Unde locuieşte ?! Intr-o 
chichineaţă de cel mult 
2/3. Pe care o împarte cu 
rubedeniile. Curioasă şi... 
(aphrentj curajoasă — foto
reporterul 4 ia Cassiuş Klay 
rămăsese dincolo de poar
tă — privesc inlăuntru. 
Rapăn Şi murdărie. Şi 
promiscuitate.. Un pat în
gust. „Unde âormeaţi toţi 
trei?!" „El avea patul lui, 
dar l-am scos după plecar 
re!?’ Care pat?! Unde 
pat?! întreaga agoniseală 
spulberată! Să te  pllngl

cui ? I Tu, nebunul satului! 
Oamenii-l cheamă la lu
cru. A rămas la fel de 
cinstit! Iar cînd nu-i toc
mit la nimeni, bate dealu
rile !, „De nebun" — spun 
rubedeniile! „De mîhnite" 
— zic e u ! Reproşuri din 
partea notfor stăpîni ? Cît 
cuprinde podul; „Ne minei 
mîncarea! Trăieşti pe spa
tele nostru!“ $i-ntr-o zi 
de joi, un om al legii, al
tul decit cel din ’Sf, — 
U. acum la Poliţia Muni
cipală — îl ademeneşte 
cum că trebuie să încheie 
nişte acte. Omul crede. 
Jos, lingă linia ferată, îl

NATALIA VASIU 

'  (Continuare în pag, a 2-a)
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LA S.C, „FAVlOR** S.A. PRAŞTIE

Nu e momentul potrivit...
Am ajuns la S.C. „Fa- 

vior" S.A. Orăştie (fostă 
„Vidra") la ora 11. Perso
nalul era în pauza de ma
să. Doream să discutăm cu 

- ' cineva din conducerea u- 
nităţii. La poartă ni s-a 
spus că dl director loao 
Cocrean este ieşit în oraş, 
iar di direcţia- eoraerteal 

; Emil Romcea se află prin 
secţii, dar este foarte ner
vos. Să aşteptăm. Ce pu
team face, deeît să aştep
tăm ? in incintă — un du- 
te-vino neîntrerupt. Mai 
mulţi tineri şi tinere, pe 
băncile ’ din . preajma clă
dirii administrative, îşi 
fumează ţigara, după mica 

*' gustare din pauza de lu
cru. încercăm să discutăm 
cu ei. Dialogul nu se pMa, 
leagă. Se uită în jur, ne 

: privesc circumspecţi. Sa 
tem de ceva ? „Da, ne te
mem, rupe tăcerea un 

J , muncitor. Dacă află şefii 
ce v-am spus, şi cine v-a 
spus, e vai de noi,. Ne pot

da chiar afară din fabri
că. E mai rău ca înainte. 
Tot foştii : şefi comunişti 
sînt şi acum şefi peste tot. 
Treburile merg rău..." 
„Nu-i chiar aşa, adaugă 
altui. Eu cu salariul de pe 
o lună îmi pot cUmpăra 
azi un televizor. Acum 
2—3 ani nu-mi ajungea sa
lariul de peebtei luni. Este 
mult mai bine ca înainte. 
Numai preţurile astea ne 
omoară. Nu ştim unde vom 
ajunge. Veniţi în secţii să 
vedeţi cum lucrăm, cît cîş- 
tigăm".,

După o oră de aşteptare, 
reuşim să. ajungem în bi
roul dlui Emil Romcea. Se 
vede clar că este suresci
tat. Deh, în fabrică . sînt 
multe greutăţi, probieme 
de rezolvat. Ne spune răs
picat; „Nu este momentul 
potrivit să scrieţi despre

DUMITBU GHEOXEA 

(Continuare la pag. a 2-a)

UU4  P5
Dialog intre soacră şi ginere : 
— Mă gîndesc să plec.
*— De ce doar vă gîndiţi ?
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Marţi după-amiază, mi
nerii grevişti din Valea 
Jiului s-au deplasat la 
Petroşani, unde s-a or
ganizat un miting In faţa 
Primăriei municipiului. Aici 
s-a dat citire comunicatu
lui Biroului de presă al 
Guvernului, privind satis
facerea revendicărilor -for
mulate de e i -  Declarîn- 
du-se nemulţumiţi de -ăs- 
punsul dat la şerinţete 
formulate, greviştii au ho- 
tărit să sc deplaseze in 
Capitală.

Pe fondul grevei genera
le, atât în Vulcan cît şi 
în Petroşani, s-au produs 
şi o serie de acte reproba
bile şi imprevizibile. In 
piaţa municipiului petro
şani ani fost martori. în
groziţi ca toţi ceilalţi ce
tăţeni paşnici, 1* scene de 
adevărat vandalism, care 
nu au nimic com ui\ cu 
democraţia şi libertatea. 
Producătorilor particulari, 
(nevinovaţi cu nimici) li 
s-au luat cu forţa produ
sele ce le aveau spre vîa- 
zare. Aici am văzut ţă
rani- plîngînd, unii dintre 
ei chiar molestaţi, fiind

j IN ZIARUL DE AZI: j

! •  Agricultura în pe-1 : 
|  rioada actuală . 
' •  „A stricat tot vii- |
J torul grădinii (? I)" j 
» •  în localurile de a- J 
|  limentafie publică j

Biserica din Gelmar. . 

Foto PAVEL LAZA

Dacă tot călătorim 
la Istonbul...!

Se ştie că tot" românul 
pare s-a. chivernisit cu 
ciţiva dolari sau cîteva 
mărci s-a grăbit să dea o 
fugă pînă, la Jstanbul, nu 
atît pentru monumente
le acestui oraş, unic în 
lume, situat pe două con
tinente, ci pentru Antei 
-sau mari afaceri, unii 
întoceiudu-se cu un ghiul 
său cu un' lănţişor (dti- 

'Ş*S ce le-a ehidrăit burta 
prin inima Bosforului şi 
au dormit nopţile în au
tocare), a lţii revenind cu 
tone de. marfă necesară 
pentru; deschiderea de 
boutique-uri şi consig

n a ţ i i ,  cu care s-au lan
sat în prospere afaceri.

Ţară care a cunoscut 
în ultimul deceniu o dez
voltare puternică, avînd 
ambiţia de a  deveni un 
fel de mare putere la 
Marea Neagră.

Dar nu la succesele e- 
conomice ale Turciei am 
dori să ne, referim în rîri- 
durile de faţă. Ele sînt 
incontestabile şi la accs- 

. tea o minimă contribuţie 
' şi-ail adus* şi turiştii ro
mâni din ultimii doi ani.

Ceea ce impresionează 
’ pe vizitatorii de acum ai 

Turciei este o anumită 
armonie socială, un cli

mat de înţelegere şi to
leranţă între cetăţeni. Şi 
se ştie bine că, doar cu 
ciţiva ani în urmă. Tur
c ia  era o (ară cu puteri 
nice convulsii sociale, cu 
tot felul de* mişcări pro
testatare, s se confrunta 
cu acţluhi teroriste şi 
numeroase a tentate. Eu
ropenii, trecători prin o-

femeile), trebuiau să-şi 
ia măsuri C speciale de 
precauţie pentru a nu 
avea neplăceri. '  

Treptat, treptat —, în
deosebi după intrarea 
Turciei în Piaţa Comună 
— afacerile au început 
să meargă mai bine, e - , 
conomia de piaţă a dat 
roade. Asperităţile şi 
conflictele sociale s-au 
atenuat, vrajba socială 
s-â transformat in coope
rare ■ pentru obţinerea 
profitului, 3  cetăţenii . aU 
lăsat politicul în seamă 
pqlîtjcienitor şi ;s-şu aştr-.- 
ciat scopului uhic:' creş
terea bunăstării. - - 

Un prieten mi-a poves
tit, deunăzi, un fapt in
credibil pentru nor. ro-

- TIBERtU ISTRATE

(Continuare în pag. a 2-a)

FLASH !
O  SURPRIZĂ ! Trăi tineri 

danezi s-au înscris în anul Tal 
Universităţii Ecologice — filiala 
Deva. Fără an pregătitor ? Fă
ră ! „Deoarece profesării, noştri 
vorbesc, curent, şi fără excepţii, 
engleza". La finele-semestrului 
I, tinerii vor susţine examenele, 
în  engleză, urmînd ca în sesiu
nea din vară să le poată susţine 
în română. In tot acest, timp, vor 
fi in pregătirea specială a unul 
profesor de engleză. De ce-au
optat pentru, România ? Plan de 
învăţămînt- mai eficient ‘ deeît la 
e l! ;  profesări cu renume; exi

gentă mărită! Clar, nu-i aşa?! 
- - ' (N.V.)

0  APROVIZIONARE DIREC
TA. Cooperativa de Consum din’ 
Ilia — una dintre cele mai mari 
unităţi de acest fel din judeţ — 
realizează venituri lunare,în va
loare de _circa .12 milioane lev
Acest rezultai se 'datoreste stră- 
dâniei depuse de conducerea 
cooperativei, şi de gestionări pe 
linia aprovizionării umtăţUor, a- 
peHndu-.se tot mai mult ..la apro
vizionarea 'direct, de la producă
tori. (T.B.f ;. . ■

O  FURT, Mai mulţi lucrători 
ai Staţiei C.F.R<. SţmerŞt jînt 
cercetaţi pentru: săvtrşiţea - ihi 
fracţiunii de furt calificat în

dauna avutului public. Ce au 
făcut ..domnii’ ? In calitatea lor 
de. muncitori la magazia sţaţiei 
au violat bolete şi containere, din 
care ău sustras, mărfuri. O par
te dintre~ bunurile furate s-au 
găsit chiar la domiciliul hoţi
lor! (V.N.) ' '

0  „VREM ZIARUL DE SÎM- 
BÂTĂ-DUM1NICĂ!" Revenim 
cu o doleanţă mai veche a.abo- 

. naţilor şt : cititorilor cotidianului 
„Cuvîntvl Liber": la chioşcurile 

. dc difuzare şi la abonaţi, ziarul 
care apare simbătă soseşte la Ha
ţeg luni ■ după-amiază, alteori 
chiar marţi. Cititorii sînt . ne
mulţumiţi; şi pe ’ bună 'dţeptaţe. 

. Sistemul de difuzare este dator 
să găsească o rezolvare. IN. SBU- 
CHEA) : '

© RUŞINOS! Este de-a 
dreptul penibil şi ruşinos ca in 
Autogara din Deva — una din
tre cele mai populate din judeţ, 
— să găseşti, de luni de zile, 
clanţele de la. grupurile sociale 
legate Cu aţă, purtînd şi inscrip
ţia — ca 'şomerii ! — „Defect". 
Nevoile sînt omeneşti. Si miile 
de oameni care se perindă prin 
autogara au dreptate cind cer să 
U se asigure minimul de condiţii. 
Pentru că . preţul biletelor, ce sa 
mai vorbim... (GH. I. N.)

REPORTER

»

evenimentelor

Valea Jiului

deposedaţi de i 
ci» şi trudei tor: de: 
an. Mulţi dintre 
declarau că nu vor 
veni nâctodată 
din Valea J tulişi, lată 
cum, negindind - că ţăranii 
respectivi puteau Să fie 
cbter > părinţi de mineri. 
»-a făcut un mare răn a -' 
Provizienării pieţelor . cu 
cele necesare. Au eulatat 
şl altercaţii 1ntr* «teorii 
aflaţi te piaţă, urni tetcer- 
efud să-i apere pe ţărani. 
Alte grupuri do grevişti 
s-au dedat, ftind înarmaţi 
cu topoare, tete şl corpuri 
«onUmbsIt, la spargerea 
unor magazine privatizate 
din piaţă şi din împreju* 
rlmi, de unde au sustras 
băuturi alcoolice- şi bunuri 
aflate aeoto, toate aceste 
acte făcîhdu-se în numele 

-combaterii „bişniţarilor". 
Lumea aflată in piaţă a 
asistat neputincioasă Chiar 
şi la demolarea completă 
şi - incendierea unor ghe
rete.
-Spre seară, in jurul orelor 

20—21, coloanele de gre
vişti s-au deplasat spre 
gara din Petroşani, unde, 
de asemenea, au fost pro
vocate- distrugeri de bunuri 
materiale, greu de evaluat 
la această oră, De aici, în 
cursul nopţii- s-a plecat 
spre Capitală. Din infor
maţiile transmise la postul 
de radio, a rezultat că o 
serie de incidente neplă
cute s-au produs şi pe 
traseu, in special la Cra- 
iova.

La închiderea ediţiei nu 
deţineam informaţii pri
vind modul în caro s-a 
desfăşurat drumul spro 
Capitală. 3* - U. - ! - ‘
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CUVÎNTDL LIBER

Cultă n-a tecul, rău i !

i ni.it c (Jin pa*;.. Ij

aşteaptă un taxi.. Dar n-o 
ia  spre Şgfmuş, unde-i pri
măria, ci spre '/.am.. Pen
tru c i omul seră .indezirabil 
pentru rubedenii. Gură de 
hrănit in plus t Reproşuri 
&m partea im  t ■:fiţave,r>Ctt 
jumătate de gură!'- ,,/iii 
stricat bunul meu !" Dulap, 
încuiat de noii stăpink Lu
crurile, stăptnului de drept 
-* in saci, .sub pat 1 Peste 
tente . — măriite-lor, şobo
lanii •

' Sătenii se revoltă a 
doua oară. Şi bătrînii să
tulul alcătuiesc o delegaţie. 
Be Sf irita Marla. băi la 
porvjk Poliţiei Municipale, 
ale Procuraturii şi 'ale zia
rului. A doua zi sînt deja 
tă faţă locului. Din. Pău- 
Kş alerg la Zam. II văd. 
E ; liniştit — fără a Hm 
tranchilizante, fi bătrîn. 
Poartă o pijama legată cu 
sfoară în loc de brăclnat. 
Şl cizme de cauciuc. Aflu 
de la. el tot ce ştiam de 
la ţărani. îmi mărturi
seşte că-i plac 'dulciurile. 
Îngheţata, mai ales. Un 
nod mi se pune în gtt...

Discuţia cu dl dr, Fogo- 
roşi este lungă şi edifica
toare. Înţeleg că bătrîne- 
ţea determină involuţia 
psihică. Dar înţeleg, mai 
ales, că aceşti oameni, c» 
idei puţine, veniţi din stra
turi sociale şi culturale de
favorizate, n-au nici \0 
şansă între mării handi
capaţi ai spitalului. Nici o 
şansă In microclimatul de

acolo. Lor te trebuie tole
ranţa familiei. Le trebuie 
oameni , de omenie care, 
să-i sprijine moral. Nu 
să-i jefuiască ! ,, ,

M-a uimit memoria for
midabilă a tui.; N. P., în 
■virtutea, răreda-şi aminteş
te toate ., Cele- lăsate acasă, 
în urmă cu 7 ani. Con
fruntarea eu spusele marto
rului L.Noj'ogan- Confirmă, 
Ceas'de mină, cutare mar
că, cumpărat' cu 1 553 de 
lei,' Ceas de masă... Şi 
acum, dulap încuiat... Cîte- 
va boarfe. în saci.:. Â- 
proapc 25-060 de tei agoni
siţi de? afli, muncind la 
alţii. Nufkai' în scurtul 
răstimp „de libertate" al, 
acestei primăveri, a adunai 
6546 der fe fr- m ă i pe’ ăătd' 
i-a purtat însă asupra lui. 
Şi i-a înmînat drului Fo- 
ţarosi.' ■ /  ’ . , 
t. De ce îit-am yfăcut cazul 
public mai devreme ?! Pen-f 
tru că o simplă anchetă: 
jurnalistică. în actuala sta
re de spirit a „caravanei ■ 
Care trece" ■— este, pen- i 
tţru mine, superfluă. Am  i 
Contactat încă, de atunci 
Poliţia îku%ielptulul. în- \ 
timplarea mi l-a scos în. 
cale ■ pe dl comandant. 
Care mi-a vîrît sub nas 
un proces-verbal incompa
rabil mal sumar ăecît da
tele mele. Mă interesa, % de 
fapt comportamentul oba
zin al pli. din ’84, actual
mente it. dl P<$iţiei MuTjfŢ. ■ 
capiului. Tot ,43*; Ungă % 
lege" îmi pare şi acţiunea 
din 8. august ‘91, etnd se

jft :

Ascultîndu-I pe Ştefan Rulte!
(Urmare, din pag. 1)

chitară clasică piese de 
mare virtuozitate, speci- * 
fice genului, intre care: 
un dans flamengp, „Fan
tezie originală" de V'nas, 
(„InttodUeere şi temă eu 
vartaţiuni* de Mpz.irt.

< „Romanţă" ie  Prohips.
■ A impresionaiplSeul, de 
asemenea, concertul de 
chitară clasică, din des- 

Udriderea manifestării, «I 
hunedoreanutui Nicolae 

JSzefceiy. •' Artistul he 
mărturisea aoropihfeă pe 
dare o tocea-că de f'e- 
«are dată faţă de muţ ea 
grav®, eu o puternică to- 

-Căreatură ideatişă şi de 
.sentimente. Interpretul, 
care ; a participat şi

la alte manifestări naţio
nale, la categoria maeştri* 
a adus în concert creaţii

Sifonice dificile, sem- 
;e de : Louis de Milan 

4- „Trei pa vane" (dansuri 
4>&nioie), De Vlsăe — 
„Pasacagiia", Scarlatti — 
„Sonată", Gaspar Sanz — 
«Suită în re minor", 
Ciulianni —  „Studiu nr. 
13" ş,a. Prilej d e  satisfac
ţie spirituală unanimă. 
Manifestarea în sine —• 
„Toamna muzicală huoe- 
doreană” — organizată în 
decorul nostalgic al frun
zelor îngălbenite, o do
rim cit mai lungă în 
timp, îi dorim multe edi
ţii, iar organizatorilor le 
fnulţumim pentru faptul 
de a o fi organizat!

apelează, la uri poliţist :din 
Deva, deşi Şoimuşul are 
post de poliţie. Nepus la 
curent cu nimic / Personal, 
cusătura o consider cu aţă 
fosforescentă, Sînt imediat 
pusă la colţ de dl coman
dant: Pe motiv că ar tre
bui să ştiu cit de pericu
los poate fi comportahipn- 
tul unui astfel de bolnav. 
„Dac-aţi mai citi cile ceva, 
din cînd în cînd!". Fac 
urgent „mea: culpa". Ştiţi, 
eu sirii filolog. Cu cititul... 
Dar promit: ca-ntr-o . -altă 
Viaţă —* nu ştiu . lă, a .cita 
rnă aflu, Rebreami na dă
dea 7 in singuru-i rdman 
filozofic,/. „Adora şi Ev a", 
pe care dl comandant l-a 
parcurs eu siguranţă — să

miliţie. Poate aşa mi se 
va deschide apetitul pen
tru lectură.

m  Ammmr vP eim r  ra p »

dm S f S ^ -
rnagU/v/ I Nojogm, --ce : 
dceldtastţ jăima 4e 75 /Ae,- 
leî, la pnrha internare, in 
’84 — vrea să facă acum 
cunoscut adevărul. Slabe- 
speranţe, dragi oameni în
ţelepţi dlh PSuliş f  Chiar 
dacă ar exista un proces, 
şi el v-ar da dştig de cau
ză, amnistierile survenite 
între timp ar'anula totul.

Nici Primăria Şqigwş 
n-are linişte, din parte-mi. 
S-a păs in vtâbte fafiMiei j 
Cîndca să părăsească gos- } 

i mtfNkiă fhU!,NjP. pînă la ■ 
ST august ă.c. N-a făcut-o i 
nici pînă la redactarea mu- j 
tcriaiului, luni 23 septem- ■ 
brie ’91. Primăria a emis 
decizie de curatelă. ’Viitor 

'  curator al bolnavului — . 
dl I: JstQc. Dar locuinţa, ; 
devastată cum e ea — con- ; 
tinuă a fi ocupată de verii . 
••grijulii". Demersurile pert- j 
tru evacuare Unt: numeţoa- j 
se, iritante ş i revin aciua- • 
lului curator. . . S

Intre timp, un. . Om |
vegetează între zidurile j 
unui spital. De psihia- j 
trie / „fte mai faci, baăi j 
Niculue 2!" Suride. Şi eu 
ştiu că nu-i decit o ■ pasăre i 
cu aripi frînte. De nepu- ! 
tinţă. Ce nîwdeşte ?! Ce 
simte ?! Rămlne-va oare, 
in starea asta de inerţie ?! i 
Cu punţile rupte de lu
me ?! Ciad locul lui este 
printre oameni?! Cărora i 
nu le-a făcut, niciodată, 
vreun rău ?! ■

Realitate şi necesitate
&espre felul .cum priva* 

filarea îşi face loc la sate 
s-a scris şi se serie puţin, 
Iată de ce, credem că 
prezintă interes o seamă 
de elemente legate de pri
vatizare din două comune 
ale judeţului, -

La primăria din Gurasa- 
da aflăm că în acest an 
au fost acordate 4 autori
zaţii, care vizează produ
cerea de pufulcţi, reparaţii 
radio-tv., autoservice şi pro
iectări în construcţii. Aces
tea se adaugă altor trei, 
eliberate anul trecut, care 
au drept obiect de activi
tate croitorie, tîmplărie şi 
frizerie. Se poate lesne 
observa tendinţa spre ser
vicii.’ Şi este bun acest 
lucru. Bine este şi că 
toate unităţile funcţionea
ză, că nu s-a pus proble
ma spaţiilor necesare, ele 
desfăşiifîhdu-şi activitatea, 
înî^enefal. în casele oa
menilor. Întrebarea este 
însă următoarea : nu ar fi 
nevoie în comună şi de 
altele ? Am pus-o şi noi 
oamenilor, iar răspunsul a 
fost : ba da ! Ar fi, bună-

• oară, mare nevoie de o 
moară de grîu, cetăţenii 
mergînd astăzi în alte părţi 

-pentru a măcina. Există 
două asemenea mori, una 
Ia Cărmăzăneşti, alta la 
Gothatea. Nu funcţionează 
însă , nici , una, îjttrucîţ 
proprietarul primei este

Privcrtiiarea 
la  sa te

om bătrîn, iar cea de-a 
doua (fostă moară a C.A.P.- 
ului) este Stricată. Nimeni 
însă nu se încumetă să 
pornească o asemenea trea
bă ! Ar mai fi nevoie la 
Gurasada de o brutărie, 
dar exact ea în cazul mo
rii, . nici un cetăţean nu-şi 
.manifestă dorinţa -de. a 
deschide o asemenea Unita
te, deşi din .partea pri
m ă rii  am primit asigură- 
rea că sprijină pe cit este 
posibil, şi în limitele le
gale, privatizarea. Poate, 
poate...

In comuna Zam au fost 
eliberate; pînă în prezent, 
10 autorizaţii. Cu toate a-

cestea, s-au constituit şi ; 
fuftcţioheăzâ doar şase um- 
t a ţ i patiserie," reparaţii 
radio-tv., : gogoşMie, cizmă- *. 
rie şi un bazar. De ce? 
Aici se pune şi problema 
spaţiilor necesare. Există 
cereri pentru măcelărie şi 
aprozar, unităţi a căror u- 
tâlitate şi necesitate nici 
nu se discută. Deocamda
tă însă.,. O rezblvare în 
acest sens se întrevedea 
prin construirea noului bloc 
început, de multă vreme, 
dar acum' lăsat în voia 
soartei!? Mai mult, de 
pe şantier (dacă mal poate 
fi nUmit astfel) se fură 
că-n codru ! Gu- alte cuvin
te, domnilor, nu vă faceţi 
iiuziij Pînă veţi primi spa- • 
ţiu la parterul unui bloc 
fantomă... ■ ' '

Aceasta - este, situaţia ■ kt ;; 
Gurasada 'şi Zam. Situaţ'e 
din care se poate trage 
concluzia ,c^ la sate priva* \ 
tizaţea se face cu paşi 
timizi. Să sperăm că doar ; 
deocamdată. De, Ta realita
te la necesitate, mai este 
încă un drum lung.;.

VAtiNTWT«ft©U

P O L I T I A  

NE INFORMEAZĂ

* PRINS 
J \  FLAGRANT

Agenţi de ordine de 
ia Poliţia Municipiului 
Hunedoara au prins în 
flagrant şi l-au reţinuf 
pe Teodor Boţită, vago
netar la E.M. Ghelari, 
cârc a încercat, prin e- 
fracţie, să pătrundă în 
aprozarul din Complexul 
Comercial „păftiniş" din 
Hunedoara. T. B. va da 
SDCOteaiă pentru fapta
comisă. ’

f BANtt N-ADUC 
FERICIRE

Valabilitatea acestei

către Licenţiu Enciu,.
muncitor Ia E. M. Valea;

suma de 80 fiOl
: «ste Wti&i3 

tat în ,stare de-arest.

SPARGERI 
DE LOCUINŢE 

Constantin Chiperi, 
rtiuneitoT■ Ia E. M.v tiive- 
zeni, împreună cu Petru
Gtolaen, «etneadraC îi»' 
muncă, au spart două 
locuinţe d in  Petroşani 
suSirăgfnd bunuri In
valoare dc 24 000 i e i  
Alei doi spărgători au 
fost identificaţi şi nres-
Itaţi' ' ‘ ‘ /  -

e i > ■

(Urmare din pag. 1)

noi Ia ziar. Avem neca
zuri. Blocajul ăsta finan
ciar o să ne pună pe bu
tuci» Beneficiarii nu ne de
contează marfa, aşa că nu 
avem bani să plătim mate
ria primă, oamenii. Dacă 
toate- astea vă spun ceva, 
reţineţi ceea ce credeţi, eu 
nu dau- alte declaraţii".

Am reţinut, dle director. 
Cît priveşte „momentul 
potrivit", era odată... în 
orice caz, nş: cu-pervl şi 
cu,- stări tensionale se ţe“ 
zolvă problemele,..

Acest moment avea să 
fie - compensat în cel. mai 
mare atelier al fabricii —

de unul dintre oamenii „de 
marcă" ai „Vidrei", dl Hăfe

tehnice şi facem, zicem 
noi, treabă bună — subli
niază şeful atelierului, dl 
 ̂Alexandru Bucea. Aş mai 
menţiona că, în general, 
avem oameni bunj; am di;s- 
cutat -eu ei şj majoritatea 
au înţeles să vină ia lu
cru şi sîmbăta şi chiar 
duminica — atunci cînd 
este nevoie —, primind sa
larii foarte buhe.: Chiar 
în aceste zile le dăm şi 
cîte o primă (pe lunile 
iulie-—august) de îa  200 la 

- peste 2000;: leib—; In* func
ţie de orele -pfestate, de 
calitatea -ttHtfetfiă ; pieilor 
prelucrate,. de. alte- crite
rii ale organizării şi dis
ciplinei muncii":
• Psmnrgem -întregHl ate* 
lier. Se lucrează , intens şi 
bine, după cum ne dăm 
seama. „Niciodată n-a mers

toare» într-tm colectiv %ni% 
pregătesc măteria prim a' 
pentru confecţiL In insta
laţii şi maşini speciale* 
pieile sînt' supuse apăraţii* 
lor de degresare. -întins, 
polizat, stoluit, călcat, tuns,

vem materie primă, mă* 
-=> şinile Ţuncţîonează la pa

rametri, oamenii câştigă 
bani frumoşi. Sintem mul
ţumiţi, ce mai..."

La rfndul său, tînărul 
Vasiie Vapit ne spune că

Rnîsat. i:Aveitt- cantităţi muneiţffl^i de la „întins
mari de materie primă,

; cum 'nu prăa avtmm ănfl 
trecuţi — din ţară şi din- - 
import —-, aşa că am mai 
angajat vreo, 60 de oameni, 
care s-au calificiat la locăd 
de muncă, ne-am Organi
zat lucrul pe trei schim
buri, funcţionăm la capa- 

: citatea .maximă a- dotării'

Spiritul ecologist presupune a păstra, a trăi in 
curăţenie sufletească şi a lacului din jur. Din păca
te, studenţii ccoiogişti din Deva şi-au uitat menirea, 
iar sălile lor de cur# din palatul Culturii aduc a pa- 
ragină. Ar f | păcat ca ace aista să rămînă un obicei 
{NMtni toatfi viaţa, o plagă a  „activităţU". lo r ! . . ..
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piei" şi de la „abrazive" 
— operaţii maţ grele, mai 
complicate şi cu noxe — 
primesc, pe lingă salarii
le destul de mari, şi o 
masf csţldăr în schimburi
le I şi t î  şi hrană rece, în 
schimbul HI.

Iată, dar, că la S.C. 
„Favior” S.A. Orăştie exis
tă preocupări şi iniţiative 
ca activitatea productivă 
să se? desfăşoare îa  con
diţii * normale. - ia niveluri 
ridicate de? calitate şi efi
cienţă, incit fabrica să-şi 
poată onora contractele în
cheiate? cui beneficiarii, iar 
oamenii să cîştige în mod 
corespunzător. Este clar, în 
orice caz, ciă ţi aici este 
mai bine ea înainte, chiar 
dacă m at sînt şi proble
me, greuţSţi, neajunsuri — 
uheîe perpetuate • de mulţi 
ani, altele generate de sta
rea. actuală a economiei 
româneşti , îh ansamblu. 
Important este ca efortul 
ctlectiv să fie îndreptat 
spre rezol vă rea lor. Iar 
temerile urjpr muncitori 
poate că nu-şi mai au su
port în realitatea îh care 
tfâîm, a libertăţii şi de- 
mocraţiei, . Dar parcă poţi 
să ştii ? 1...

fMr-

Jbrmare « a  « f e  «

călătorim fa Istafibul...!
Wm

mmm
mânii. Aflat în T urda cu 
o delegaţie, a participat 
la o recepţie oferită Ta 
un mare restaurant. Gaz
da, un om bogat, dar 
foarte politicos, îşi în- 

«tlmpina oasţjeţii cu o 
deosebită curtoazie, -i La 
un moment dat, unul din
tre invitaţi (b ărb a t!) s-a 
aplecat într-o semilnge* 
nunchiere şi a sărutat mi
na amfitrionului (lot băr
bat !). Văzînd starea per
plexă a prietenului meu 
iii faţa unui as'ejnineă 
ge.st, însoţitorul acestuia, 
uh român stabilit' de mai 
multă vreme în Turcia, 
i-a 'expîleat; '
—  Nu trebuie să te 

’ miri- Aşa e? obiceiul aici. 
'AŞesţ,: bărbat a sărutat 

' mina gazdei fiindcă gaz
da este „binefăpătoriir 

.Tui. L-a ajutat ch
o slujbă, un îmipruthut, 
un început de afacere — 
mă tbg, orice —, iar pen-

ţru aceasta'* toată . viaţa 
fi va purta fespelP şj Tn' 
împrejurări solemne îi 
Va săruta mîna. expri- 
ftiîndu-şi astfel recunoş
tinţa. Este ceva asemănă
tor cu respectul finului 
faţă de naş la români, 
dar mult mai accentuat.

Desigur, hoi, românii, 
sărutăm mîna femeilor 
(alte popoare nu fac nici 
atît) şi deşi la noi se a- 
mestecă elemente ale ci
vilizaţiei occidentale cu 
obiceiurile balcanice, tocă 
nu am ajuns să sărutăm 
mîna bărbaţilor, chiar fie 
ei binefăcătorii noştri ! 
Dar două învăţături tot 
trebuie să tragem din a- 
cest — să zicem — fapt 
divers.'

In primul rînd, că Vraj
ba politică, înfruntările 
„de principii" (cîte din 
ele sînt, de 'fapt, neprin
cipiale !), intoleranţa şl

M
clitor Ura dintre anumiţi 

• oaPieni Sînt însoţitori ne
doriţi (dar existenţii ai 
Unei lumi în schimbare 
şr care, în final, nu ' duc 
la nimic btm. Cînd ape
lă se vor limpezi, cinci 
pescuitorii în ape tul
buri vor îf puşi la res- 

-ecoomnia de 
piaţă v , . e, fieca
re, după capacitate si 
competenţă, se va Îngriji 
de prOprkt-i muncă şi, 
implicit, de propria-i 
prosperitate.

în al doilea rînd.' ca 
pentru a fi cu adevărat 
creator, omul nu poate 
lucra in permanenţă în- 
tr-un- climat de tensiu
ne, că este necesară O 
destindere spirituală, , că 
între oameni trebuie să-şi 
facă loc şi sentimentele: 
normale de încredere, 
prietenie, respect, recu
noştinţă»

Dacă to t. călătorim, . la 
Istanbul...
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Desigur, situaţia apicul
turii este foarte grea ia  
ora actuală, vitregiilor na
turii din acest an (calami
tatea florii de sâlcîm, în
gheţuri tîrzii, frigul şi 
ploile din timpul înfloritu
lui), lipsa totală de cules 
manifestată i a  stupinele 
staţionare (râmase pe va
tră datorită preţului prea 
Ridicat ăl transportului), li 
se adaugă acum lipsa bio- 
sthnulatorilor. Ca urmare, 
vor muri de foame multe 
familii '  de albine şi stu
pide mici şi mijlocii, care 
nu s-au pâtut deplasa în 
pastoral.

Se spune, pe drejbt cu- 
vînt, că „cine nu are al
bine, nu va avea nici flori*. 
Dar din păcate, nu vor 
suferi numai florile, ci şl 
plantele entomofile culti
vate sau spontane, pomii 
fructiferi şi, în final, noi, 
toţi oamenii. Desigur fiu 
putem trece de situaţia grea 
în care se află apicultura 
fără să amintlifi de polua
rea excesivă a judeţului, 
cu toate consecinţele ce de
curg de aici. Dar, pentru 
că in apicultură sînt oa
meni entuziaşti, pentru că 
avem o bază meliferă cu o 
floră demnă de invidiat şl, 
pentru că în apicultură 
competenţa şi valoarea 
noastră ca practicieni re
zultă cu adevărat din rea
lizările nete, vom încerca . 
să nu ne lăsăm copleşiţi 
de aceste obstacole, tncsr-

cînd noi soluţii pentru de
păşirea greutăţilor, De a- 
ceea vom aborda cîteva as
pecte din experienţa noas
tră.

începem’ cu. problema 
cea mai spinoasă. Majori
tatea stupinelor care nu 
s-ău deplasat în pastoral 
nu au hrană deloc sau au 
doar parţial. în primul 
caz; dacă mi; se vor găsi 
biostimulatori pe bază de. 
zahăr, sau nu eXSsţâ nişte, 
rezerve de hrană (Ta rezer
va stupinei) din anii tre
cuţi, "studii sîht 'ca şi 
pierduţi: în al doilea caz, 
cînd stupii au hrană doar 
parţial,' vom încerca găsi
rea uhor biostimulatori jle 
bază de zahăr sau apelăm 
la rezerva stupinei, for
mată' din rame cU miere, 
chiar din anii trecuţi (dacă 
există) sau ca o măsură 
extremă, concentrarea fa
miliei pe ram e: mai puţi
ne, deci şi concentrarea 
rezervelor de hrană. De
sigur, există şl stupine 
(cîteva) care au reverze de 
hrană formată d in ' cule
suri tîrzii (fără extracţii) 
sau care au reuşit să ob
ţină nişte biostimulatori 
prifi predare de produse 
apicole r -  miere, polen, 
ceară 'ş i  propolis — atunci 
clnd şînt.

O atenţie desebită tre
buie acordată In această 
perioadă fenomenului -de 
furtişag care, datorită lip
sei de cules din natură şl'

favorizat de unele aşa-zise 
mici scăpări ale apiculto
rilor,' se poate declanşa ori- 
cînd. Pentru aceasta, ori
ce lucrare (hrănire, strîm- 
torare) se va execută la 
Ore cît mai lîrzii şi cu 
strîmţorarca urdinişului Ia ■ 
maximum 1—2 cm, în func- ■ 
ţie de puterea familiei. Ca 
tratarhenţa.se tpoţ executa, j 
în funcţie ăe cele făcute în 
timpul anului, său de si
tuaţia de. boală, tratamen
te preventive pentru Loca 
Americană cu Oxitetraci- ‘ 
clină 0,5 grame într-urv li- ! 
tru sirop, la două familii, 
Locamicin , 100 grame pe ; 
familie pudrat său sirop ; f 
SutfatiazOi pentru Loca > 
Europeană — soluţie 20: 
la sută,' însemnînd un 
gram substanţă activă la 
un Utru 'de sirop, adffini- 
strîndu-se 250—DOOml pen- > 
tru o familie, in ftmeţie 
de putere. Pentru No-, 
semoză se pot administra ; 
preventiv 17—20 ml Pro- 
tofil şi Fumidil B, Fuma-, 
gilin, un flacon la 10—111 
familii (un flacon dizolvat 
la 25 1 sirop). Trebuie a- 
mintit, neapărat, aici des
pre Ascosteroza (puietul 
varos) care anul acesta a . 
dat foarte mult de lucru, i 
La tratament clasic, s e ; 
foloseşte Micocidinul — j 
100tr-200 grame pe familie, 
administrat prin pud rare 
sau sirop. De asemenea, 
ca tratament putem folosi 
Stamicinui — o pastilă pe

familie sau chiar mai con
centrat, pulverizat -peste 
şi printre rame, cile 50 
grame pe familie,

De amintit că datorită 
infestaţiei slabe cu Var- 
rooa din primăvară, au 
fost neglijate în timpul 
anului , --tratamentele eu 
Varachet ş i" surprizele nu 
s-au lăsat aşteptate. Astfel 
că la ora actuală există 
foarte multe stupine afec

ta te  de Varrooh cu infesta. 
ţie masivă. . In acest caz, 
vom efectua 1—2 tratamen
te la stupidelâ slab afecta
te, luna aceasta cur 2—3 
picături, w în funcţie ' de 
volumul lăzii, şi 1—2 tra
tamente, cînd nu Vom. mal 
avgâ putet ; (probabil la 
începutul lunii viitoare). 
La stupinele mai tare a- 
fectate, vom face trata
mente aşa-zise de şoc (tot 
în funcţie de gradul de 
infestare), cu . 3—4 picături 
la interval mai scurt de 
4—5 zile Tratamentul cu 
Varachet se face în aceas
tă perioadă, cînd tempera
tura afară este de cel pu
ţin 15 gradă C. Pentru al
te lămuriri privind aplica
rea tratamentelor, apicul
tori! se pot adresa cu în
credere la Asociaţia Cres
cătorilor de Albine, 

i o s r r  k o r b ,
secretar tehnic 

af. Asociaţiei 
Crescători r de Alfeîne, 

filiala judeţului 
Hunedoara

Preţuri accesibile, calitate, ambianţă, specific
a) Ce consideraţi că  ar trebui să vă ofere 

' restaurantele, barurile, (grădinile de vară ■— 
din cartierul, oraşul dv. —  spre a vă petrece! 
o seară agreabila ?

■ b) Sînfeţi mulţumit (ăj de ceea  ce vă  oferă  
în prozenl?

Cînd am înmînat formu
larele cu întrebările de 
mai sus, ni s-a puş, între 
altele, întrebarea: „Cine 
anume să le completeze?". 
N-am avut un răspuns pre
gătit. Tocmai pai tru că 
am considerat întotdeauna 
că la bar ori la restaurant 
nu te prezinţi tu însuţi că 
eşti x ori y, cu funcţia 
cutare, răm înîndu»lanflhS 
nim faţă în faţă cu cel 
care te serveşte. Aşadar, 
de la ideea aceasta am por
nit îh realizarea microan- 
ehetei de faţă, solicitînd 
impresii de la persoane cu 
profesii diferite, din muni
cipiul Deva. Să vedem, 
deci. ce ne spun oamenii, 
care sînt părerile lor, pe 
sugestii propun, ce do
rinţe exprimă :

Silviu Dumitrescu, sub- 
inginer: a) Răcoritoare 
diverse; de calitate cores
punzătoare, reci şi Ia pre
ţuri acceptabile, servite în 
pahare curate ; b) Parţial. 
Mai multă solicitudine, cu
răţenie.

Dan Duruş, psiholog: a) 
Trebuie să' fie mai multă 
curăţenie, linişte, o • atmo
sferă de destindere. Servi
rea să fie promptă. . Pre
ţurile ar trebui afişate şi 
accesibile ; b) Diversitatea 
produselor este Satisfăcă
toare. v

Tiberiu Costa, econo
m ist: a) Ordine, linişte,
ambianţă plăcută (muzică 
moderată), preţuri accesi
bile ; b) Din ceea ce este 
în prezent, sînt parţial mul
ţumit (doar de diversitate).

Carmen pa piu, economist: 
a) O atmosferă familială 
pentru a putea petrece o 
seară agreabilă cu fami
lia, cu prietenii, m-ar mul

ţumi. . In acest scop este 
nevoie de ambianţă, la 
care sa concureze solicitu
dinea celor; ce ne oferii 
serviciul (te observă; o ‘oa
recare mutaţie în benefi
ciul clientului), o curăţe
nie cel puţin ia un nivel

feră aceiaşi■ lucru f  fiu e- 
: xistă- preocupare din par
tea lucrătorilor de a di
versifica meniurile s îfi a- 
&. ă de grâţar. da. multe 
ori sub gramaj,. nu găseşti 
şimic, Oarff nţf mal • a- 
Vem specialişti,: bucătăria 
românească este atît de
săracă ? Aşteptăm d e . la 
faruri reţete bune de li
chioruri, preparate pe ba
lă  de sucuri fructe, a- 
peritive specifice. Ne do
rim barul.Fe*5ină", care 
ăe-a fost' îuat jşi-ttiansfor- 
fiiat în bombă pentru biş-
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minim decent (ceea ce nu 
este cazul, în special la 
grădinile de vară); o gamă 
de produse calitativ satis
făcătoare Aş propune ca, 
pe lingă băuturile alcooli
ce, să se găsească şi ră
coritoare (de calitate) pen
tru copii; b) De ceea ce 
fii se oferă în pretenL sînt 
total nemulţumită. Dar noi, 
clienţii, ţinînd ridicată şta
cheta pretenţiilor, am pu
tea ajuta la îmbunătăţirea 
eâlîtăţii serviciilor în a- 
ceste Unităţi.

Tiberiti Lucaci, inginer; 
a) Trebuie să fie mai mul
tă  ordine, curăţenie, ser- 
viabilitate ; b) Preţuri re
zonabile, altfel, relativ 
mulţumit.

Mariana Gîm, econo
mist : a) O seară plăcută, 
în care să petreci o clipă 
de neuitat. Fiecare bar, 
restaurant sau grădină să 
âibă un specific al său, nu 
numai al casei, un vin spe
cific meniului pregătit şî 
o servire ireproşabilă. In 
Deva nu există nici un lo
cal în care Să intri şi să 
pleci mulţumit că te-a 
costat, dar a meritat. Dim
potrivă, servirea lasă de 
dorit şi acel sîmbure de 
fineţe, de grijă pentru fir
mă, a dispărut. Toate 
restaurantele şi barurile 
din Deva sînt uniforme, o-

¥ ¥ -
niţari, Şi, apoi, mai mul
tă  atenţie lă calitatea şi 
prospeţimea produselor ser- 
vite, în special mici şi pre
parate de came.

Doru Barbu, I inspector 
a) Curăţenie, servire Ire
proşabilă, marfă de calita
te ; b) Nu sînt mulţumit,

Nicolae T» subinginer; 
a) Un sortiment . diversi
ficat de prodtoe (băuturi, . 
supări, mincară proaspătă, 
ţigări); curăţenie în toate 
Încăperile funcţionale (sa
lon, intrare, grupuri sani
tare); a ‘ -litote din par

tea personalului, de, servi
re ţ  b) Nu, deoarece buna 
servire şi amabilitatea per
sonalului laşă de dorit, iar 
rcoteie de plată stnt de 
cele mai multe ori încăr
cate. Excepţie fac cîteva 
Unităţi luate i» locaţie de 
gestiune („Lidfi").

. Vacile Iştoc, tehnician) 
a) Muzică în surdină, me
niuri adecvate, la ort preţ 
convenabil-; b) Nu,

Lucian Muntean, tehni
cian : a) Localurile să Re, 
indivWuâjiza’ie, pe cît po- 
sîbiL şi să ţină la * etiche- 

. ta şi prestigiul firmei, fără 
a permite clienţilor să 
ajungă îrtte-nn'risdlu ' a- 
vănsaţ de beţie; să se îp- 
lifaţete berării; b) Nu 
sînt mulţumit de ceea ce 
oferă Idealurile astăzi;

Gt -
Mulţumim tuturor- celor 

care au avut amabilitatea 
să ne răspundă (spaţiul nu 
ne permite să publicăm 
toate răspunsurile) şi spe
răm că opiniile gxprimate 
de către dv,' stimaţi con
cetăţeni, vor fi de un real 
sprijin pentru < 
din domeniul 

. publice.

Sondaj de opinie 
realizat de 

■ ESTEEA SÎNA

înt zile în care, cel 
i planificat să ţină au
dienţele n-are timp 

nici să respire. Multe şi 
diverse probleme îi împing 
pe oameni să ne solicite 
sprijinul. Unii sînt de-a 
dreptul disperaţi, găsind în  
noi ultima şansă. Nu de 
puţine ori ni şe plîng că 
problemele lor n-au fost 
luate în seamă de cei care 
trebuia să le soluţioneze. 
Şi chiar în situaţiile în 
care rezolvarea nu poate 
fi în sensul dorit de om, 
se mai întîmplă ea unii 
să ne mulţumească doar 
pentru că am avut răbda
rea să-i ascijltăm şi să le 
explicăm cum stau lucru
rile, că nu i-am bruscat 
sau ooftit afară, cum II 
se mai Intîmplase la alte 
organe. t

Am făcut această intro
ducere, nu pentru a ns ■ 
atribui cine ştie ce meri
te, ci doar pentru a preci
za că nu trecem nepăsă
tori pe lingă necazurile 
oamenilor, facem tot ce 
putem ca să-i ajutăm, să 
cercetăm faptele ce ne 
sînt aduse fa cunoştin^L 
Aşa am procedat şi în ca

ce-o mărginesc, gar<iul 1- 
niţiai. nu ciad să fi trecut 
nici cu o jumătate de me
tru mai înspre 'aceasta de 
cit cel actual. Dimpo
trivă. Dar dna ar fi vrut 
să fie acest gâri la 3 m 
de proprietatea sa. Deci 
în mijlocul drumului. îh’ 
privinţa accesului,la grădi
nă, aceasta e altă, găselni
ţa. căci partea dintre şo
sea nu e închisă de nimic. 
Primăria i-a atribuit acest 
teren şi nu altul pentru că 
probabil aici a cerut omul, 
fiind vad bun. Din păca
te, n-am putut afla şi 
părerea proprietarului bu
fetului, căci nu era acasă. 
Oricum, aşa cum se pre
zintă lucrurile la 'fa ţt  lo- 
cuîuî, nimic nu indirii ‘ten
dinţa acestuia de a le de
ranja pe cele două femei. 
Dar1 în privinţa conduitei 
celor c® vor bea aici şi 
apoi vor confunda grădina 
cu altceva s-ar putea fff 
doamnele să aibă dreptate, 
de vreme ce terenul Hd 
este Îngrădit. v

Am reuşit în cele dini 
urmă să-i comunic şi dnel 
Fabian părerea mea, pte- 
cizînd că trebuie ,să scriu

„A stricat tot viitorul 
grădinii (?!)“

zul reclamaţiei, făcute îfi 
cadrul Unei audienţe, de 
către doamnele Magdalena. 
Fabian şi Maria Naghi dift 
Pui.
.M-am deplasat în satul , 

cu pricina spre a vedea 
ciim stau lucrurile. Obiec
tul reclamaţiei îl consti
tuie amplasarea birtului j 
„popasul Balela" îîngă gră- i 
dină dnei Naghi. „Eu stau ; 
te^raape şi nu mai am ioc 
ţfe beţivi", spunea dufflnea- ; 
ri. „Aproape" înseamnă { 
d|e fapt vreo 2—300 de tne- • 
tri până'la* casă, iar birthl j 
nici nu se deschisese incă, | 
ajşa că afirifiaţtai trebuie ' 
lyatâ doâr ca o temere pen- ' 
tril ce  s-ar putea întîmplă. 
Mai hotărîtă din fire. dna 
Fabian,- hora celei dihtîi, 
aduce alte completări. O 
face pe un ton care nu 
s^ o rtă  conisraricere, do veri 
dind un debit verbal greu 
de întrerupt. cu întrebări [ 
sau alte păreri. ,lŞi-a fă
cut hotar singur (dl Traiim 
Başlu, proprietarul bufetu
lui — n.n.) şi a stricat tot 
vUtorul grădinii. Fiul meu 
vrea Să-şi facă aici casă şi 
nu mai;are pe unde intra. 
Cînd vor fi tîrşgurl, vor pă
trunde în grădină şi-o vor 
căite în  picioare oamenii 
şi animalele*.

Acestea au fost In e- 
senţă afirmaţiile şi moti
vaţiile dnei Fabian. Rea
litatea o poate vedea ofi
cine circulă pe drumul 
dinspre gară sau pe şo- 
şea, „popasul" fiind pla
sat la intrarea dinspre Ha
ţeg în satul Pui, pe stin
gă. Locul amplasării, la 

■întllnirea celor două sţrăzi, 
nu face parte din grădină 
şl, judecind după tufişurile

ceea ce văd. „Dar trebuie; 
să prevenim. Fiul meu 
încă nu poate veni, că 
are soţia infirmă. Ai vrao 
să fii dumneata ca ea ? Da
că' noi sîntem două femei 
singure şi sărace (care, aot 
înţeles, deţin trei case — 
n.n.), altora trebuie să Ii, 
se facă favoruri iar noi să 
suferim ? Voi chema o co
misie de la Bucureşti! Cc, 
dacă eu n-am ' atîta ţulgă. 
să dau în dreapta şi 
stingă ca Başiu,.'.

• Cu astfel de „argumen
te", Spuse oricit dg răspi-| 
cat, realitatea nu poate to
tuşi fi văzută altfe* deci# 
este. Cred chiar că învep-, 
şunarea dnei Fabian «o 
datorează unei mai vechi ? 
îniîmplări. Dna ...Nasta 
Dupica, funcţionară la' 
Primăria Pui, mi-a poves
tit că după plecarea dia 
ţară, acum 9 ani, a  cilul 
Mîrcea Fabian (fiul duel 
M. Fabian)/casa Idroîţă Ş; 
cute de bănica Maria Năr 
ghi a fost luată de stat. 
In acea perioadă, di Başlo 
er& vicepreşedinteteprimâ- 
riei. Să porţi ranchiună ţi
nui om care-a fost obligat 
în vremurile apuse să apli
ce o lege-nedreaptă «ii Se 
pare lipsit de raţiune.

Revenmd la afirfearia 
de la toeeţmt, ziarulifiOsŞu 
e gata să-î sprijine pc 
oameni, să le dea drepta
te dacă au. Dar avem lu
cruri mai bune de făcut 
deeît să fim puşi pe dru
muri degeaba şi să mai şi 
„beneficiem" de insinuări 
jignitoare (nu ştiu nici 
măcar cum arată dl Başiu, • 
decum să-i fi gustat ţuica!).

VIORICA ROMAN

Doar în cîteVa minute, am surprins în obiectiv 
chiar stafionînd în faţa sem nclor „Oprire interzisă", 
PekoşiiiUt

două Darii, un ARO şi o autobasculantă oprind san 
amplasate pe bulevardul din cartierul Aeroport •—

Foto PA VEL LAZA
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'•  VIND casă Geoagiu- 
Sat, trei oanriore, depen
dinţe. Deva. "telefon 29037, 
dapă ora '16. (5499)'

*VÎND I.M.S. M-461-, 
motor Diesel. st .i? foarte 
litsît i i iM  s jV rn iltiete - 
jate. Haţeg, telefoane 70622, 
77379, orele l'8—22. (5.419) 

1* COMISIA de lichida
re a C.A.P, Orăştioara de. 
Jţjs argai»W>ază licitaţie în 
da ,t t  f  ‘ 1991, ora 10 
la  sediul unităţii, a urmă
toarelor bunuri de inven- , 
tar: grajd animale putui, 
ii» u • w t  ce (şoproane), . 
câ jân  ţuică, căruţe ş i  a lte  
oţnecie d* inventar. (5517)

•  VîJffD Dacia neridi- 
câtă, ridicabilă imediat. 
Deva, telrian 22039, între 
orele 17—22. (5516)

'#• VÎND Oltcit-Ciub, fa
bricaţie 1987, 40 000 km. 
Orâştie, str. I Mai, nr. 58 A. 

i (5514)
•  VIND înscriere Da- 

. ciâ 1300 <1987} Dev < u ■
Idbri 15160. (5513)

•  C.A.P. Zdrapţj vinde,*: 
la î <. mţ’e - . ‘te . -e fixe 
din dotare. în ziuă de 11 
oct. 1991, ora 10. Preţuri
l e ’ acestora sînt afişate' Ia 
sediul fost C.A.P. Zdraoti 
şi Primăria Crişcior. (5501)

' •  VIND tractor U 650, 
remorcă; plug-, disc. Deva, 
Grigorescu i.4 (dincolo de 
linia ferată). 5504)

•  VIND televizor color 
D 1 i. $ r ex< tio s. - 

îă. Hun donra, ■ U> n 
16891 5074)

•  VÎND maşină tricotat 
V^rras, 300, : it ri .1 lu cu 
tdate accesoriile. Hune
doara te n 29091 (50 ’j)

«• VÎND sau închiriez-'
: garsomeră nemobilată, bloc 
G3, Hunedoara, telefon 
: 2559. (50 7)

' •  VÎND Dacia 1300, cu 
îmbunătăţiri, .,*are bună. 
Hunedoara, telefon 16631 

- (5379)
"• VÎND inse -iere Dacia 

>3»? (iulie) Brad, telefon 
59891. după oră 20. (5505) 

>  COOPERATIVA „Pres- 
’ tarea” Hunedoara, . str, 
î  iiertăţii -,i, 7, vinde, pr n 
licitaţie publică, î '  data 
de 5 oct. 1991, ora 10, un 
tractor V 350 cu remorcă. 
Informaţit supiimenare ~~ 
telefon' 957/18 *». t 03)

* VÎND convenabil in 
scriere Daci * Simeria 
tclef n 61580 Ct»te

ş  Vi.teD ît s :rie o Dac i 3, 
ridicabilă. -Deva, telefon 
16398. (5406)

; •  . VÎND motocicletă 
„Yawa" 1,75, cu motor CZ1

Sport şi Mobra Super. De
va, telefon 12742, după o- 
rele 16,00. (543Î)

•  VÎND autodubă Peu
geot 75, stare excepţiona
lă, capacitate transport 1,6- 
tone, fabricaţie 1985, ben
zină — consum 9.1/100 km. 

.Deva, telefon 25493. (5453)
A VÎND 130 oi. Orâştie, 

telefon 42235. (5472)
•  VÎND garaj metalic. 

Deva, telefon- 12897. (5492)
f  >'îND covor per sar»; 

Deva, t lefon 1 te te (5494)
•  VIND" xerox Toshiba, 

vizibil Consignaţia „Între
prinzătorul Deva Tete 
fon 25350. (5471)

-•  OFER partament 2 
camere, str. Mărăşti, plus 
înscriere: Dacia (K>88), con
tra apartament 3 camere, 
GojdU” sau- central. Deva, 
elefcn 24977 (5521)

•  VÎND caroserie com
pletă Moskvici 407, case
tă :• direcţie, cutie' Viteze 
Moskvici 408. Peştişu Ma- 
ie - te . 245. (5526)
' •  VÎND' casă mare, în 
schimb cu apartament 3-4 ■ 
camere, plus • diferenţă. Si- ■ 
meria, Kogălriiceanu, '9.

c (5522)
•  CUMPĂR mobilă ve

che, vitrină, comodă, ma
şină de cusut Singcr, masă 
de scris, 'mobilă; gravată, 
porţelantrri, păpuşi te cap 
din _ porţelan, garnitură 
salon, mobilă ;cu intarsie, 
ceasuri de. perete vechi, 
gramofon, ceasuri de mînă, 
lucruri veciii, defecte ste- 
elărie bronzu » argintă 
rie, alte obiecte vechi,. 
îh lei şi valută. Orâştie, 
telefon 41702. (5520)

•  DUMINJCĂ, 29
- eptembrie 1994-, ora - 
.10, are loc’ iiciţaţia-
mijloacelor fixe şi o- 
biectelor Inven ar :

ria (C>A.P-. Ropolt - 
. la-otşe '12 la  G;A,P. -fio-" 
;bîlna, unde se vor li- 
. cţţac obiecte de inveh- 
W , mijloace ffcxe Şi 

, cai; pistele şe află- 4a .
- sediul fiecărei unităţi. -

(5493)

' ÎN CH IRi-ERt ;■

■ •  TÎNAR necăsătorit, 
încadrat în muncă, caut 
gazd n  Hunedoara Bm 
lârţfiHuăedaarar telefon! 
20742. (5072)

•  PRIMESC elevi sau 
student ’r gazdă Deva 
telefon 13669, după ora 16.

(5500)

' PI ERDERI  _ -

•  PIERDUT cartelă . de
alimente pe numele Vlad 
loan eliberată de Magazi
nul nr. 15 Hunedoara. Se 
declară nulă. (5078)- ,

•  PIERDUT, carnet 
<’ 002811 c-is'h') jt 1 x  Ceo

DIN PARTEA INSPECTORATULUI 

ŞCOLAR AL JUDEŢUlUI 

H U N E D O A R A

In vederea acoperirii posturilor didactice 

în satele unde nu sînt calificaţi, Inspectoratul |  

Şcolar al Judeţului Hunedoara este dispus sâ j 
încadreze preoţi pe posturile de învăţători, 

limbi moderne, istorie— geografie etc., prin cu

mul, conform legisla î , vigoare.

Persoanele interesate şe p&t adresa tu  

cereri inspectorafultd Şcolar pttm .

data de 1 octombrie a.c. (646)

perattva de Credit Deva, 
pe numele Ivan loan. îl 
declar nul. (5507)

•  PIERDUT cal sur, stea 
în frunte, talie mijlocie, 
pată albă la coasta stingă. 
Găsitorului, bună recom
pensă. Bîrcfea Mică 66, Do- 
bra, (5525)

OFERTĂ DE 
SERVICIU

e ANGAJEZ femeie pen
tru "gătit. Deva; str. A. 
Vlaicu, nr. 19. (5519)

’ D I V E R S E

e SCHIMB garsonieră 
Mărăşti cu apartament 2 
camere, exclus Micro 15; 
Deva, telefon 11529. (5491)

C O M E M O R Ă R I

•  SOCIETATEA co
mercială româno-ger- 
mană „TRANSILVA
NIA — BAVAtUA*, cu 
sediul în Deva, str. A.
X făli», ar. I 14 telefon 
12457, idhdter Ia ' pmţmi ’ 
convenabile, autoturis- 
. n e  din Import. (5518)

•  5 : u .v.A I ECRIJON din 
Timişoara s<> oferă cel* 
k ii ieftine exeursii .a 
Bratislava în -6 ,şi 20 oc- 
tombrie 3'Ti (două nopţi 
cazare şi -două, demipern

: siupi), costul- 7 000 - le i : 
Vârşeyja^ în,..'29; %3siembriş.': 
şi I, n 'X' *<’, ,& 1891

. (două .nopţi cazare şi două 

. deniipensiuni), costul 10 000 
> Efectu ans rturi
cu elicopterul în ţară şi 
-rt>’ lâta - Iuf 3 > '• %)'. ia 
Timişoara, sfr. Nat.urii, nr. 
î. t< lefon 361/ 10474,' zi »*« 
orele 9—12; 16^19. (5509)

•  CU .autorizaţia 3285/ 
i 17 dec. 1990, a luat fiinţă
fiema ,Simbol“. 
a vîrid ca ofeiecf “̂ e activi- 
tatc import-export X. ca 

■ mercializare produse, ali
mentaţie publică. (5508)

- S C H I M B U R I  
DE L O C U I N Ţ E

» '■r AV iPj apârtat» m,
‘ 4-câmere,- propr isiatâ.V’Cîliî," 
zona Mărăştî, cu casă sau 
apartament 4 camere, zonă 
centrală, Oituz De vă. t  e- 
Jerf'ir.c ' welf
8—48, 956/21822, după «râ 
20. (5430) '

SCHIMB apartament 
2 camere, proprietate,* Zar 
rând, cu apartament :2—3. 
<-Ln>j\c . îî.'C. rn ccnfraef. 
Deva, telefon 21842.

(5497/5498)

•  ASTĂZI, cu Ini
mile cernite de dure-, 
re, de neuitare, amin
tim că se împlinesc 
15 ani de cînd ţ>unul 
nostru tată şi bunic,

IOAN p-ŢTRICA 
ne-a părăsit pentru 
vecie. Sufletul lui du
ios şi blînd este me
reu cu noi. Nu-1 vom’ 
putea Vita 1 - toate r5- 
lele ooastre! Te plîng 
copiii Steluţa, Nichi, 

p nora Vali şi nepotul 
Sept Pomenirea azi, 
26 septembrie, la ,C i
mitirul din str. Emi- 
nescO, Deva. (5523) .

•  CIT de dureros e 
să-ţi fie dor de cel'pe’

- care hu-1 mai poţi ve
dea ! Soţul meu,

prdf esor celonel - 
„ CON^P' “41 m

ŢINTII iESCU 
a plecat de un an pe

• "un drum fără întoar-
• cere. EI mi-a dăruit, 

cu o generozitate ra r '
■ întîlnită, - ’ dragbstea, 
mi-a înfrumuseţat ti
nereţea şi îmbogăţit 

-viaţa.
Tioule dragă, vei 

’ râmîne icoana vieţii 
Alele ! Vei "trăi a’tît cit 
inima mea ya conti
nua să mai bată ! Po
menirea — sîmbătă. 28 
septembrie, ora 12,30, 
la morrriînt. (5506)

TN ATENTIA VETERANILOR 
DE R & B Q i

DECESE

* 1 AMU ‘ arhîr- 
tect Flore.a aduce pe 

r apeăştţ calc, , sincere . 
mult^imiir colectivului; 
de proiectanţi ţi sa
lariaţi tiin ţ-adf-i< IRE 

-• Deva preeute. şi tutu- 
roi c iîdr ce cu i }&>, a 
‘lături :d« îh cH- 

-pele grele te care.l-am 
pierdut pe cel care a 

-fost' *•
% - • , • in^aerul

m m m  i m am  -
• (5520)

în vederea întocmirii 
dosarelor pentru primirea 
Indemnizaţiilor speciale-ale 
veteranilor de război, a- 
zeştia se vor prezenta ,1a 
centrele Asociaţiei Vetera
nilor de Război din : Brad 
(dl Ciocan loan), Dobra
(dl Rîpaş), Ria (dl. Negrilă 
loan), Brănişca (dl Pete), 
BSiţa (dl Tebieş), Deva 
(Comandamentul, Militar),
Siiwnişt (dl '.r toov ,< 1 <l's , 

(dl col Cugerean) 
CSI»» (dl Dudaş Ipan),
Bttinedeara >.,Jj  Iorgovan 
C-tln), Haţeg (dl Biscăreanu 
C^tin), Petroşani Brin-
A m i Aurel) şi V (dl
Drăgan), avînd asupra lor 
următoarele documente ! 
îuletiriul de , 2.

Livretul militar 3 Certi
ficat de la U.M. 02405 Pi- 
teşti( cei care nu. au men- 
ţionat tr» livret stagiul p® 
front -.1 în prizonierat): ». 
I  egit n ţia de veteran 5. 
Cuponul f. pensie c De 
cizia.de pensionare I.O.V.R.. 
(invalizii şi văduvele 
război), precum şi copii de 
pe actele ce le atestă cali
tatea de veteran, . invalid 
sau văduve de 
copii . .  , .< f< 
de .Comandamentul. Itlilitar. 
Judeţean

Persoanele care nu au 
calitatea de pensionari, pe 
lingă actele menţionate.mai 
sus, vor depune şi urmă
toarele documente : i . . Co
pie de pe actul de naşte
re (legalizată); 2. Copie de 
pe certificatul de deces al 
susţinătorului,’ de jpe certi
ficatul de căsătorie, .pre
cum şi' dovada că nu 9-au 
recăsătorit cazul 'Mu- 
vei< r â: război); -3 Decla
raţie, 4 ^  proprie răspuns 
dere, .că nu primeşte pen
sie de Ia un-organ cu 
* istern d #4*r<- lonare 
', Veteranii pensionari ai 
Ministerului Nn-
ţianale vor prezenta eonii 
x*- v n  d" 
militar

Lucrările de întocmire 1 
dosarele* pentru invalizii, 
văduvele şi. veteranii de 
război .voi l.'uffc *-» toate 
centrele din judeţ în ziua 
de luni, 30 sept., 1991 şi se 
vot d sfăşu 1 lupă orand 
;*’v 1 ’ • fiecare centru 
Veteranii :s în t. rugaţi, să 
respecte orarul afişat i>'»- 
tru - evita igiomerniia A 
risipa de timp.

î OMITE3TÎJ, ASOCI \  ţ l&
v e t e r a n il o r . - :

DE RAZBOI ,

DIRECŢIA MUNCII $1 PROTECŢIEI SOCIALE 
HUNEDOARA —  DEVA

INVITĂ, imediat, ia Ca
mera de" Muncă din Deva, 
str. I Decembrie, nr.- '  28,' 
toţi patronii care au avut 

rganszaîe te «prinderi 
mici şi asociaţii cu scop 
lucrativ In baza Decretu- 
lui—Lege nr. 54/1990, pen
tru a clarifica situaţia a- 
siguraţHo şi salariaţilor 
angajaţi la aceste unităţi.

Sînt invitaţi, de aseme- 
nga, organizatorii &, 
cieţăţi comerciale- 
Legii nr. 31/1990’ şi per-* 
soănele fizice -care ■ utili- * 
zează personal ilariat pen
tru înregistrare şi întocmi
rea actelor de vechime în 
muncă.

Neîndeplinirea în ter
men a' formalităţilor de 
lichid «  pesit 1 sala iatii 
de la rn reprin ierile n 
rietransţormah io societăţi 
comerciale atrage consecin
ţa neacordării drepturilor 
de protecţie socială prevă
zute de „lege.

Patronii şi, asociaţii or
ganizatori dă societăţi co
merciale răspund de întoc- 
 ̂mireâ la timp a: contrac- 
teloi de musscă ale sals- 
riaţilor care - ,.n genera- 
toare de drepturi de asi- 
gurări sociălâ.

rv>‘ 'in t ' r  supliment; e 
la telefoanele 16157, 11850, 
interior 119.

TN ATENTIA ÎNTREPRINZĂTORILOR 
PARTICULARI

Corpor iţi a nan • ară in- . t i  ii ’ tul • xientat *
temaţionalâ acordă credite 
te 1 ini Ia la : stă i r .  

valoarea . obiectivului de 
investiţii a r dv >.>
domeniul productiv. In
formaţii suplimentare şi

cumentaţiei en n  solie 
creditului se pot ob» 

ţi tt ae a Prefectura /J 
deţului Hunedoara, -'■'îk  - 
' . 8, telefon 1350, inte
rior 241 sau. d e , ţa Banca 
de Dezvoltate Deva.

VITEZA EXCESIVA -  FACTOR BE RISC
Uît viteza ne decvată 

condiţiilor de trafic - sau 
atmosferice, dar mai cu 
seamă viteza excesivă, cea 
mult superioară limitei ad
mise de lege, sînt cauze 
4, au piu . ir . ,s id e ra b il  
factorii d e ; risc din trafi-

ct utie , influc iţind o-- 
gativ'. asupra tuturor ele- 
merţtrior cqmpcra;nte ale 
circulaţiei rutiere.

»>’>c utarea- o tur manev re 
în condiţii de Viteză, chiar, 
simple în aparenţă, sînt 
mtilt îngreunate uneori 
practic imposibil de rea-

dr<s irită 1 ipidităţii c-- 
care se parcurge spaţiul 
te raport cu reacţiile con- 
ducâtorilor auto pentru 
>7'v controlului şi
r„dr“‘-.ra .,j ' '

De 'asemenea, la viteze 
superioare, excesive, . sînt 
f .-u u-, jtnpv«*o,t «-* evitat 
L, cidChtele itunci c .d 
survin defecţiuni ■,, tehnice 
la mecanismul de direcţie, 
sistemele >*. frinare • ri la 
anvelopele cu care este 
echipat autovehiculul.

E '* ‘i ţinut I pt îl că 
viteza neadecvată la con- 
t,:. iie de d :>x si t , r 
fie şi viteza excesivă ră- 
mîn principala cauză a 
accidentelor grave; de cir- 
' jlaţie j c .*'» îderc; de 
25—30 la sută din totalul 
evenimentelor rutiere dato- 
rate vinovăţiei şoferilor 
amatori şi profesionişti.

Dar, să exemplificăm cu 
u i ide-? ic gistrat p 
o stradă din oraşul Arţi-

rww-r-iirteirtelir̂ -̂yr̂

noasa. Se. numea Nagy 
Alexandru' ’îosif, era din 
<■**,< u* t e '■4 avea doar 
4 î te ani. te.* despăi-ţise 
•iv. soţie ibândonînd doi 
copi serviciul nu mai 
frecventa. Intr-una din 
zilele trecute, zi fatală pen- 
*r i ■<;, îşi „potolise 
zurile" tot cinstindu-se. 
cind u vin, >"*>i cu ţuică, 
apoi a pornit într-o cursă 
nebunească, te volanul u- 
nui autoturism împrumu- 
t- t prin oraşul Aninoasa 
La o curbă uşoară, a .pă
răsit drumţŞ şi s-a izbit 
violent c 11 autovehiculul
de un pont, ei, şoferul, 
murind Ic; iar urvu,,5- 
rui r,:s? dreapta proprie
tarul autoturismului trezin- 
uu-tc în spital c*i leziuni 
grave, regretlnd ...prietenul ■ 
de pahar, dar şi „fosta* 
lui maşină care arată aşa.

|  iF » 4 tî«  fi ADMINISTRAŢIA*

ţ  2700. sfr. 1 tă,
T Judefwî ftsswA»*®.
% w w ;  m u  12IST, im » ,  ’t e r ?
î  Telefon tipogrerfie < 25904
•ţ ’ r f m t  10061 ’
4 • »» * ........... - - -
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Poliţia rutieră 
a judeţului Hunedoara

-slr ̂
Intreoga pentru conţinutiţl

*»sîcobsor pebiiiute o poartă 
autorii

TÎMRUU 
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