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PESTE DEAIORI, ADIE VINIDl CD
La orele dimineţii, cînd 

am ajuns noi la P r l - ' 
măria comunei Veţel, 
era lume multă. In au
dienţă. Dar dl prim ar , 
Abel Popa nu era de fa
ţă. Plecase să rezolve o 
problemă grea la Muncc- 
îu Mic. îm preună Cu alţi 
lucrători de la Prefectu- , 
ra judeţului, efectuau O 
anchetă socială, la un 
om necăjit, căruia., pînă 
la iafnă, trebuie să i se 
rjdice o casă, să i se asi
gure un acoperiş. Am 
„ţinut* noi audienţe. I-am 
ascultat pe oameni. Do- 
leanţelş şi necazurile lor: 

— Am venit în numele 
sătenilor din Mintia. Nu 
avem pămint destul. Eu,

do pildă, <34 putea lucra 
două, trei hectare. Şi ca 
mine sîn-t m ulţi oameni 
în sat. Primăria, dl pri
mar ne ajută, dar mai 
sînt multe treburi de re
zolvat ! spunea dl Petru 
loja, pensionar, Mintia, 
nr. 19.

— Sînt femeie în vîrstă, 
singură. PămXntul mi-a 
•fost luat-de Ferma I.A.S. 
Cer şi eu şă capăt cit pot 
lucra. După puterile me
le., Cer grădina mea. 
(Marioara Popa, Mintia, 
nr. 47).

—  F.u am avut pămint 
buri, roditor, pe locul 
unde este Termocentrala 
Mintia. Nu termocentrala 
mi-a luat pămîntul. Sta

tul. Să mi-1 dea înapoi. 
Nu tot, că nu se poate, 
dar o parte, la cît îm i dă 
dreptul Legea Fondului 
Funciar. Eu nu fac o 
plingere, îm i cer dreptul.

(Iosif • Staler, Veţel, nr. 
235).

„.Am mal prim it In 
audienţă mulţi cetăţeni, 
Pînă în clipa cînd s-a 
întors primarul. Apoi, am 
cerut noi audienţă la 
dumnealui.

— Problema arzătoare,

aşa cum bine v-aţi pu
tu t da seama, este pă
mîntul. La Leşnic, ferma 
I.A.S. a luat peste 100 de 
hectare;, din hotarul de 
la Mintia şi Veţel a luat 
termocentrala. Ca să dau 
doar cîteva exemple. Că 
şi sus, la Muncel, s-a 
luat pămint de la săteni, 
pentru mină... 'Acum să
tenii cer să le rezolvăm 
noi, cei de la Primărie. 
Ne zbatem, dar nu pu
tem  face totul dintr-oda- 
tă...

LAUDA SATELOR — 
CRESCĂTORII 

DE AN IM ALE!

Gospodari harnici, gos
podari de frunte, sînt în

toate satele comunei Ve
ţel. Mai cu seamă sus, 
spre munte, Moise O l- . 
tean are în gospodărie 
peste o sută de oi. De 
rasă ! Mihai Dingă şi-a 
umplut curtea cu oi, doi 
boi. vaci, trei tăuraşî ; 
Ioan Crăciun, din Veţel, 
nr. 131 are în ogradă 
m ai multe bovine, mari 
şi mici. Asemenea gos
podării, pline cu aninia-. 
le, am văzut la AUrel 
Puiţ -  d in  Herepeia; An- 
drone Mihuţ. Petru Tur-

MINEL BODEA, 
GII. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 2-a) .
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ClND CADE GUVERNUL
Numai regimurile dic

tatoriale impun şi men
ţin guverne împotriva na
ţiunii. In  toate statele de. 
mocrattce insă, guver
nele se constituie în ur
ma unor alegeri şi au 
un caracter temporar bi
ne precizat. Tocmai in 

. aceasta rezidă forţa şi 
superioritatea democra
ţiei: guvernele ei vin şi 
se ducs Cînd se due Ina- 

- in te de expirarea man
datului, se cheamă că au 
căzut. Dar. in nici un 
stat democratic, căderea 
guvernului nu e perce
pută ca o catastrofă, na
ţională. Italia, bunăoară, 
a avut de la război tn- 

' coace aproape în fiecare 
an cîte un nou guvern, 
ceea ce n-a împiedica
t-o să se situeze printre 
cele mai dezvoltate sfii
te europene. Se înţîm- 
ptă, chfar dacă mai rar, 
şi iii ţări eu tradiţională 
stabilitate, precum An
glia: vedeţi cazul That- 
chcr. Sau, nyen t, rocada 
Roquart-Cresson, în Fran
ţa. Cînd un guveril ..ca
de", ca urmare a bunei 
funcţionări a mecanismu
lui democratic, intîmpla. 
rea se înscrie in ordinea 
firească . a lucrurilor. In

c a z u l  nostru — fiind
că, desigur; aici vreau să 
ajung — nu căderea gu
vernului, ca lucru în  si. 
ne,.4 alarmantă, ci faptul 
că el a căzui prin sfida
rea legilor abia adopta
te  ale statului de drept, 
punlnd in primejdie în
săşi securitatea naţiona
lă şi aducînd ţării enor
m ă prejudicii materiale 
şi morale. ,

După 45 de ani de dic
tatură, sintem Un popor 
extenuat şi grav trau
matizat. Simulacrul da 
tnpiţăiM nt comunist ne-ă 
privat de aportul educa
ţiei morale, civice şi, nu- 
in Ultimul rină, religioa
se, iar întregi categorii 
sociale, considerate dogr 
- fGrţă de muncă", n-au 
avut acces fa acea ele
mentară - cultură politică 
prin care o populaţie e- 
voluează fa demnitatea de 
popor. Obişnuiţi pînă a- 
eum ca partidul unic să 
gîndcască pentru toţi, 
ne-am văzut dintr-odată 
intr-un climat democra
tic, dar fără o cultură 
democratică: liberi, dar

CORUL CATEDRALEI.0 RT0 D03CB ROMANE DIN HUNEDOARA

Un sfert de veac de activitate neîntreruptă

RADU CIOBANU « 

(Continuare în pag. a 2-a) j

*Cîntaţi Domnului o cin. 
tare nouă, căci El a făcui 
minuni — spune Psalmul. * 
Ctntaţi Domnului tot pă- 
minţul, şă se bucure ceru- .. 
iile, sa se veselească pă- 
mîntp.1. Salţă, saltă, şi t e ’ 
•huciiijă Sipane, ■ căci mări- ’ 
rea Domnului peste tina 
a răsărit".

Cele de mai sus sînt un 
fragment melodic din vas
tul repertoriu al Coralei 
Ortodoxe hunedorene, ca

re. de 25 de ani înalţă cin- ut 
ţări de glorie .Domnului, 
valorifîcînd tezaurul înăl- - 
ţător al melosului religios 
oţtodox,. adăpţndu-se din 
izvoarele minunate, ale în- : 
spi raţiei divin4 »•*. ■ ’ »

ActivitatO.'v, ektedă orlo- ■ 
doxă din Hunedoara a luat 
fiinţă în amil 1907 şi a 
fost iniţiată de., învăţătorul 
preot Andrei Ludu. Pri
mul cor avea 40—50 de 
membri —- intelectuali şi

meseriaşi. Numeroşi;' co
rişti au participat în  cali
tate de combatanţi. în  pri
mul - război"mondial,—- de 

„unde mulţi nu s-au ... m ş i. 
întors. In anul 1918, după 
împlinirea 'măreţului ideal 
de upire, /tînărul învăţă
tor, Ioan Brîncoveanu. în
fiinţează un cor de mese
riaşi, cu care întîm pină. 
intrarea, în Ardeal, după

^Continuare tn pag. a 2-a)

O  E X P O ZtfW , OMAGIALĂ. 
Biblioteca Judeţeană, importantă 
instituţie de cultură, a organizat 
o expoziţie de carte omagială 
George Coşbuc, cu prilejul îm
plinirii a 125 de ani de. la naşte
rea unuia dintre cei mai mari 
poeţi şi traducători ai literaturii 
noastre. Expoziţia cuprinde vo
lume ie  poezie, de critică lite
rară, studii dedicate creaţiei cgş- 
buciene. (M. B.). '  '

O  jyO lA J"  ÎNTRERUPT. Du- 
pa ce a dezertat de două ori 
din Unitatea militară in care tşi

satisfăcea stagiul militar, ttnă- 
■rul Gică Prodea - şi-a găsit toc de 
„voiaj" in zona Haţegului. Dar 
n-a avut multă vreme parte de 
asemenea voiaj dubios. După ce 
a fost prins in  locuinţa u n u i’ 
cetăţean, pe care-l uşurase de 
18000 lei, a fost condus spre gra
tii. (N. S.f.

0  U.A.G.C.L. VINDE APAR
TAMENTE, Regia Autonomă de 
Gospodărie Comunală şi Locativă 
DWd d  început ieri — cu o  întîr- 
ziere (poate justificată) dă o lună 
— vinzarea de'apartamente către 
populaţie, fn.lum ina hotărîrii din 
luiia august a.c.. .a Guvernului. 
Solicitanţii sînt rugaţi să nti facă 
presiuni asupra celor ce,efectuea
ză această. operaţie, Intrucît ce

rerile se vor soluţiona în ordi
nea depunerii lor. (T.B.j.

©  CERCURI DE INIŢIERE.. 
Casa de Cultură a oraşului Ha
ţeg organizează cercuri de ka- 
rate, judo, precum şi de învă
ţare a limbilor engleză, franceză 
şi germană. (N. S.).

©  DAR CURĂŢENIA ? Tre
cem aproape zilnic prin piaţa De
vei. Şi dis-de-dimineqţă, şi mai 
spre seară. Lume, lume multă. 
Ca la piaţă. Lipseşte doar tceea 
ce se cere pretutindeni: curăţe
nia. Şi in hală. şi împrejurul 
ei. Ar trebui să sugerăm o re
zolvare ? Ne gindim la o mină 
de gospodar bun. Ori la un... 
sponsor (GH. I. N.).

0  „AŞŢEPT PENSIA ACA
SĂ". „Am lucrat peste 30 de ani 
ca tiglerist la Laminatorul de 
800 m m  de la S.C. Siderurgica" 
S. A. Hunedoara. De citeva luni, 
sînt pensionar. îm i vine ■ pensia 
lunar. Dar la alte adrese! Pe 
cuponul meu scrie c lar: bulevar-' 
dul Traian, blocul 2 bis, scără A , . 
ap. 16. De ce să "umblu nu, om 
băirîn, pe la alte adrese, să-mi 
iau drepţii; meu  — pensia ?" Am  
citat din scrisoarea dlui Ştefan 
Lazăr Ticala. primiţă Zilele tre 
cute la redacţie. (GHTl. N.). ■

REPORTER

din judeţ 
se lucrează
După evenimentele de 

tristă amintire, provocate 
de o parte a minerilor din 
Valea Jiului, in zilele de 
25—27 septembrie a.c., pe 
traseul feroviar Petroşani 
— Bucureşti şi, mai ales, lti 
Capitala ţării, ni s-a co
municat că in acest mare 
bazin carbonifer, oame
nii s-au prezentat cu • toţii 
la lucru, activitatea ■ pro
ductivă a reintrat în | nor
mal. Ba, mai mult, mi
nerii s-au angajat că vor 
recupera şi răminerjle în 
urmă din timpul „faimoa
sei" lor manifestări. Mă 
tem 'însă că le vor recupe
ra'ca şi pe cele din iunie 
1990.;.

In sfîrşit, un anunţ in- 
tîrziat şi confuz al Federa
ţiei Sindicatelor Miniere 
din România — din care 
nu fac parte unităţile car
bonifere din Valea Jiului, 
—, prezentat: la Televiziu
ne, i-a derutat pe minării 
din cadrul Regiei Cupru
lui Deva,, determinindu-i 
Pe cei de la Pe*lf şi Barza 
să intre în g ^ ^  Ui sfîrşi- 
tul săptămiuU trecute.

In urma dialogurilor pur
tate între sindicalişti şi 
consiliile de administraţie 
ţ ie  la «ele două exploatări 
miniere,, salariaţii de la 
Barza şi-au reluat lucrul 
dta prima zisă sâptămînii 
in curs. iar de ieri ş-au 
prezentat la posturi şi cei 
de la Deva.

— Care sînt revendicări
le acestor mineri ? De ce 
au făcut grevă?

; — Sînt c e le  nouă, puncte 
prezentate şi de mnss-mc- 
dia. cuprinse in programul 
adresat guvernului ne-a 
spus dl ing, Gbeorghe Pe- 
trică, directorul JfcM- Bar
za. Noi am diseutat cm 
salariaţii şi am trecut Ia 
materializarea obiectivelor 
ce cad in rătfttunderea 
noastră, ttrmind ca, celelal
te să fie soluţkmate de 
guvern. Minerii de . Ia 
Barza au înţeles şi sînt ho. 
tăriţi să muncească fai 
aşa fel incit să se îndepli
nească programele de pro
ducţie stabilita, să se asi
gure salarii' corespunzătea- 
re. deci, condiţii de viaţă 
mai bune pentru ei şi fa
miliile lor.

La rîndul său, dl ing. 
Nlcolae Stanca, directorul 
fE. ăl. Deva. şi-a manifestat 
dezamăgirea pentru acţiu
nea de î n c e t a r e  a 
lucrului.' ciuntind fru
moasele realizări ale lu
nii septembrie, implicit 
banii pe care trebuia să-i : 
ia întregul colectiv. Acum' 
s-au dumirit că „au gre
şit' —• Spre lauda tor, 
preparatorii nu au întrerupt 
nici O clipă lucrul — şi 
s-au prezentat cu toţii Ia 
datorie,

— Oricum, o delegaţie de 
IO mineri vom pleca ckiar 
ăz| la Bucureşti şt vom 
ruga comisia pariamentară 
constituită pentru analiza 
activităţii productive şi a 
vieţii sociale ale minerilor 
din Valea Jiului şi din 
întreaga ţară să facă a- 
cest lucru cu prioritate şi 
la Regia Cuprului Deva —• 
a ţinut să precizeze dl Ni- 
colae Ciocan, liderul sin
dicatului de la E.M. Deva,

DUMITRU GHEONEA



î CUVÎNTUl LIBER

La Şnimuş — apele sînt, 
deocamdată, liniştite...
Ziarul nostru • a relatat 

. despre framîntările ce au 
existat !a Şoimuş în legă
turii c u ' aplicarea Legii 
fondului Funciar : certuri, 
ameninţări, intrări abuzi
ve în grădini ş,a. Acum, 
apele s-au mai liniştit.

— Aparent doar — ne-a 
spus dl Laurenţiu N istor, 
primarul comunei — căci 
nemulţumirile mocnesc. ■.

— De ce se leagă nemul
ţumirile oamenilor ?

— înainte de a vă răs
punde la  această întrebare, 
vreau să menţionez că ne
mulţumiri şi, evident, con
testaţii i în legătură cu  pâ- 
* ir tui cu distr buirea 1» i

mat precis, există numai 
în Şoimuş, satul reşedim- 
ţă  a comunei. în  celelalte 
sale nu sînt.

— Apropo, cîte contesta
ţii s-au înregistrat şi cum 
s-au soluţionat ele ?

— Am trimis Ia comisia 
judeţeană un. num ăr de 
peste 50, din u  s-an 
soluţionat puţine. Şi acum 
să revin la întrebarea 
dumneavoastră. Nemulţu
mirile cetăţehilpr «Jift Şoi
muş se leagă în special de 
faptul că suprafaţa CC ur
mează să se dea în  pro-

i letc e e  te, vi r rezer 
mai mică dCcît cea exfs- 
tentă în 1960, de pildă, în- 
trucît, după cooperativiza-

re, pe teritoriul ee-l avea 
satul s-au. construit halele 
„Avicola", adăposturi pen
tru ăftimalele fostelor uni
tăţi socialiste ş.ă. '

—r în  ce stadiu se află 
aplicarea Legii ’ Fondului 
Funciar ? • .......

— în  prezent, distri
buim autorizaţiile viitori
lor proprietari de pămînt, 
acţiune care se află în  fa
za de finalizare. In  satele 
Câinel, Bejan, Tlmăviţa, 
practic, pămîhtul a rost 
împărţit. Urmează să tre
cem la această activitate 
în  Şoimuş. Ne e groază de 
acest fapt.

— De ce ?
—i Fiindcă, v-am spus, 

sînt multe nemulţumiri 
în rîndul oamenilor, ce ar 
pate î * « degeri reze in nt te 
nedorite. De aceea, am so
licita ajutor, eu specia
lişti de la Oficiul de Or
ganizare a  Terftoehdui, de 
laţ; coţnisia judeţeană pea- 
ţ r n  aplicarea Lăgf] Fon
dului Funciar i i  Fr-fl- rr 
ra  Judeţeană.
: 'Susţinem această cerin-

* x imui îşi fjjiHfnuş,
undei ««st sqm m m , 
cum  apele sînt '  liniştite, 
d a r pot din nou să se în- 
-volb v ,  lucru ne n a  w  
buie să s

im A M S-

In tre . spitalele judeţu- 
lui, c . din Huned ara îşi 
are locul său distinct. Mul- 
te dintre lipsurile ■ ar- im.

; piedică, desfăşurarea - tnşuj 
! * me o,i 3. '  calitate

se resimt şî aici. 'Dar, gra
ţie deschiderii petrecute 
după Revoluţie şi în sănă
tate, spitalul din Hune
doara .a fost dotat în  ulti
ma vreme şi urmează să 
maî primească, aparatură 
din; străinătate, câre să-i 
permită rezolvarea unor 
cazuri dificile,, care pină 
acum erau îndrumate spre 
clinicile universitare. Acest 
lucru a  făcut posibilă de
cizia consiliului de adm i
nistraţie de a declara spi
talul unitate deschisă, aiât 
pentru suferinzii din ju 
deţ, cît şi din ţară.

Chiar maî înainte de a 
fi posibilă această, dublă 
deschidere (în interiorul şi 
în exteriorul graniţelor ţă- 

n  ţia de o tope< n 
î lăintiî fe

Pentpa că, în  secţia seton «fe
să dă feo&eul prim ar d r  
Ronu '  *■ i, ajatet-ile  
m e rsu l prim  gradul I  
d r Alexandru Simionescu, 
re practici gama întreagă 
de operaţii lp  niv-tM ' ■
nieă un iversitară ,*' «te lă 
proteze de şold şl genunchi 
(ceea ce Clujul nu face, 
de pildă} plnfi la  operaţii ■ 
pe coloana vertebrală. La 
serviciile secţiei, apelează 
şi fedetete limitrofe. Ug- 
dkMl p h s »  *  Lucia» 
Ceuca, dimetema spita
lului, a  insistat ea secţia

Cînd
(Urmare din pag. I>

fără ca nimeni să ne f i  
iniţiat- în „modul de in~ 
trebuinţare" a  libertăţii, . 
Şi atunci, în -numele unor 
îndreptăţite nemulţumiri,< 
Unii eu  .confundat t  forţa 
dreptului cu dreptul for
ţei. U nadintre cele măi 
grave consecmţeale aces
tei erori este faptul că 
nimeni • nu mai ştie de 
acum- est tim p U va tre- 
bui ţărM să-şi restaureze 
iar imaginea în fa ţa  lu
mii dvUiztde şi nici peste 
."l timp vdr reuşi mine

rii so-d  s * dobbi ieuscS 
bir men tstul ţ.ir-r-fţfv, 
deocamdată pierdut, în  
faţa naţiun ii Unde «m 
foşt oare acei ' mineri 
maturi, vîrstnlct, pe ea- 
re-i stimăm M nto tdem - 
na, ţtiiudu-i .demni, tn~ 
t k p ţi J  Pfi*? « .*«  făi ti- 
delegîi ? Ş i merita oare

satisfacerea, #nor revers- 
dicăti tbrScdh:., «v cit d i ■

un m s m m  j n f  « # >
bitagt î

Alarmantă d*«n nu &
....... .......

! căntf 
icum i 
1moâ 
•tate
ră extremistă, 
a fo$f 

* a ■ 1* fa* 
trultd  
pre

’ bit despre manlptdure, s-n 
rostit chiar cuvintul pud. 
K \  , eai ţ im  k r  m  k ' i -  

-nu mW po t -he-
|fiind nicî~eu ăecît un om 
icare se informează prin 
: o b ştţa ţca  - |  ţr m i^ m iiş .

Fa-'* . v  ><! <îe t/ ,v*s 
va trebui să ne descur- 

7 câm in ade&ăr stegari, 
căci numai Dumnezeu 

i Sfim ţtd : ş tie . d n e  şi dhtd

■sonde şi A
restigiu a i ţărS.

tis ra mai ajuiu Cînd 
ăeetfa tMduri, 

eonsuSt&rUe te  md-vra 
constituirii noului Gu- 
vsrn sini te  p itef Jr.sfi- 
şurere Qricare ii m  f  i 
te«ă « t e f ţ i n f e -  

j» i# * • A t e te f e  ! 
m ari *3t  

îp r - «fe-v-Sfel dm ; 
I te  « » ' -  ®W- 

«âşş. « r  fi can oneiiţa
: v„
« ce, demn, 

-eu f0 t€ v  
J -r, să n t  în r m ă d  
răbdare şi să-l lăsăm să 
ducă la capăt ceea . ce 

f întreprinde. Ilar irtahito ' 
de toate, haideţi să ne 
întoarcem fiecare la u- 

■ stejteîe noastre care ’ . au 
%kedpiet F i 1 ' ruginească 1 
Fiindcă poporul căruia-i 
rugim st useltete & târlit 
pteîr&t oricine s~t>r «f.a 
în fruntea sa.

PENTRU SPERANŢA 
NOASTRA DE VIATA

de ortopedie să fie prezen
tată împreună cu cea de 
chir trgie, pcrsdt să e me
dicul primar dr Gheorghe 
Farcăş. Aceasta' pentru ’ ca 
multele accidente de mun
că şi rutiere au impus or
ganizarea unor linii de 
gardă comune, în care or
topedul e dublat de chirurg 
şi invers.

ţag a tă  de cele două este 
secţia de anestezie şi- tera
pie intensivă, avind-o la 
conducere pe dna dr SM©- 
nia Medrea, medic primar. 
Recent, secţia a  primit per- 
fuzoar computerizate, mo
nitoare pşntru  funcţiile 
vitale. -

Despre secţia de cardio
logie, condusă de dr Emil 
O îtens^  di ->  GheOfgiW 
Aasasdl, madfe p rim ar,!^ . 
Afc'>f saivi.«st al spitafe- 
ku, spunea «ă este îoicte  

ibr*FA. a  m,s>,sîi 
men de *-r pie t-u 
vâ .dispunted de moţaiter 
ctnteal, m on | tufi, defi- 

' brildtot, cardiostimuîatoare 
externe şi ccograf. Aici se 
re olvă toată patologia 

e eaftffift'âseulără, eu exeep*- 
ţia cazurilor de chirurgie 
cardiovasculară.

Prin  dotarea sa, se : \ .
*3 »ss-'â k  C tsii'S H  ^ i t d k s -  

iui şi secţia de oftalmolo
gie care ahe ' jîe ■
invesflgare şi pentru in
tervenţii chirurgicale , la 
•, • metrii tehnici ai a»l- 
I o r î 985- j u 90.

deosebit, merită , eviden
ţiat serviciu] «Ie ortopti- 
că, de al cărui tratament 
pentru corectarea vederii 
binoculare la copii cu tul
burări de refracţie bene
ficiază bolnavi .«lin tot ju 
deţul. „Puţine lucruri ne 
lipsesc, aşa că puţini bol
navi trimitem în altă par
te", concluziona dna dr 
Ioana Mihu, şefa secţiei.

Dna dr. El vira Platon 
preciza că pe lingă inter
venţiile medicale specifice, 
rezolvarea urgenţelor, a 
proMcmeior legate de naş
teri şi lăuzie in secţia de 
> hstetr că-ginet e >> i .̂ s«
t u  Unic, t". medic, ^  d- 
chiuretaje. Dar şi mai în
grijorătoare este creşterea 
numărului d e  avorturi pro-

Ş vd«ilŞ| âuitŞ{: kilFokmkkea
1’tax^i de MO de lei (4e ea- 

re fteu ; fetilte fcad-i slnt 
«iar probabil ou se 

şt. acest lucrul, „Sînt la 
iei .i» h v  m u  a - ,  -,u- 
’-ite septic*, £-• îs vremea - 
hsi Ceauşescu" spunea dfta 
Platon. Rezolvarea lor e*5&- 
tă enorm, uneori femeile 
te plăteas em viaţa.

Dacă la această secţie a
O S t' « I-,
dificile, în schimb la cea 
de pediatrie sînt mai pu
ţini copii internaţi. Din 
-picatei.- îhtre aceştia, încă 

. se  menţiine coivstant num ă1 
ruâ malformaţiilor, dato- 
"raţe probabil provocărilor 
nereuşite de avorturi. De

asefnenfea, sînt încă 'd estu i 
copii abandonaţi, dintre 

- câre unii sînţ fără identi
tate şi deci nu pot fi pla
saţi ia leagăne sau înfiaţi 
şi aici măcar teregistrat 
decesul lor. De necrezut, 
dar asta e realitatea, aşa 
cum mi-a prezentat-o dna 
dr Aurora Romoşan, şefa 
secţiei.

Şi celelalte secţii ale spi
talului au fost în ultima 
vreme dotate, sau urmea
ză să fie, ca în cazai celei 
noi — de radiologie, în 
care se vor putea face' in
vestigaţii de fineţe şi ac
tivitate de radioterapie. In 
toate sediile (din motive 
de spaţiu, nu pot fi trecu
te în  revistă toate), aşa cum 

itîmplâ „med < , 
lă", se soluţionează o pa
tologie diversă, de către 
medici şi cadre medii, bine 
pregătite, care nm  bene 
ficiază de literatură de 
specialitate din străinăta- 
t?, 4? p*;dfr £m
r-npt, «te echimbte$ cţr ex 

'  jpeitenţă -ta ^ e c ia li tS 
. străini eare vin să lucru 

aici. Şl ca e noutate u-j- 
soîuiă î i j ideţ — toţi ir 
d icii.au  primit snicrastaiii 
de entisie-recepţie, prin: 
eare pot fi contactaţi pe 
o <*„„-> de 10 km Touî 
aceste dotări, cit şi cele 
î*e spiialui XltxîfM, i 
ra spe: i le prin s a

in tr-un  > ii tor apropiat, s nţ 
vitale pentru sănătatea 
oamenilor, multe dintre 
ele scutindu-i f*t bolnavi 
tii- deplasările lungi, costi
sitoare şi liaîitoar •, în 
lenţrele medicale uiiiver 
sitarc.

* VÎOB1CA « ® \ * «
«-T--

U a sfert de veac ii? activ itate  neîntreruptă
t e  pag. t>

untrip  de la  Alba lulia, a 
Artefeei*' ■ Jtee. Cu re-
giufeottd 10 vînitori, intră 
fes 5 , icdoara tlnăruf suto- 

jfa tâm â C m -  
■ cane ©e stabi-
feştă aiuri, ba învăţător. A C 
cîeeteă, vi Wlto, k  f 

Cele două coruri 
cîntă la Sfînta Liturghie 
c i, Catedrala < '■ u J j  « 

paetlripă *• viaţa sj 
iltm  sb i c işulul ic jc 
Cern a.

In oftul 1865,  tfeărul .ab
solvent d e  oohservâter. 
Marin Dîrvă, pune baze- 
i'* «or -a
Catedralei Ortodoxe, c&m 
participă. la desfăşurarea 
liturghiilor şi ia  alte

nifesturi ce i avui ksc t  
’ ifitropoiia  Sibiului. Epis- 

copia Alba lu lia  ca şi la 
fcise a  i C aransebe, 
Rliţeg, i-£ ie, lxh t ,, o 
fiinti bine p mit fi ste ot 
Recent, corul a luat parte  
la  m anifestările dc la Ţe- 
bea» inch iaaîe lu i : A vram  
îancu. Craiul Moţilor.

Alcătuit din 90 de mem
bri — muncitori, inteîec- 
t«*ali > ■% — corul are un 
repertoriu vast, din care 
spicuim: colindele de Cră
ciun, „Concertul nr. 1 
Opus 15“ şi „Doamne, bu- 
zeie vei dascte.de" cî*-
Mezinc cscu; k ’t- Tine Te 
lăudăm" şi .ţSpre cer ridic 
odfiii kiimii mele" dc M 
Dîrvă; „Cin taţi mărirea 
Censscului Tată" de L. W. 
Beethovcn ■ ©tte La activi

tatea porului participă -s ' 
oam ni in v rstâ, cit şi 
tineri Dintre veterani, i 
aflării m o > ori» -fico, i 
Fiore», 1 i .n Giurgiu, A- 
lexandru Stanei, Stelian 
Hobjilă, Alexandru Muca- 
c.), V t v t  Munteanu, pe 
d-— Cristina Lăcătuş, \  
şapia Ro ’u--\ ii,'- mn 
pe decana: «ie vîrstă,. Ze- 
îira Midachc, pe tine >< i i  
via Gîrboveatiu, Măria 
D irs riu N colt (W  -iuc, 
I -a Şa ,« ş.a. -Oftul Vaien- 
tin Buta, în vîrstă de 75 
de ani, se dovedeşte % fi 
adevăratul „spirltas roc- 
tor* al io maţiei.
. Bunul Dupiftozeu să bi- 
necuvtefeze aetivztaU • co
rului şl pe corişti ! f . »
t(f%  LUDOVIC A W K . 
esmsmmdmt),

? fBrmarc f in  'mg, |>
) ......... „„..a — .W  '
i VbsiJe Ândrtri -  îin 
i Leşnte; CSariolan Popa,
/ Moise Vida, la foărfe
S muyă rd d  ©a^Sodari dm
i satete comHfta Velei-
’ - Istf drept «a exte-
% iă o ţrădi|te  fe :
ţ sa . lor noastre, de o creş- 
i  ' t.e efl mâi multe aniraîde 

- r>o s-MA irgini s 
V' Dingă,' t-riiriician ‘ vfclert- 
4 ■ nar. Dar â  Mmk-o vremb . 

' t cînd Rm m side ineepme- \ 
» ră să se împuţirveiei- A- 
\ cum. de ;ete»«iii 
i şi-au rdeăpătat dreptm i- 
i pămîatyl im* ie  uca- 
J pa cu maţ multă dragos- 
| ' te de creşterea animă- i 
‘ lelor. înţeleg ţţă este doar 
/ în telosul idr.»
1 — Şi al nţistru — com-
{ eh
|  — Birseînteîes—
7 a s is t e n ţ a  m e d ic a l a
ţ  CALIFICATA
ţ  Eteşt aproape de  Deva,
i esm aaa Veţej 
’ m  p e ren a! medical sa- 
« tisfăcător ca număr şi 
ţ  ‘cu o temeinică pregătire

Adie vîntul cu mireasma roadelor
j. ofeşitmală, te ..; p> n e 
te  asSpsrsHta unei asis
tenţe medicale califica
t e  % ti  firesc tutsm,

K - i i u t w  ««:*-
pune pc ţegifes^ai stol de 
unităţi econ . | ,
fii m inier yrw i lm - -
tare g legică, de uft n a . 
m ir  imerkned 4c  Imrti ta 
ţii şcolare. Ca terjtoriu 
c.- codat — TAm e"m p'tSi. 
Mintia ş* reîonţa de  •(v t î , 
In ţin  - ' . ;  *A
peri r'ov d4 
■de a s ^ e s f s ,  a  « o i e

se. J a  t&Uire, m tA  «wţ, 
ne mărtiwisea d n a  dr. 
Ioana fS&rmn, M&perm- 
rul 'âiispmm “# s ' 
pentru adulţi, pediatrie, 
stomatologie în care, pe

tea A r  jbuei» - r » , d r  
Elena Stăte «te WfeâşşM 
Caprini şi medicul coor- 
«iismtor Ijaviai* Neamfe

Li se a lă tu ri două moaşe 
şi a  asistenţii pediatră. 
Ftersonglîi ^v *  ii»--vriU 
Zat ps  acestei cir-
c'-jEvrn jţii ţjrdte, 'mdA

^  trei p  mc- 
te sanitare — Leşnie, 
ffeîtia , SfBhinf istfel ca, 
săptămlnal aici precum 
şî Ia  Boia Bîrzji, Brete- 

;. :®a,.' . ^ 4 : ;  "' s ă ..
ăf ungă j medici. O i dota- 
f?  prtpfţu-flsfi . av em : 
trusa «fhlmrgleafe, şfe- . 
im m ţm , ' tensitunetre, o- 
4os«x@ite, te «5 

- M p m ti  Vstfâi tjfe- 
»3i* iefcefriastul,. ‘ spirttâ -

«aeie tee^Şsanepte. Hu :
M  ste»;

genţă Alte probtema 
deosebim lipsa din far-

Bacii a  laptelui -af pen
ii copite în  âfâră ăă ' 

Bebelaţ lî , Nî ş-â : ^Kts 
să na pţai T ‘ÎU’-pR»; is 
teţe gratuite, or, cîţi pă-

cumpere, la 3—4 zile, o 
astfel de cutie c ► 
p n J  J '  ?St ‘ j ’ Oare 
ce se  întîmplă cu banii 
investiţi de Guvern .’ în 
aoE^t sens? N u există 
antiinflamatoare, anti- 
m im atice, P  uri care *&*t 
«« '-«•re m ult hr nivelul 
circumscripţiei noastre*.

O jmitfQA&A
BIBLIOTECARA  

Doamna Marirada Bp®n* 
că pune la  disp«si|ia fe- 
bitorilor de lectură peste 
7 000 volume» De 3—4 
oxi pe an, noi estete da 
eâiM la tră  fei H -
I âatecll ăia Veţel» • 
tea «reşteree mmtăruiui 
c a ta rilo r  ( i e m m ă m  
906 w  9 .ib} te i f l t e  i  
neazi deschiderea a  e»uă 
puncte de Ip tyra tm i .# ■ 
m intia şi Leştec, Acţiuni 
cu cartea te  W ganteeaai

6W te  !■:■ te . A
prevfn, de altftd

...

■ LA ÎNCEPUT 
DE AN  ŞCOLAR

— Dle director, Mircxa
tastaţi, «  | s -
ridică acum, la debutul 
-miiluri de fftVSfftîa&st, Is 
Şcoală Generală Vetel ?

-  McT feti -ş
i i  .pan <-5 «M jufîeie 
te-sun u -'.'jt spronpe pe 
voeiv», ,c'.3T*.-
dteVa f ilă r i cate n: ţ’a t 
Spărite. Toate eadrdie 
^««KVK,t* Ogar-lî « I
9 tem einici p regătire ; 
dovadă — majoritatea cs- 
fdilac ttcţixi att intrat la 
Hernie ăem m . In prh 
tfef#  «eM iitekir, «.»- 
p m ,M  vd  «PM W  te * -  
te  a u  «rttresM fâ «ura 
«i. cuvine tte 

părinţii fiind 
ge-U să le  procure 
Deva. Pregătirile pentru 
l«rpă le-nu făcut «jţn 
1 ®  — te e » # lf  tetoitete 
ie-am procurat penteu 

ş m |f ă  A> py

n'rn'iwi -
M u a eim  

iind pbR- 
ture am

fcomunei, au fost curăţa- V 
te sobele, l

— Şi totuşi, de ceva } 
înteţi foarlî .->* i h i  <- 

m i t ? ! ţ
In 1962, cind s-a i 

construit şt»ala s-,«, i 
• prejm ait spaţiui 
curţii, ■ Jytuiui şcolar, spe. |
ţ m e  ţvjsKtiâîkfîţ. • m m  \

a b S T S j H r
d e f  jipi
m Â tet te«j-.te ..n e  l a rii:~a'

jrii Judeţene, pentru fo- 
fc-irea. ■ -csfiâii'Mi
legii. Sperăm ca lucrurile 
£& se lămurea In fa* 
voarea ftoasstrfi. Şi un ah 
, > ct: cu ce d.r ■ 
din Deva primesc elevi 
din medii» rural ? Acum, 

cep *ul anteui de în- 
v iţăn^nt, nc-am tresat în 
clasa a  V-̂ « eu  # elevi.

' ^ iro ap e . ţp .teL i h ' aiSsă 
a VT-a. Ce o sâ se în» 
tîmptei o  s# ne autottes- 

■ la
$<*>lSa k v  ? W . b 
tinde s-au dus cei mai

' t t
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36 de ore — „cocoaşa 
nu primeşte vagoane

In tr- una din zile am a- 
juns la Regulatorul de Cir
culaţie şi Mişcare din De
va. Âm vrut să aflăm cum 
îşi „petrec" ceferiştii ju
deţului sîrnbăta liberă. Am 
fost surprinşi cînd dl ing. 
Avram Drâmbărean, şeful 
R.C.M., ne-a Spus că „la 
cocoaşa de la Simeria-Triaj 
nu se lucrează sîrnbăta şi 
duminica". Cum adică, am 
întrebat, sîmbătă ş t  dumi
nică nu se compun şi 
descompun trenuri Ia Sime- 
ria—Triaj ? Nedumeriţi,
ne-am dus la faţa locului.

— Sîrnbăta şi duminica, 
de la cocoaşă nu se com
pun şi descompun trenuri 
de marfă — ne spune dl Mi* 
hai Lupaşcu. şef de staţie 
adjunct. Activitatea este 
întreruptă aici 36 de ore.

— D ar activitatea în  
staţie?

'  — Se desfăşoară normal,
'Şi la călători şîvîa marfă. 
Repet, cu excepţia acelor 
trenuri care sînt Supuse 
compunerii* şl descompime- 
rii, deci care au trebuinţă 
sus, la cocoaşă.

— Vă rog să mă îaăeţi

să înţeleg. Şi eu şi stima
ţii noştri cititori: cum se 
desfăşoară totul normal 
dacă in triaj — ştim ca- 
re-i menirea lui — nu se 
compun şi descompun tre
nuri de marfă ? Şă zicem 
că a sosit un vagon cu 
medicamente, cu alte pro
duse uşor perisabile, aş
teptate urgent de benefi
ciari, de fapt, de noi, oa
menii acestui judeţ. Cum 

“îl scoatem din garnitură, 
cum ii trimitem beneficia
rului, Bacă la cocoaşa de 
triere două zile nu se lu- 

; crează ?
— Ba ce să vărăspund  ? 

Peste citeva luni ies la 
pensie. Treaba înţeleg şi eu 
că nu-i_ bună. Nu merge 
totul normal pe «sfere — 
aflăm de la dl ing Livin 
Ghiţoaîca, adjunct şef de 
staţie, grăbit să ajungă a- 
casă. (A şi luat trenul şi 
a  plecat).

Noi am mai rămas îm
preună eu <H. Mihai I m-
paşcu. Am văzut cum se 
triau vagoanele la  cocoa
şă — nu era sîmbătă. nici

duminică — şi am mai cu
les păreri de la oameni, 
de la ceferiştii noştri buni.

— Intr-o tu ră de 12 ore 
— ne spunea in continua
re dl Lupaşcu — triam 
între 2200 şi 2 500 de va
goane. Acum triem o mie, 
o mie şi ceva. Adevărul e 
că nu este nici ce primi, 
nici ce expedia. Nu se 
produce, a s ţa -i! Ceferiştii 
noştri ar lucra şi sîrnbăta 
şi durhinlea. Doar calea 
ferată a fost un ceasornic 
de muncă* fără oprire, o 
ipimă niciodată oprită. îm i 
este ruşine să vă spun că 
impiegaţi de mişcare, şefi 
xfe manevră, 
manevranţi, acari vin sîm- 
teăta şi duminica la triaj, 
la turele lor «le slujbă şi 
fac... pazfi.

...Sînt multe probleme 
«le judecat, de chibzuit la 
Simeria-Triaj. Credem că 
în  primul rînd ceasornicul 
ordinii şi al disciplinei, ăi 
punctualităţii şi al eoree-

1 iiia d itt ij  Ju dU&Că SQ

(re)pus în funcţiune...

G n. I, NEGREA

■■ ■' ' ^  V? ..'.U20ACA i

^  J  ^  -1 r
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Magazinul „Prola" ar. 16, din Deva vă aşteaptă cu o gamă variată dc pro

duse lgctate, de panificaţie şi cofetărie. Foto PAVEL I.AZA

„Scâztad preţul unor produse, 
vom creşte rulajul acestora ( (

In ansambjkd ; 
ţii comercială din or, 
Haţeg, Cooperativa de Gd 
spm afP o jwnţlerc de., a-; 
proximativ 35 la sută. L-am 
rugat p e  d l ec. Gbeorgbe 
Iorrescu, preşedinte, «ă 
prezinte «iteVa n o u tă ţi 
din domeniul c o o p e ra ţi^  
amintite.

— Pentru buna1 deser
vire ă lo c a to r ilo r ' oraşu
lui, am  deschis In cartie
rul „Bucura" citeva noi 
unităţi,, cum sînt: auto- 
nwto, mebiW, m  mognsm ■ 
alimentar, o cofetărie şi

zM sfv& g t
perioadele de virf, un vo
lum de desfacere lunar 
de 24 milioane de Iei, sec
torul de producţie reali- 
zînd Î,B milioane de  tei Ia» 
nar. Ca orientare, pentru 
o activitate comercială

am  Inaintet ©
1 " ..........  in

vizionarea tăcîndu-sp, prin 
■ aceste depozite. Dee£ Vbm 
asigura în  «m tinuare jtfo»
duse diversificate, la  pre
ţuri; armai reduse. •""* ■

»- Vă rugăm să concre
tizaţi.

■•— In  ©ursul acestei- luni, 
se va reduce preţul la e»r- 
ne, bere şi sucuri. ScăŞ&id 
preţul la anumite mărfuri, 
vom creşte rulajul acesto
ra.* Aştfei. nu se va mic
şora volumul de  desfacere 
calculat şi vom menţine 
personalul din cadrul lini- . 
lăţilor. Ne propunem, tot
odată, să modernizăm res
taurantul .Galeşu", rea- 
lizînd concurenţă barului 
de zi «Fior»", atit prin ţi
nută comercială, prin 
perceperea unor p re ţu ri

şşRj nivelul practicat de

şfj j-jpfjBeialte forme de co
m erţ practicaţi pentru a fi 
e*tr mm oţwwwpe d e  ceww..
ţele populaţiei ? .
— Bufetele de incintă. Fără 
să exagerăip, la bufetul fie 
Incintă deschis de noi la  
Filiala „ISfictroccntraie*, 
se practică un comerţ mo
dem, în condiţii de igienă 
ireproşabile, iar mărfurile 
sînt la  preţuri accesibile- 
Există posibilitatea realiză
rii de comenzi pentru do
miciliu. Folosesc prîteîuî 
de a invita conducerea 
societăţii comerciale „Ha- 
ber" S. A. să vizitezş acest 
chioşc, pentru a deschide 
unul similar şl în incinta 
dumnealor.

ESTERA SlNA

spaţii care ne-au ap arţi
nut şl pentru canţ^în pre
zent, luăm cliteie. TîU vopj 
^edifica strudtWa eowwv 
iului din antene unităţi, f i 
nind seama că avem  an. 
kpozit de m ărfurj aRmen- 

re şi neajinsentare, a p ro - .

RĂSPUNS
Gu privire la artteolul «Avă** nevtee de un tele

fon public", aparat în  ziarul 3î4 din 28 mai 1991, Di
recţia de Telecomunicaţii Hunedoara-Deva — Servi
ciul exploatare comercial, ne comunică;

„S-a reapalizat situaţia în teren, dar fin ă  în  pre
zent nu s-pu creat condiţii tehnic* (clţcuite liberii 
in  reţea) vederea insteiSfil ‘uimi £ is t  tetefoţăc 
public interurban în, localitatea Văliţeara.

Această problemă rămîfte în a tee^a noastră, ur- 
mîtid a fi rezolvată la crearea posibiîlfSţilor tehnice 
în te ţea" ,

atenţia agenţilor economici
Formularele unice pe ţară pentru

şi tarifelor practicate la data 
de 30 septembrie 1991

Aşa cum v-am anunţat în ziarul de ieri, publicăm mai jos tipurile dc 
tabele elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru declara
rea şi înregistrarea preţurilor şi tarifelor practicate la «tata de 38 sep»

nm.:ifln»IF |Ş..
/  Toate tabelele vor avea înscrise în partea 

antet:
MINISTERUL . ........................................., .
Departamentul • » » • « • • • • » » •
Agentei economic producător 
(cu specificarea: de stat, privat)

— Nr. Inr«îg. ia Dir. ®en. Fin. Publice
— Cod* înreg. regîstr. conăerc. (€od SIRUES)

superioară următorul

Înregistrat

D ata

Semnătura celui 
ce a înregistrat,

%

w  d t use

M_ Denumirea 
T ' produsului
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Semnăturile autorizate 
fi- ştampilele agenţilor economici

*1 Astfel' mett şă diferen
ţieze nivelul de preţ 
(tarif).
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Preţul negociat sau da

că nit s-a negociat pre
ţul din ultima îacturS. 
Dacă preţul se stabi
leşte pe bază d e  bare
me ţ i  normative de

calcul, se vor înregis
tra, in mod cenşş^P* 
zător baremele ^  nor
mativele de ca (cal.

Agenţii economici pro
ducători — persoane juri
dice — vor prezenta pre
ţurile cu ridicata $1 tarj- 
fdie negociate aferente pro
duselor şi serviciilor exis
tente în fabricaţie, care se 
livrează la terţi, potrivit 
modelului din anexa nr. 1.

In  acasţ formular vpr 
fi Înregistrate preţurile şi 
tari&te produrelar şi ser-' 
vţeiite cafe fac pbieetul ăfc- 
tivitSţli de baZâ ţi  auxi
liare (secundare).

Agenţii economici .care 
realizează produse şi ser
vicii din mai multe rateuri

vor întocmi cîte im for», 
mulor pentru fiecare ra
mură sau subramură a e- 
conomtei. In  cadrul fie
cărui formular produsele 
şi serviciile se Înregistrea
ză pe  Mrtimente, tipo- 
dimensinnî sau feluri de 
prestări, aşa cum au fost 
stabilite preţurile f l  ta ri
fele. ■*

în  col. 5 a formularului 
se vor înscite’ ttr. şl data 
de înregistrare a notei de 
negociere încheiată de pro
ducător cu beneficiarul 
(beneficiarii) produsului
sau serviciului sa® brice

a lt document care să ates» > . 
te n^iScierea. In caz t^e»  ; 
xistenţei m ai m ultor sef» 
de negociere se va hiregăt» 
tra în t»i. 5 a formularu
lui ,nr. ş i data a urtui-dOU* 
documente îndielate «o <f 
principalii beneficiari* • ■

în  cazul în care agenţii 
economici nu au  «tegoriat 
preţurile în condiţiile 
464/1991, aceştia vor p*l», 
zentn nivelul de 
practicate la 39 
jiuftifirind abest 
notele de negociere -
rioare Sau CU nivelul :pra«4-* 
tieaft In' ultima fhctttlah '**'
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Remnăturile g U p iă W  
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Societăţile comerciale a- 
grtetee, asociaţiile fi f i i i  
unităţi agricole înregistra
te ea persoane juridice vor 
întocmi şl prezenta, pen
tru  produsele agricole, A- 
n#xa nr. 2 „Preţuri prao- 
ticate de producătorii a» 
griecai penţru livrării* de

produse agricole către a- 
genfii economici". Se va 
întocmi şi prezente efte o  
fişă  pentru produsele vege
tale şl respectiv produse
le animale.

în  cazul în care agenţii 
economici nu  au  negociat

p r^u riie  î»  temdiţiile SEL 
464/Î991, aceştia vor pre
zenta nivelul de p r^ u ri 
practicate la 30- sept. 1991. 
justificlnd' acest nivfi ’ cu-. 
notele de negociere ante
rioare sau eu niveiul jHae- 
tieat in ultima factmră,
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